A1
Link
Deutsch für dich

Nível
A1-B2

Competência
compreensão e
produção escritas/
vocabulário

SpraKuKo

A1-B1

gramática, vocabulário

Lingua

A1-B1

leitura

Deutsch am Arbeitsplatz

A1-B2

gramática, vocabulário

Teddy Lingua

A1-B1

gramática, vocabulário

⇒ Deutsch ganz leicht

Descrição e Manual de uso / instruções
A plataforma „Deutsch für dich“ oferece exercícios interativos para
praticar o alemão online. Na página inicial é necessário fazer um registo
(“Registrieren”) que é simples e rápido.
Na rúbrica “Lernen” tem várias opções:“Empfohlene Lerninhalte”,
“Meine Lerninhalte” (exercícios marcados com uma estrela) e “Alle
Lerninhalte”. Pode encontrar exercícios específicos filtrando os
conteúdos através de palavras chave em “In allen Lerninhalten
suchen”. Pode também personalizar o seu perfil em “Empfohlene
Lerninhalte” e receber exercícios adequados para os seus alunos.
Uma proposta para o nível A1 é: Deutsch ganz leicht (exercício de
diálogos, responder a perguntas e formas de tratamento)
É um site com explicações, exercícios e jogos de gramática e
vocabulário. Os exercícios interativos aparecem na página inicial de A1
ordenados pelos temas “Artikel”, “Verben”, “Präpositionen”e
“Adverbien”. Para praticar o vocabulário existem jogos na secção
“Wortschatz”. As explicações (vídeos, pequenos resumos) encontramse no lado direito da página. Em baixo também pode encontrar fichas
em formato pdf.
Esta página oferece textos curtos com exercícios interativos de leitura.
Os exercícios aparecem junto dos textos. É possível imprimir os textos
com os respetivos exercícios em formato pdf.
Este site oferece exercícios interativos a volta da temática “alemão no
trabalho”. Os exercícios estão organizados por nível.
É uma coleção de vídeos no YouTube com exercícios e explicações com
legendas. Os vídeos dirigem-se a um público alvo jovem.

⇒ Leute beschreiben Aussehen, Adjektive
⇒ Deutschland Geographie und Kultur
⇒ Phonetik
Audio Lingua

Leonhard Thoma liest.
⇒ Die zweite Erde

O vídeo Leute beschreiben - Aussehen, Adjektive é uma explicação de
vocabulário. Deutschland - Geographie und Kultur é um vídeo sobre
história e cultura da Alemanha. E Phonetik é uma aula para treinar a
pronúncia alemã.
A1 – B1

compreensão oral

Este site oferece uma coleção de áudios curtos. Os temas dos áudios
são atuais e cada semana aparecem atualizações. Os locutores são
jovens que falam de maneira autêntica. A página não contém
exercícios, é só para praticar a compreensão oral.

A1-B2

compreensão oral

Neste link encontra uma coleção de vídeos no Youtube. São histórias
curtas lidas pelo autor alemão Leonhard Thoma. As histórias podem
servir para treinar a compreensão oral e são adequadas para todos os
níveis. Die zweite Erde é um exemplo que serve bem para o nível A1.
Na descrição dos vídeos podedescarregar pequenos questionários e
exercícios em formato WORD: Quiz für die Lesung.

A2
Link
Deutsch für dich

Nível
A1-B2

⇒ Sommer in Deutschland

Competência
compreensão e
produção escritas/
vocabulário

SpraKuKo

A1-B1

gramática,
vocabulário

Lingua

A1-B1

leitura

Deutsch am Arbeitsplatz

A1-B2

Teddy Lingua

A1-B1

gramática,
vocabulário
gramática,
vocabulário

⇒ Das Verb "werden"
⇒ In der Stadt

Descrição e Manual de uso / instruções
A plataforma „Deutsch für dich“ oferece exercícios interativos para
praticar o alemão online. Na página inicial é necessário fazer um registo
(“Registrieren”) que é simples e rápido.
Na rúbrica “Lernen” tem várias opções:“Empfohlene Lerninhalte”,
“Meine Lerninhalte” (exercícios marcados com uma estrela) e “Alle
Lerninhalte”. Pode encontrar exercícios específicos filtrando os
conteúdos através de palavras chave em “In allen Lerninhalten
suchen”. Pode também personalizar o seu perfil em “Empfohlene
Lerninhalte” e receber exercícios adequados para os seus alunos.
Uma proposta para o nível A2 é: Sommer in Deutschland (exercícios de
vocabulário sobre o verão em Alemanha).
É um site que contem explicações, exercícios e jogos de gramática e
vocabulário. Os exercícios interativos aparecem na página inicial de A2
ordenados pelos temas “Verben”, “Lokale Präpositionen”, “Temporal
Präpositionen”, “Adjektive” e “Nebensätze”. As explicações (vídeos,
pequenos resumos) encontram-se no lado direita da página. Em baixo
também pode encontrar fichas em formato pdf.
Esta página oferece textos curtos com exercícios interativos de leitura.
Os exercícios aparecem junto dos textos. É possível imprimir os textos
com os respetivos exercícios em formato pdf.
Este site oferece exercícios interativos a volta da temática “alemão no
trabalho”. Os exercícios estão organizados por nível.
É uma coleção de vídeos no YouTube com exercícios e explicações com
legendas. Os vídeos dirigem-se a um público alvo jovem.
O vídeo Das Verb "werden" é um exemplo de uma explicação de
gramática. In der Stadt é uma explicação de vocabulário. E Deutsche

⇒ Deutsche Dialoge

Dialoge é um vídeo que mostra exemplos de diálogos entre alemães
(tema: encontros e mensagens).
Este site oferece uma coleção de áudios curtos. Os temas dos áudios
são atuais e cada semana aparecem atualizações. Os locutores são
jovens que falam de maneira autêntica. A página não contém
exercícios, é só para praticar a compreensão oral.

Audio Lingua

A1 – B1

compreensão oral

Leonhard Thoma liest.

A1-B2

compreensão oral

Neste link encontra uma coleção de vídeos no Youtube. São histórias
curtas lidas pelo autor alemão Leonhard Thoma. As histórias podem
servir para treinar a compreensão oral e são adequadas para todos os
níveis. Der perfekte Tag é um exemplo que serve bem para o nível A2.
Na descrição dos vídeos pode-se descarregar pequenos questionários e
exercícios no formato WORD: Quiz für die Lesung.

A2-B2

compreensão oral

Este canal de YouTube oferece vídeos de gramática, vocabulário e dicas
para a vida na Alemanha. A protagonista Ida explica os diferentes
temas. Um exemplo para o nível A2 é: Richtige Aussprache auf Deutsch

⇒ Der perfekte Tag

Einfach Deutsch lernen mit Ida
⇒ Richtige Aussprache auf
Deutsch

B1
Link
Deutsch für dich

Nível
A1-B2

⇒ Deutsche Städte und
Landschaften

Competência
compreensão e
produção escritas/
vocabulário

SpraKuKo

A1-B1

gramática,
vocabulário

Lingua

A1-B1

leitura

Deutsch am Arbeitsplatz

A1-B2

Teddy Lingua

A1-B1

gramática,
vocabulário
gramática,
vocabulário

Descrição e Manual de uso / instruções
A plataforma „Deutsch für dich“ oferece exercícios interativos para
praticar o alemão online. Na página inicial é necessário fazer um registo
(“Registrieren”) que é simples e rápido.
Na rúbrica “Lernen” tem várias opções:“Empfohlene Lerninhalte”,
“Meine Lerninhalte” (exercícios marcados com uma estrela) e “Alle
Lerninhalte”. Pode encontrar exercícios específicos filtrando os
conteúdos através de palavras chave em “In allen Lerninhalten
suchen”. Pode também personalizar o seu perfil em “Empfohlene
Lerninhalte” e receber exercícios adequados para os seus alunos.
Uma proposta para o nível B1 é Deutsche Städte und Landschaften
(exercícios de leitura e de vocabulário sobre cidades e paisagens da
Alemanha).
É um site que contem explicações, exercícios e concursos de gramática
e vocabulário. Os exercícios interativos aparecem na página inicial de
B1 ordenados pelos temas “Verben im Präteritum”, “Verben im Passiv”,
“Verben mit Präpositionen”, “Nomen-Verb-Verbindungen”, “Adjektive”
e “Nebensätze”. As explicações (vídeos, pequenos resumos)
encontram-se no lado direita da página. Em baixo também pode
encontrar fichas em formato pdf.
Esta página oferece textos curtos com exercícios interativos de leitura.
Os exercícios aparecem junto dos textos. É possível imprimir os textos
com os respetivos exercícios em formato pdf.
Este site oferece exercícios interativos a volta da temática “alemão no
trabalho”. Os exercícios estão organizados por nível.
É uma coleção de vídeos no YouTube com exercícios e explicações com
legendas. Os vídeos dirigem-se a um público alvo jovem.

⇒ Das Verb geben
⇒ Umweltschutz
⇒ Kurzes Theaterstück
Audio Lingua

Leonhard Thoma liest.

A1 – B1

compreensão oral

A1-B2

compreensão oral

Neste link encontra uma coleção de vídeos no Youtube. São histórias
curtas lidas pelo autor alemão Leonhard Thoma. As histórias podem
servir para treinar a compreensão oral e são adequadas para todos os
níveis. Tanners Party é um exemplo que serve bem para o nível B1. Na
descrição dos vídeos pode-se descarregar pequenos questionários e
exercícios no formato WORD: Quiz für die Lesung

A2-B2

compreensão oral

Este canal de YouTube oferece vídeos de gramática, vocabulário e dicas
para a vida na Alemanha. A protagonista Ida explica os diferentes
temas. Um exemplo para o nível B1 é: Recycling und Pfand

⇒ Tanners Party

Einfach Deutsch lernen mit Ida
⇒ Recycling und Pfand

O vídeo Das Verb geben é um exemplo de uma explicação de
gramática. Umweltschutz é uma explicação de vocabulário. E Kurzes
Theaterstück é um vídeo de vocabulário que também contém diálogos.
Este site oferece uma coleção de áudios curtos. Os temas dos áudios
são atuais e cada semana aparecem atualizações. Os locutores são
jovens que falam de maneira autêntica. A página não contém
exercícios, é só para praticar a compreensão oral.

