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PROGRAMA RUSSO A1.1

Nº
1

2

3

4

5

6

7

TEMA
Aula de
introdução;
dicionários,
manuais;
alfabeto russo
Regras de
pronúncia.

Nomes russos

Revisão da
matéria

Línguas,
países,
nacionalidade
s

O meu dia

A minha
família

FUNÇÃO

LÉXICO

GRAMÁTICA
-pronomes
pessoais;
-pronome
demonstrativo это
(isto);
-pergunta кто?
(quem?);
- substantivos
animados;
- género dos subst.;
- advérbios de
lugar: где? (там,
тут/здесь) (onde?
(aqui, lá, ali);

FONÉTICA
-sons da
língua russa;
primeira lição:
cоns e vogais;

- saudar ;
- despedir-se;

-palavras de
saudação
/despedida;
-formal e informal
russo;

-apresentar
-apresentar-se;
-agradecer;
-pedir desculpa;

- dias da semana;
- numerais até 10;
- respostas
afirmativas e
negativas

- particularidades
dos nomes
russos;

diminutivos/
patronímicos/
apelidos;

- pronomes
possessivos;

- palavras
com:Я,Е,Ё,Ю,
Й

perguntar/respon
der sobre o dia da
semana/ mês;

-profissões;
-numerais até 20;
-pergunta: como
está? (várias
respostas);

-substantivos
inanimados;

- palavras com
Ш, Ж, Ц;

-pedir/dar
informação sobre
país,
nacionalidade,
língua;

- nomes de países;
- nacionalidades
(fem., masc., plural);

- falar sobre um
dia de trabalho/
de folga/fim de
semana;
-falar /perguntar
sobre a família;

- verbos da1ª e 2ª
conjugação;
falar em
russo/estudar
russo;
-vocabulário ligado
às ações de dia-a-dia; poder/ não poder;

vocabulário ligado ao
tema;
advérbios: muito,
construção: ter
pouco, depressa,
alguma coisa;
devagar…

- cons:-Р,- К,Г,-Х…

-palavras com
Ч e Щ;

-sinais Ь e Ъ;

algumas
regras de
pronúncia;

8

9.

10

A minha
cidade.
S.Petersburgo
Descrever
ações

Revisão da
matéria.

-contar sobre a
sua cidade;
-história do
Petersburgo;

construções
descritivas; cores;

-pedir /dar
licença;
proibir;

palavras
можно/нельзя
(pode/não pode)

escrever carta
informal

pergunta когда?
(quando? com que
frequência?) (várias
formas)

adjetivos: sing.,
plural;
advérbios (pares
de antónimos)
imperativo

-substantivos no
plural / pronomes/
advérbios / verbos,
adjetivos;

palavras com
cons. que não
se
pronúnciam;

