Alemão de bolso
Aprender alemão de graça com a DW

Assim é mais divertido
aprender alemão
Com a DW você aprende alemão do jeito que você gosta: seja acompanhando uma
nove- la ou um curso on-line acompanhado de podcasts de áudio ou de vídeo para
baixar – ou do jeito mais clássico, com textos e exercícios. Em qualquer lugar, a
qualquer hora: com as nossas ofertas de cursos de alemão, é você quem define
como quer aprender.
E como é sempre bem mais divertido estudar acompanhado, em nossa comunidade on-line você sempre vai encontrar pessoas dispostas a compartilhar a sua
vontade de aprender. Então, que tal começar a aprender alemão agora?

É bem simples começar – há opções para todos os níveis de aprendizado:

A1 Começar bem
Aprenda expressões e frases simples e seja capaz de descrever, por exemplo, o
local onde vive e o que gosta de fazer.
A2 Comunicar informações simples
Você já consegue falar sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. É capaz
de expressar suas necessidades como, por exemplo, quando estiver fazendo compras.
B1 Dominar o dia a dia
Viajando pela Alemanha, você lida bem com a maioria das situações. Consegue
relatar experiências e acontecimentos e revelar claramente suas opiniões.
B2 Ter um diálogo fluente
Você se comunica de forma fluente e espontânea. Mesmo em conversas complexas
com falantes nativos, defende sua opinião inclusive em discussões com temáticas
abstratas.
C1 Comunicar-se com desenvoltura
Você utiliza o idioma alemão com confiança, flexibilidade e fluência para fins
sociais, profissionais e acadêmicos. E compreende perfeitamente textos longos e
complexos.
C2 Lidar bem com qualquer situação
Você entende tudo o que lê e ouve. Se expressa de modo espontâneo e fluente e é
capaz de apresentar informações com abrangência.

Comece já
Encontre o curso mais adequado para você
Nesta rubrica você pode verificar de maneira rápida e descomplicada, qual dos
nossos cursos combina mais com os seus conhecimentos de alemão.
O Localizador de cursos lhe apresenta todos os nossos cursos. Através dele, entre
outras coisas, você descobre os que estão disponíveis em seu idioma, o nível de
conhecimento de alemão necessário e se é um curso com áudio, vídeo ou e-learning.
www.dw.de/aprenderalemao/localizadordecursos
Com o Teste de nivel você pode verificar o seu nível de alemão. Respondendo a
perguntas referentes a gramática, vocabulário, compreensão de leitura e auditiva,
o teste vai sinalizar em que nível do quadro europeu de referência você está e
quais cursos de alemão da DW melhor combinam com o seu nível de conhecimento do idioma.
www.dw.de/aprenderalemao/testedenivel

www.dw.de/aprenderalemao/comeceja
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Community D
Aprenda alemão em rede
CommunityD – Der Campus é o ponto de encontro para estudantes de alemão.
Nele você pode compartilhar seus materiais de estudo com os de outros internautas
e estudar com seus amigos na sala de aula virtual. Ou, se preferir, marcar um
encontro no chat com um parceiro tandem. www.communityD.de
CommunityD – Das Porträt revela o que motiva pessoas do outro lado do mundo
a aprender ou ensinar alemão. www.dw.de/dasportraet
No Facebook você tem conexão direta com nossa redação. Aqui você esclarece
suas dúvidas ou ajuda a resolver dificuldades de outros membros. No Facebook
você encontra novidades, vocabulário, concursos e, principalmente, pessoas para
compartilhar o interesse em aprender alemão.
www.facebook.com/dw.learngerman
Se você gosta dos cursos de alemão da DW, siga-nos no Twitter: As soluções dos
exercícios, links para vídeos ou palavra da semana e vocabulário, chegam até você
pelo Twitter-Feed. www.twitter.com/dw_learngerman

Premiações
Edublog Awards 2010
E-Learning Awards 2011
Top 100 Language Lovers 2011 e 2012
www.dw.de/communityD

Deutsch Interaktiv
Um curso online para autodidatas
Deutsch Interaktiv é o curso online da Deutsche Welle. Numerosos exercícios,
áudios, vídeos e galerias de fotos garantem um estudo diversificado. Um resumo
gramatical e um glossário com mais de 7.000 palavras e sua pronúncia facilitam
o aprendizado. Registre-se gratuitamente no site para obter um acesso personalizado: o programa armazena o resultado dos seus testes e o orienta ao longo do
curso. Assim você pode organizar o seu tempo de estudo com total liberdade e
avançar cada vez mais.

Versões de idioma
Alemão, inglês e russo
Material de apoio
Dicas de estudo e folhas de exercícios

www.dw.de/aprenderalemao/deutschinteraktiv

Radio D
O cotidiano agitado de uma equipe de rádio
Aprenda alemão brincando com o curso em áudio Radio D: os repórteres Paula
e Philipp cruzam a Alemanha investigando casos misteriosos. Siga as aventuras
destes jornalistas em duas séries de 26 capítulos. Os apresentadores guiam você
através dos episódios, explicando cenas, gramática e vocabulário.

Versões de idioma
Árabe, bengali, búlgaro, chinês, croata, espanhol, francês, hindi, indonésio, inglês,
macedônio, persa, polonês, português, romeno, russo, suaíli, turco e urdu
Material de apoio
Roteiros e apostila de exercícios para imprimir

www.dw.de/aprenderalemao/radiod
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Mission Europe
Ação policial em 26 episódios
Mission Europe – é estudar com emoção! Aprenda alemão com “Mission Berlin” e
acompanhe as protagonistas Anna, Eva e Suzanna em sua perigosa missão contra
os “gângsteres do tempo”. Desenvolva assim sua compreensão auditiva e sua
aptidão linguística para o dia a dia. Esta aventura multimídia transmite conhecimentos básicos em alemão, geografia e história.
Com as audioaventuras “Mission Paris” e “Misja Kraków” você pode dar sequência
a Mission Europe e aprender também um pouquinho de francês e polonês.

Versões de idioma
Albanês, bósnio, búlgaro, espanhol, francês, grego, inglês, polonês, romeno, russo,
sérvio, turco e ucraniano
Material de apoio
Roteiros, apostila de exercícios para imprimir, planos de fundo e toques musicais
Premiações
New York Festivals Radio Programming e Promotion Awards 2007
European Language Label 2008
www.dw.de/aprenderalemao/missioneurope

Deutsch Kompakt
Nossos cursos clássicos em áudio
Deutsch – warum nicht? conta em quatro séries a história do estudante de
jornalismo Andreas e sua companheira invisível, Ex. Cada série oferece 26 lições
com diálogos, gramática, exercícios e áudios para download – tudo isso em 28
idiomas, inclusive em português.
www.dw.de/aprenderalemao/warumnicht | A1 A2 e B1
Wieso nicht? apresenta 20 cenas do cotidiano alemão. Roteiros dos áudios,
explicações para novas palavras e informações sobre o país e sua gente complementam o curso.
www.dw.de/aprenderalemao/wiesonicht | B1
Marktplatz introduz ao cotidiano profissional na Alemanha. Vocábulos úteis no
campo da pesquisa, planejamento, produção e vendas – a linguagem da economia alemã.
www.dw.de/aprenderalemao/marktplatz | B2

Material de apoio
Roteiro e apostila de exercícios para imprimir

www.dw.de/cursosdealemao

AUDIO TRAINER

AUDIO TRAINER

AUDIO TRAINER

Audiotrainer
100 lições para aprender novas palavras
Com o premiado Audiotrainer você pode aprender palavras do vocabulário básico
e aprimorar sua pronúncia. Em apenas 100 lições, você aprende a fazer perguntas
para poder se comunicar no cotidiano alemão. Você pode baixar todas as unidades
em MP3 para ouvir aonde quiser. Ou se inscrever para já receber a série completa
em podcast. Com o Audiotrainer você avança no seu próprio ritmo.
O Audiotrainer é uma parceria da DW com a Editora Goethe.

Versões de idioma
Chinês, espanhol, francês, inglês, português e russo
Material complementar
Folhas de exercícios e livro (efetuar pagamento em www.book2.de)
Premiações
Edublog Awards 2010

www.dw.de/aprenderalemao/audiotrainer
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Deutsch Aktuell
Aprender com notícias
Com as nossas notícias e reportagens de fundo destinadas especialmente às
necessidades de estudantes do idioma, você aprende alemão na prática e pode,
ao mesmo tempo, informar-se sobre os acontecimentos mundiais.
O Top-Thema oferece reportagens de fácil compreensão sobre temas de política,
cultura, ciência e economia. Com o áudio que as acompanha, você pode melhorar a sua compreensão auditiva. www.dw.de/topthema | B1
No Video-Thema você encontra regularmente vídeos autênticos acompanhados
de roteiro e exercícios para treinar. Amplie seu vocabulário com reportagens
interessantes sobre diversos temas e aprenda, rápida e corretamente, o idioma
falado. www.dw.de/videothema | B2 e C1
Experimente também a nossa sessão Langsam gesprochene Nachrichten. Aqui
a velocidade das falas é reduzida, para que estudantes também possam acompanhar as notícias.www.dw.de/langsamenachrichten | B2 e C1

Versões de idioma
Alemão
Material de apoio
Roteiros, auxílio-vocabulário, exercícios e glossário das notícias

www.dw.de/deutschaktuell

DEUTSCH

Deutsch im Fokus
A porção extra de alemão para profissionais
Conheça de perto a língua alemã: no Alltagsdeutsch você assiste a reportagens
bem-humoradas extraídas da vida diária e aprende mais sobre a linguagem corrente e o jeito de ser alemão. www.dw.de/alltagsdeutsch | C1 e C2
O Sprachbar é o ponto de encontro para os amantes da língua alemã. Desde versos
de Goethe até slogans publicitários. Aqui você encontra tudo que faz do alemão
um idioma excitante e vivo. www.dw.de/sprachbar | C1 e C2
Em Wort der Woche a cada semana você aprende um novo vocábulo curioso. Aqui
você fica sabendo que Extrawürste não são comestíveis e que Rabenmütter não
são pássaros. www.dw.de/wortderwoche | B2

Versões de idioma
Alemão
Material de apoio
Roteiros e tarefas

www.dw.de/deutschimfokus

Jojo sucht das Glück
A novela para quem estuda alemão
Acompanhe a jovem estudante Jojo em busca da felicidade, da vida e do amor, na
novela Jojo sucht das Glück. Jojo veio do Brasil à cidade de Colônia para estudar
arte na universidade. Ela é jovem, curiosa e muito romântica!
Você vivencia o cotidiano cheio de aventuras de Jojo em Colônia – repleto de
amor, intrigas e … alemão! Em duas temporadas de 33 episódios cada uma você
aprende alemão de um jeito diferente e pratica seus conhecimentos com exercícios interativos. Quem poderia imaginar que o alemão também pode ser a língua
do amor?

Versões de idioma
Alemão
Material de apoio
Exercícios interativos, roteiros com glossário, folhas de exercícios, dicas para
professores e planos de fundo.
Premiações
D-ELINA 2011 – Prêmio alemão de inovação e formação em E-Learning

www.dw.de/jojo

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6
Aprender alemão com música

Novo!

Descubra a Alemanha e o hip-hop alemão.
Acompanhe a banda muniquense em seu vídeo-diário por toda a Alemanha:
no estúdio, no jogo de futebol, em um passeio ao Muro de Berlim ou a uma feira
de natal. Além dos vídeos semanais, todos os meses você pode baixar com
exclusividade uma nova música da banda e cantar junto!
Exercícios interativos e material de apoio para as aulas, fazem dos 53 episódios
um formato de aprendizado com potencial de sucesso.

Versões de idioma
Alemão
Material de apoio
Exercícios interativos, roteiros com glossário, folhas de exercícios e dicas para
professores, planos de fundo e toques musicais

www.dw.de/bandtagebuch

Landeskunde
Viajando pela Alemanha

Novo!

Duas equipes – um único objetivo: Isto é Ticket nach Berlin
Participe você também de uma emocionante aventura pela Alemanha com seis
jovens que estão aprendendo alemão. O pacote inclui uma série de vídeos divertidos e atividades interativas de gramática, vocabulário e geografia. Ticket nach
Berlin é um projeto conjunto da DW e do Goethe-Institut, apoiado pelo Ministério
das Relações Exteriores alemão. www.dw.de/ticket | B2
Com o Dialektatlas você conhece os alemães bem de perto: descobre mais sobre
as peculiaridades do idioma, do país e sua gente nas diferentes regiões, desde a
Baviera até a costa do Mar do Norte, e também sobre especialidades de todos os
cantos do país. www.dw.de/dialektatlas | C1 e C2
Você vai conhecer muitas cidades interessantes da Alemanha, em Stadtbilder.
Além de dados e fatos sobre tamanho, localização ou a história delas, você tem
também à disposição folhas de exercícios com tarefas e dicas do que você não
pode deixar de ver. www.dw.de/stadtbilder | B2

Versões de idioma
Alemão
Material de apoio
Exercícios interativos, textos, roteiros, folhas de exercícios e
dicas para professores
www.dw.de/landeskunde

Unter r ichtsreihen

Ensinar alemão
Ofertas práticas para professores
Você está procurando material para incrementar suas aulas? Então você está no
endereço certo! Todos os cursos da DW podem ser perfeitamente integrados ao
ensino em sala de aula, incluindo material de apoio, como listas de vocábulos e
transcrições.
Utilize, por exemplo, Top- und Videothemen, para treinar a compreensão auditiva dos seus alunos. Usando Unterrichtsreihen, você pode preparar aulas inteiras
com materiais e exercícios. Ou então, incentive seus alunos a estudar com Jojo
sucht das Glück, nossa novela produzida para quem quer aprender alemão.
O Übungsgenerator auxilia a preparar um conjunto de atividades a partir de
qualquer conteúdo: tabelas de verbos, textos com lacunas para preencher e
testes de múltipla escolha com chave de resposta automática, são gerados com
um único clique.
Semanalmente, na rubrica Deutschlehrer-Info você encontra informações atualizadas e interessantes relacionadas ao curso e ao idioma alemão.

www.dw.de/deutschunterrichten

Do iniciante ao profissional – quem quer aprender alemão, com certeza encontra
aqui a melhor oferta. Os cursos de alemão da DW estão à disposição em 30 idiomas, para diferentes níveis.
Aproveite a nossa experiência como empresa internacional de comunicação. Há
mais de 50 anos somos o seu especialista de confiança quando se trata de língua,
vida e cultura na Alemanha. Desfrute desta mistura perfeita, composta de informação e aprendizado que nossa equipe de redatores desenvolveu para você.
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