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Vantagens das aulas à distância 
 
 
• Flexibilidade 

 

• Ritmo de aprendizagem individual 

 

• Acompanhamento individual pelo tutor,  

durante todo o curso 

 

• Excelente qualidade 

 

 

Mais informações: 
http://www.goethe.de/ins/br/brs/lrn/deu/onk/ptindex.htm 

Versão demonstrativa: 

nível A1  

nível A2  

 

http://lernplattform.goethe.de/course/view.php?id=17
http://lernplattform.goethe.de/course/view.php?id=17
http://lernplattform.goethe.de/course/view.php?id=17
http://lernplattform.goethe.de/course/view.php?id=17
http://lernplattform.goethe.de/course/view.php?id=26


Seite 3 Curso em grupo „DEUTSCH 
online“ 

03.04.2013 

Gruppenkurs „DEUTSCH online“ 

Público-alvo 
 
 
• Alunos adultos (idade mínima: 16 anos) 

 

• Alunos que não podem frequentar um curso presencial por 

problemas de agenda ou distância. 

 

• Alunos que querem reforçar a matéria aprendida num curso 

presencial. 
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• composto por dois segmentos: 
 
1. Programa de exercícios („Übungsprogramm“ = livro didático online): o aluno 
trabalha de forma individual e autônoma, sem contato com os demais 
participantes do curso; 

 
2. Exercícios de cooperação a serem resolvidos em grupo na 
plataforma de aprendizagem do Goethe-Institut, seguidos de encontros 
na sala de aula virtual onde os alunos praticam, principalmente, a 
expressão oral.  
 
• duração: 3 meses 
 
• carga de trabalho do aluno: cerca de 130 horas-aula no total 
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  Curso em grupo „DEUTSCH online“ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Níveis oferecidos A1 e A2 do Quadro Europeu Comum de 
Referência para Línguas (QECR). Ao final 
desse curso, será possível avançar para 
os níveis A2 e B1, respectivamente. 
Cursos dos demais níveis: em fase de 
elaboração. 

Formato Curso online com encontros virtuais 

Configurações técnicas PC, Internet Explorer 

Idioma de apoio Inglês 

Duração 3 meses 

Investimento R$ 1.497,00 ou 3 x R$ 499,00 



Seite 6 Curso em grupo „DEUTSCH 
online“ 

 
 

03.04.2013 

Gruppenkurs „Deutsch online“ 

 
          Configurações Técnicas 

 
 
 
 

Computador PC da IBM ou modelo compatível 

Processador Processador 700 MHz (mínimo) 

Memória RAM  192 MB (mínimo) 

Sistema operacional Microsoft Windows 
NT4/98/2000/XP/Vista/Windows 7 

Vídeo Cartão gráfico com resolução de  
1024x768 Pixeis e 16 milhões de 
cores 

Navegador Web Internet Explorer na versão mais 
recente  

Acesso à internet Conexão de internet ou intranet 
com velocidade mínima de 128 
Kbit/sd 

Acessórios Caixa de som amplificada/fone de 
ouvido e microfone 
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O programa de exercícios 
 
   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goethe.de/lrn/prj/fer/kur/deindex.htm
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O programa de exercícios 
 
• áudios gravados por falantes nativos 
 
• navegação oral pelo programa por meio de tecnologia de 
reconhecimento de voz  
 
• diferentes formatos de exercícios e lições 
 
• prática da compreensão auditiva e de leitura, expressão oral e 
escrita, vocabulário e gramática  
 
• prática da pronúncia 
 
• feedback instantâneo pelo programa e feedback adicional pelos 
tutores 
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O “DEUTSCH online” proporciona um autêntico contexto de aprendizagem da língua alemã baseado em diferentes situações da vida real.  
Programa 
O programa do curso “DEUTSCH online” está divido em dois segmentos:  
1) programa de aprendizagem que permite ao aluno estudar sozinho e em seu próprio ritmo; e  
2) exercícios para serem trabalhados em parceria com outros colegas de curso. 
Metodologia 
A metodologia do programa de aprendizagem do “DEUTSCH online” prioriza a familiarização do aluno com os sons específicos da língua alemã. Para 
isso, são utilizados áudios gravados por falantes nativos.  Tudo isso em uma interface de fácil navegação, equipada com a mais recente tecnologia de 
reconhecimento de voz.  
Com diferentes tipos de atividades, esse método tem como objetivo desenvolver as habilidades essenciais para comunicação: compreensão oral e escrita, 
expressão oral e escrita, vocabulário e gramática.  
Além disso, o aluno trabalhará regularmente exercícios em grupo com outros participantes para finalizar os elementos dos exercícios de cooperação. Após 
concluir cada exercício de cooperação, o aluno se encontrará com o tutor e os demais participantes na sala virtual para discutir o exercício e praticar as 
habilidades de comunicação. 
Feedback 
À medida que avançar no curso, o aluno receberá feedbacks regulares sobre seu desempenho por parte de dois tutores. Os tutores também auxiliarão os 
demais participantes do curso durante os exercícios de cooperação e disponibilizarão tarefas adicionais para ajudar no processo de aprendizagem. 
 
Com duração de três meses, o “DEUTSCH online” requer um tempo médio de estudo de 7 horas por semana para um bom aproveitamento.  
 


