Modelo de um plano de estudos basis-deutsch A1.1
Para: Rafael da Costa
Duração do curso: 05/10/2016 – 28/12/2016
Sua tutora: Claudia Mustermann (mustermann@tutoren.deutsch-uni.com)
Sua turma: IsF-Alemão 2016 A1.1
Suas tarefas no curso:
O que devo fazer em meu curso de língua da
DUO?
Exercícios com autocorreção
Comentários no fórum
Participação no chat
Chat de voz (20 minutos cada)
Tarefas escritas / orais a serem enviadas para correção

("Einsendeaufgaben")
Testes das unidades
Teste final
Duração total

Quantidade
210
10 de 12
7 de 9
2 de 3
6 de 6

Duração
prevista
50 h
15 h
10,5 h
1h
9h

6 de 6
1

3h
2,5 h
90 h

Mês 1
05/10/2016 até 02/11/2016

Capítulo
Guten Tag
Meine Familie
Meine Wohnung

1. Escolha das tarefas a serem enviadas para correção ("Einsendeaufgaben")
Escolha, da lista abaixo, duas tarefas a serem enviadas para correção
(“Einsendeaufgaben”). Os prazos são:
1. Tarefa a ser enviada para correção ("Einsendeaufgabe") até: [14/10/2016]
2. Tarefa a ser enviada para correção ("Einsendeaufgabe") até: [28/10/2016]
Escolha uma tarefa para
(expressão escrita):
Tarefa

(expressão oral) e uma tarefa para
Tipo

Anotações

Guten Tag! > 4: Das Alphabet
Meine Familie > 3: Neu im
Studentenwohnheim
Meine Familie > 5: Formulare
Minhas contribuições e dicas de aprendizagem em resposta aos arquivos de voz e textos enviados
você receberá no máximo até 2 (dois) dias após o envio
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2. Fórum
Vou preparar esses 4 temas para o fórum. Enviarei informações por e-mail alguns dias antes do
início da contagem do tempo de realização da tarefa.
Tarefa
Guten Tag! > 3: Sprachen und
Länder > 4: Apresente-se!

de

até

anotações

Meine Familie > 2: Meine Familie >
3: Descreva sua família!
Meine Familie > 3: Neu im
Studentenwohnheim > 4: Escreva
sobre uma personalidade
(esportista, músico, ator de cinema,
político, autor, ...).
Meine Wohnung > Im Möbelhaus II
> 6: Meine neue Wohnung
Desenhe o seu novo apartamento,
p.ex., com o “Roomsketcher”.
Meine Wohnung > 5: Wohnungen
in Bremen > 3: Procure um
apartamento para o Chris e a
Stefanie, por ex., no
immobilienscout24.

3. Chat
Vou preparar esses 3 temas para o chat. Enviarei informações por e-mail alguns dias antes do
prazo.
Tarefa
Guten Tag! > 3: Sprachen und
Länder> 5: Participe no chat!
Meine Familie > 2: Meine Familie >
5: Jogue “Wer bin ich?”
ABC-Grammatik > Gramática A1
> Pronomes > 2: Pronomes
pessoas e conjugação
> 3: Observe as imagens.
Escreva os diálogos no chat.
Meine Wohnung > 3: Im
Möbelhaus I > 4: Treine os artigos
e as palavras no chat!

Data

Anotações

4. Chat de voz
Vamos, oportunamente, nos falar por 20 minutos pelo Skype. Informe-me da melhor data para
você:
Data
DD.MM.AAAA
DD.MM.AAAA
DD.MM.AAAA

Horário
entre as HH.MM e as HH.MM
entre as HH.MM e as HH.MM
entre as HH.MM e as HH.MM

Envie-me a data de sua preferência
DD.MM.AAAA
DD.MM.AAAA
DD.MM.AAAA
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5. KoText
Este mês vamos trabalhar o seguinte tema no texto colaborativo ‘KoText’:
tarefa

prazo

Meine Wohnung > 4: Im
Möbelhaus II > 5:
Procure móveis em lojas
on-line. Faça uma tabela
no KoText.

anotações

[DD/MM/AAAA]

6. Testes das Unidades
Nos seguintes dias enviarei os testes de unidades.
Testes das unidades
Guten Tag!
Meine Familie
Meine Wohnung

início

fim
[DD/MM/AAAA]
[DD/MM/AAAA]
[DD/MM/AAAA]

[DD/MM/AAAA]
[DD/MM/AAAA]
[DD/MM/AAAA]

Estes testes são obrigatórios. Por favor, envie-me sua tarefa realizada e, em seguida, você
receberá de mim uma correção padrão.
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