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PROGRAMA ÁRABE A1.2 

 

 

Objetivos: 

Os alunos devem ser encaminhados para o nível A2.1 do Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas: 

A – Construir frases simples, curtas e claras; 

B – Adquirir um vocabulário básico ainda limitado as situações do quotidiano pessoal e 

profissional; 

C – Adquirir noções elementares de gramática e de vocabulário.   

 

 

Bibliografia: 

Recomendada: Sebenta A1.2 

 

 

Métodos de ensino: 

Método interactivo; trabalhos de grupo; audição de pequenos diálogos; leitura de pequenas 

mensagens e textos; actividades de interpretação e compreensão linguística; exercícios lexicais 

e morfo-sintacticos. 

 

 

Línguas (s) de ensino:  

Árabe – Português.          

 

 

Prof: Abdeljelil Larbi 

Contacto: Abdeljelil.larbi@gmail.com 

 

 

 

Conteúdos:

http://www.fcsh.unl.pt/
mailto:Abdeljelil.larbi@gmail.com
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 العائلة و المهن
Família e 

profissões 

 

- Apresentar-se; 
- Cumprimentar; 
- Apresentar familiares; 
- Falar de profissões; 
- Perfil profissional. 
 

 
- Léxico relacionado com 
família, profissões, 
interesse; 

أسرتي كبيرة \ـ عائلتي   

خال... \عّم  \أخت  \ـ عندي أخ   

أستاذة..... \تاجرا  \ـ أعمل طبيبا   

الرياضة... \ـ هوايتي السباحة   

الموسيقى... \ـ أحّب الفراءة   

 

 

- Revisão: conjugação 
dos verbos no passado; 
- Preposições; 
- Demonstrativos. 

 

- Participar em 
conversas simples: 
Agradecer, apresentar 
alguém, Falar de 
profissões. 

 
- Compreender 
intervenções simples de 
caracter social 
(cumprimentar, 
agradecer);  
- Compreender 
informações gerais de 
caracter pessoal: 
relações familiares, 
profissionais, tempos 
livres…). 

 
- Audição de textos; 
- Audição de canções: 
Majida Al-rumi (Líbano), 
Rachid Taha (Argélia). 
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 الوصف
Descrição 

 
- Descrever pessoas: 
- Descrições físicas; 
- Descrição de carácter; 
- Cores; 
- Vestuário. 

 

شقراء... \نحيفة  \ـ هي طويلة   

أسمر.. \ـ أحمد قصير   

لطيفة... \هادئة  \ـ صديقتي طيبة   

\ذكّي  \ـ ابني شقّي   

 \كنزة  \فستانا  \قميصا ـ تلبس 

 تنورة...

 
- Declinação do nome: 
singular e dual; 
- Conjugação dos verbos 
no presente do 
indicativo; 
- Adjectivos de cores. 

 
- Responder a 
questões de rotina, 
Descrever uma 
pessoa, pedir 
informações numa 
loja. 

 
- Compreender 
informações simples 
sobre pessoas. 

 

 
- Diálogos; 
- Audição de textos; 
- Audição de canções: 
Nadhem Al ghazali 
(Iraque), Najat Al saghira 
(Egipto). 
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 الطعام و الشراب
 
 

Comer e beber 

 
 - Refeições; 

- Comida e bebidas; 

- Ementa; 

- Convidar / aceitar/ 

recusar; 

- Expressar agrado ou 

desagrado. 

 
 \ـ أفطر، أتغدّى، أتعّشى في البيت 

 المطعم ...

 \المقلوبة  \ـ أفّضل الكسكس 

 \الكباب  \اللّحم  \الّسمك 

 الشاورما... 

 \عصيرا  \ـ أحّب أن أشرب ماء

قهوة \شايا   

 ـ ال أرغب في األكل اآلن...

من  \ماذا تحّب من المقبّالت؟ 

من الفاكهة؟.... \الطعام؟  

 
 - Anexação; 
- Nomes de lugares; 
- Frase nominal; 
- Expressão do tempo na 
frase nominal; 
- Negação na frase 
nominal. 

 
- Pedir ementa (face a 
face) num 
restaurante, chamar o 
empregado e pedir 
uma refeição, 
informar sobre 
comidas e bebidas, 
convidar alguém para 
almoçar, jantar… 

 
- Compreender 
informações simples 
sobre alimentação, 
preços, reservas e 
pagamentos. 
- Compreender 
instruções simples 
relacionadas com a 
gastronomia árabe. 

 
- Exibição de um filme de 
Youssef Chahine (Egipto). 
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 عيد ميالد
Aniversário 

 

 
- Meses; 
- Estações do ano; 
- Falar de aniversário. 

 
الصيف  \ال أحّب : الربيع  \ـ أحب 

الشتاء. \الخريف  \  

  \ـ أدعوك لعيد ميالدي 

 ـ رقص، غناء، ضحك، هدايا...

 \هادئة  \غربيّة  \ـ موسيقى شرقية 

 راقصة....

 
- Frase verbal: função e 
ordem das palavras. 
- Negação da frase 
verbal. 

 

- Participar numa 
conversa simples 
sobre experiencias 
pessoais, falar sobre 
festas, convidar 
alguém a festa. 

 

- Compreender convites 
feitos de forma muito 
simples; 
- Compreender 
informações sobre 
festas e costumes. 

 
- Exibição de um filme de 
Nadine Labaki (Líbano). 
 


