
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2022

Disciplina: Língua Francesa Departamento: Língua Estrangeira Francês
Nível: Ensino Fundamental Série: 6º ano Turmas: A, B e C
CH anual: 64 horas por turma CH semanal: 02 horas-aula por turma
Professores responsáveis: Silvana M. Freire / Sirlene T. de Oliveira / Thales R. Vieira
Ementa: Compreensão oral e escrita, produção oral e escrita em língua francesa. Estudo da
gramática da língua francesa. Estudo da cultura de países francófonos.
Objetivos: Tornar o aluno competente em três aspectos:
1) competência linguística→ relativa ao manejo do léxico;
2) competência sociolinguística→ relativa aos parâmetros socioculturais da comunicação;
3) competência pragmática → relativa aos aspectos funcionais da língua e dos atos de fala,
domínio do discurso, sua coesão e coerência.
Metodologia: Os pressupostos teóricos de nossa metodologia se inspiram nas contribuições do
CECR - Cadre Européen Commun de Référence. Pedagogicamente, nós nos situamos no princípio
da descoberta e da construção de sentidos. Elaboramos nossos procedimentos a partir dos
objetivos e os organizamos levando em conta o eixo compreender/exercitar/produzir (recepção,
produção/interação). Insistimos sobre a necessidade pedagógica de sempre explicar as regras, os
sistemas aos alunos. A passagem para a língua materna não é obrigatória, mas, às vezes, pode
ajudar na confirmação das regras e sistemas. O tratamento do léxico é objeto de um trabalho
sistemático. Privilegiamos também as interações que permitem construir o sentido e verificá-lo.
Nosso procedimento não visa apenas a aquisição das habilidades (savoi-faire) e dos saberes, mas
também do saber aprender (savoir-apprendre).
Conteúdos: 1) conteúdo comunicativo → como conhecer alguém, se apresentar e apresentar uma
pessoa; falar sobre seu dia preferido; falar sobre suas características físicas e descrever alguém;
falar sobre roupas e esportes.
2) conteúdo gramatical → os pronomes sujeitos; artigos definidos e indefinidos; conjugação dos
verbos “être”, “s'appeler” e os terminados em -ER; a forma interrogativa com “Est-ce que...?”; a
negação com “ne...pas”; uso de “pourquoi” e “parce que”; acordo dos adjetivos; o pronome “on”;
adjetivos possessivos; artigos contraídos e uso de “Qu'est-ce que...?”.
3) conteúdo lexical → os números de 0 à 69; objetos escolares; gostos e lazeres; os dias da
semana; a descrição física; as roupas; as cores; os esportes; as partes do corpo; a cidade; os
meios de transporte.
4) conteúdo fonético → as consoantes mudas em final de verbo; ligações com artigos definidos e
indefinidos; a ligação entre sujeito e verbo; a questão da entonação; discriminação entre adjetivos
femininos e masculinos; o som /ɔ/; os sons /y/ e /u/.
5. Aspectos culturais → os símbolos e cumprimentos da França; Fête de la Musique; II Jornada da
Francofonia (Bélgica); evento ciclístico: Tour de France. Na literatura: poemas de Jacques Prévert.
Material didático: 1) Fotocópias de atividades oferecidas pelo professor.
2) Material multimídia apresentado em sala de aula: fotos, vídeos, slides, flash cards, revistas.
3) Caderno de uma matéria.
4) Pasta com elástico tamanho A-4.
5) Lápis, caneta, borracha.
Avaliação: A avaliação consiste em provas oral e escrita, participação e colaboração em sala de
aula, realização de tarefas em sala e em casa, assiduidade, pontualidade.

Referências:
HIMBER, C., POLETTI, M.-L. Adosphère 1, A1, méthode de français, Paris: Hachette français
langue étrangère, 2011.
Dictionnaire Français/Portugais, Português/Francês.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2022

Disciplina: Língua Francesa Departamento: Língua Estrangeira Francês
Nível: : Ensino Fundamental Série: 7º ano Turmas: A, B e C
CH anual: 64 horas por turma CH semanal: 02 horas-aula por turma
Professores responsáveis: Silvana M. Freire / Sirlene T. de Oliveira / Thales R. Vieira.
Ementa: Compreensão oral e escrita, produção oral e escrita em língua francesa. Estudo da
gramática da língua francesa. Estudo da cultura de países francófonos.

Objetivos: Tornar o aluno competente em três aspectos:
1) competência linguística→ relativa ao manejo do léxico;
2) competência sociolinguística→ relativa aos parâmetros socioculturais da comunicação;
3) competência pragmática → relativa aos aspectos funcionais da língua e dos atos de fala,
domínio do discurso, sua coesão e coerência.
Metodologia: Os pressupostos teóricos de nossa metodologia se inspiram nas contribuições do
CECR - Cadre Européen Commun de Référence. Pedagogicamente, nós nos situamos no
princípio da descoberta e da construção de sentidos. Elaboramos nossos procedimentos a partir
dos objetivos e os organizamos levando em conta o eixo compreender/exercitar/produzir
(recepção, produção/interação). Insistimos sobre a necessidade pedagógica de sempre explicar as
regras, os sistemas aos alunos. A passagem para a língua materna não é obrigatória, mas, às
vezes, pode ajudar na confirmação das regras e sistemas. O tratamento do léxico é objeto de um
trabalho sistemático. Privilegiamos também as interações que permitem construir o sentido e
verificá-lo. Nosso procedimento não visa apenas a aquisição das habilidades (savoi-faire) e dos
saberes, mas também do saber aprender (savoir-apprendre).
Conteúdos: 1) conteúdo comunicativo → como dizer onde mora, perguntar e indicar endereço;
indicar os horários; falar das atividades cotidianas; telefonar; falar sobre a família; falar das
características de um país; falar dos transportes que se utiliza; fazer projetos de férias; exprimir
desejos, gostos e preferências.
2) conteúdo gramatical → os pronomes tônicos; artigos definidos e indefinidos; conjugação dos
verbos “aller”, “venir” e verbos pronominais; as preposições de lugar “au”, “à la”, “aux”, “à’l”; o
futuro próximo; expressão de polidez “je voudrais” mais o infinitivo; o pronome interrogativo
“quel(le)(s)”.
3) conteúdo lexical→ a cidade; os meios de transporte; os momentos do dia; os meses do ano; as
horas; nomes de países; a família; a natureza; os animais.
4) conteúdo fonético: a vogal arredonda /œ/; consoantes mudas /s/ e /z/. Ligações com /s/.
5. Aspectos culturais → Paris à vélo; Fête de la Musique; II Jornada da Francofonia (Bélgica). Na
literatura: poemas de Jacques Prévert.
Material didático:
1) Fotocópias de atividades oferecidas pelo professor.
2) Material multimídia apresentado em sala de aula: fotos, vídeos, slides, flash cards, revistas.
3) Caderno de uma matéria.
4) Pasta com elástico tamanho A-4.
5) Lápis, caneta, borracha.
Avaliação: A avaliação consiste em provas oral e escrita, participação e colaboração em sala de
aula, realização de tarefas em sala e em casa, assiduidade, pontualidade.
Referências:
HIMBER, C., POLETTI, M.-L. Adosphère 1, A1, méthode de français, Paris: Hachette français
langue étrangère, 2011.
Dictionnaire Français/Portugais, Português/Francês.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2022

Disciplina: Língua Francesa Departamento: Língua Estrangeira Francês
Nível: Ensino Fundamental Série: 8º ano Turmas: A, B e C
CH anual: 64 horas por turma CH semanal: 02 horas-aula por turma
Professores responsáveis: Silvana M. Freire / Sirlene T. de Oliveira / Thales R. Vieira
Ementa: Compreensão oral e escrita, produção oral e escrita em língua francesa. Estudo da
gramática da língua francesa. Estudo da cultura de países francófonos.
Objetivos: Tornar o aluno competente em três aspectos:
1) competência linguística→ relativa ao manejo do léxico;
2) competência sociolinguística→ relativa aos parâmetros socioculturais da comunicação;
3) competência pragmática → relativa aos aspectos funcionais da língua e dos atos de fala,
domínio do discurso, sua coesão e coerência.
Metodologia: Os pressupostos teóricos de nossa metodologia se inspiram nas contribuições do
CECR - Cadre Européen Commun de Référence. Pedagogicamente, nós nos situamos no princípio
da descoberta e da construção de sentidos. Elaboramos nossos procedimentos a partir dos
objetivos e os organizamos levando em conta o eixo compreender/exercitar/produzir (recepção,
produção/interação). Insistimos sobre a necessidade pedagógica de sempre explicar as regras, os
sistemas aos alunos. A passagem para a língua materna não é obrigatória, mas, às vezes, pode
ajudar na confirmação das regras e sistemas. O tratamento do léxico é objeto de um trabalho
sistemático. Privilegiamos também as interações que permitem construir o sentido e verificá-lo.
Nosso procedimento não visa apenas a aquisição das habilidades (savoir-faire) e dos saberes, mas
também do saber aprender (savoir-apprendre).
Conteúdos: 1) conteúdo comunicativo → falar da sua nacionalidade e origens; localizar-se no
espaço; falar das suas despesas/ compras; expressar um desejo; falar de sua alimentação.
2) conteúdo gramatical → os adjetivos de nacionalidade (gentílicos); os verbos prendre,
comprendre e aprendre; a interrogação com où, quand, comment, pourquoi; as preposições e
advérbios de lugar; c’est.../il (elle) est...; pronomes complementos de objeto direto; os adjetivos
demonstrativos; perguntas com combien; os artigos partitivos; os advérbios de quantidade; os
verbos devoir e boire.
3) conteúdo lexical→ o colégio; as matérias escolares; personalidade; partes da casa; as cores; os
números de 70 a 100; compras e uso do dinheiro; as lojas; os alimentos; quantidades; as refeições;
partes do supermercado.
4) conteúdo fonético→ a acentuação da última sílaba da palavra; os sons /f/, /v/, e /b/ e /p/; os sons
/ʃ/ e /Ӡ/; os sons /k/ e /g/.
5. Aspectos culturais → os castelos franceses; onde fazer comprar na França. Fête de la Musique;
II Jornada da Francofonia (Bélgica). Na literatura: poemas de Jacques Prévert.
Material didático: 1) Fotocópias de atividades oferecidas pelo professor.
2) Material multimídia apresentado em sala de aula: fotos, vídeos, slides, flash cards, revistas.
3) Caderno de uma matéria.
4) Pasta com elástico tamanho A-4.
5) Lápis, caneta, borracha.
Avaliação: A avaliação consiste em provas oral e escrita, participação e colaboração em sala de
aula, realização de tarefas em sala e em casa, assiduidade, pontualidade.
Referências:
HIMBER, C., POLETTI, M.-L. Adosphère 2, A1.A2, méthode de français, Paris: Hachette français
langue étrangère, 2011.
Dictionnaire Français/Portugais, Português/Francês.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2022

Disciplina: Língua Francesa Departamento: Língua Estrangeira Francês
Nível: Ensino Fundamental Série: 9º ano Turmas: A, B e C
CH anual: 64 horas por turma CH semanal: 02 horas-aula por turma
Professores responsáveis: Silvana M. Freire / Sirlene T. de Oliveira / Thales R. Vieira
Ementa: Compreensão oral e escrita, produção oral e escrita em língua francesa. Estudo da
gramática da língua francesa. Estudo da cultura de países francófonos.
Objetivos: Tornar o aluno competente em três aspectos:
1) competência linguística→ relativa ao manejo do léxico;
2) competência sociolinguística→ relativa aos parâmetros socioculturais da comunicação;
3) competência pragmática → relativa aos aspectos funcionais da língua e dos atos de fala,
domínio do discurso, sua coesão e coerência.
Metodologia: Os pressupostos teóricos de nossa metodologia se inspiram nas contribuições do
CECR - Cadre Européen Commun de Référence. Pedagogicamente, nós nos situamos no princípio
da descoberta e da construção de sentidos. Elaboramos nossos procedimentos a partir dos
objetivos e os organizamos levando em conta o eixo compreender/exercitar/produzir (recepção,
produção/interação). Insistimos sobre a necessidade pedagógica de sempre explicar as regras, os
sistemas aos alunos. A passagem para a língua materna não é obrigatória, mas, às vezes, pode
ajudar na confirmação das regras e sistemas. O tratamento do léxico é objeto de um trabalho
sistemático. Privilegiamos também as interações que permitem construir o sentido e verificá-lo.
Nosso procedimento não visa apenas a aquisição das habilidades (savoir-faire) e dos saberes, mas
também do saber aprender (savoir-apprendre).
Conteúdos:
1) conteúdo comunicativo → Narrar acontecimentos passados e futuros; expressar seus
sentimentos e necessidades; fazer hipóteses e dar informações sobre alguém ou um lugar.
2) conteúdo gramatical → pretérito perfeito (passé-composé); advérbios; pronomes complementos
indiretos – COI; pronomes indefinidos; advérbios de negação; futuro próximo; os comparativos;
pronomes relativos; verbos falloir e pouvoir.
3) conteúdo lexical → As mídias; os números; a saúde e bem estar; necessidades e sensações;
ajuda humanitária; as profissões; meteorologia e as estações e o sistema escolar.
4) conteúdo fonético→ os sons /œ/ e /ǿ/; /ç/; os sons /e/ e /ə/.
5. Aspectos culturais → os programas de televisão franceses; ciência X ficção; o cinema francês,
os franceses e as ações humanitárias. Fête de la Musique; II Jornada da Francofonia (Bélgica). Na
literatura: poemas de Jacques Prévert.
Material didático:
1) Fotocópias de atividades oferecidas pelo professor.
2) Material multimídia apresentado em sala de aula: fotos, vídeos, slides, flash cards, revistas.
3) Caderno de uma matéria.
4) Pasta com elástico tamanho A-4.
5) Lápis, caneta, borracha.
Avaliação: A avaliação consiste em provas oral e escrita, participação e colaboração em sala de
aula, realização de tarefas em sala e em casa, assiduidade, pontualidade.
Referências:
HIMBER, C., POLETTI, M.-L. Adosphère 2, A1.A2, méthode de français, Paris: Hachette français
langue étrangère, 2011.
Dictionnaire Français/Portugais, Português/Francês.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2022

Disciplina: Língua Francesa Departamento: Língua Estrangeira Francês
Nível: Ensino Médio Série: 1º ano Turma: A
CH anual: 32 horas por turma CH semanal: 01 hora-aula por turma
Prof(a) responsável: Silvana M. Freire
Ementa: Compreensão oral e escrita, produção oral e escrita em língua francesa. Estudo da
gramática da língua francesa. Estudo da cultura de países francófonos.
Objetivos: Tornar o aluno competente em três aspectos: 1) competência lingüístico → relativa ao
manejo do léxico, da sintaxe e da fonologia; 2) competência sociolinguística → relativa aos
parâmetros socioculturais da comunicação; 3) competência pragmática → relativa aos aspectos
funcionais da língua e dos atos de fala, domínio do discurso, sua coesão e sua coerência.
Metodologia: Os pressupostos teóricos nossa metodologia se inspiram nas contribuições do cadre
européen commun de référence. Pedagogicamente, nós nos situamos no princípio da descoberta e
da construção de sentidos. Elaboramos nossos procedimentos a partir dos objetivos e os
organizamos levando em conta o eixo compreender/exercitar/produzir. Privilegiamos sempre o
percurso que vai do sentido em direção à forma no quadro de uma progressão em espiral.
Insistimos sobre a necessidade pedagógica de sempre explicar as regras, os sistemas aos alunos.
Os quadros On dit (Diz-se) e gramaticais confirmam o que eles deduziram. A passagem para a
língua materna não é obrigatória, mas, às vezes, pode ajudar na confirmação das regras e
sistemas. O tratamento do léxico é objeto de um trabalho sistemático. Privilegiamos também as
interações que permitem construir o sentido e verificá-lo. Nosso procedimento não visa apenas a
aquisição das habilidades (savoir-faire) e dos saberes, mas também do saber aprender (savoir-
apprendre).
Conteúdos: 1) conteúdo comunicativo → dar conselhos, emitir sua opinião, falar sobre suas
preferencias musicais, fazer suposições; descrever fisicamente uma pessoa: suas roupas e
acessórios, estabelecer semelhança e falar das diferenças do presente e do passado; falar
sobre o meio ambiente e fazer sugestões.
2) conteúdo gramatical → o pronome ça; o imperativo; o verbo jouer du – de la – des; o
imperfeito; os advérbios; c’est/ ce sont; advérbios de quantidade: très – trop.
3) conteúdo lexical → os instrumentos e estilos musicais; roupas, acessórios, marcas/grifes; gestos
de preservação.
4) conteúdo fonético → as palavras estrangeiras, o som das terminações do imperfeito e das
consoantes finais.
5. Aspectos culturais → “os músicos de rua e metrôs”; as roupas como marca de grupos e “tribos”;
associações de proteção aos animais. Fête de la Musique; II Jornada da Francofonia (Bélgica).
6. Conteúdo literário→ A poesia francesa
Material didático: 1) Fotocópias de atividades oferecidas pelo professor.
2) Material multimídia apresentado em sala de aula: fotos, vídeos, slides, flash cards, revistas.
3) Caderno de uma matéria.
4) Pasta com elástico tamanho A-4.
5) Lápis, caneta, borracha.
Avaliação: A avaliação consiste em provas oral e escrita, participação em sala de aula, realização
de tarefas em sala e em casa, assiduidade, pontualidade.
Referências:
HIMBER, C., POLETTI, M.-L. Adosphère 3, A2, méthode de français, Paris: Hachette français
langue étrangère, 2011.
Dictionnaire Français/Portugais, Português/Francês.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2022

Disciplina: Língua Francesa Departamento: Língua Estrangeira Francês
Nível: Ensino Médio Série: 2º Ano Turma: B
CH anual: 64 horas por turma CH semanal: 02 horas-aula por turma
Prof(a) responsável: Silvana M. Freire
Ementa: Compreensão oral e escrita, produção oral e escrita em língua francesa. Estudo da
gramática da língua francesa. Estudo da cultura de países francófonos.
Objetivos: Tornar o aluno competente em três aspectos: 1) competência linguístico → relativa ao
manejo do léxico, da sintaxe e da fonologia; 2) competência sociolinguística → relativa aos
parâmetros socioculturais da comunicação; 3) competência pragmática → relativa aos aspectos
funcionais da língua e dos atos de fala, domínio do discurso, sua coesão e sua coerência.

Metodologia: Os pressupostos teóricos nossa metodologia se inspiram nas contribuições do cadre
européen commun de référence. Pedagogicamente, nós nos situamos no princípio da descoberta e da
construção de sentidos. Elaboramos nossos procedimentos a partir dos objetivos e os organizamos
levando em conta o eixo compreender/exercitar/produzir. Privilegiamos sempre o percurso que vai do
sentido em direção à forma no quadro de uma progressão em espiral. Insistimos sobre a necessidade
pedagógica de sempre explicar as regras, os sistemas aos alunos. Os quadros On dit (Diz-se) e
gramaticais confirmam o que eles deduziram. A passagem para a língua materna não é obrigatória,
mas, às vezes, pode ajudar na confirmação das regras e sistemas. O tratamento do léxico é objeto de
um trabalho sistemático. Privilegiamos também as interações que permitem construir o sentido e
verificá-lo. Nosso procedimento não visa apenas a aquisição das habilidades (savoir-faire) e dos
saberes, mas também do saber aprender (savoir-apprendre).
Conteúdos: 1) conteúdo comunicativo → descrever objetos e suas funções; estabelecer
comparações; posicionar-se sobre as novas tecnologias; o cinema e suas características;
expressar sentimentos como indiferença, medo, entusiasmo etc; hábitos alimentares; o prazer de
estar à mesa.
2) conteúdo gramatical→ os pronomes relativos; advérbios; comparativos e superlativos; pronomes
en e y; conjugação de verbos no imperfeito e no perfeito (passe composé), condicional; pronomes
indefinidos; venir de...; être en train de...
3) conteúdo lexical → objetos e invenções; proporções e quantidades; profissões e vocabulários
relacionados ao cinema; receitas e ingredientes.
4) conteúdo fonético→ les homophones; le e muet;
5. Aspectos culturais → os inventores das obras de historias em quadrinhos francófonas,
adaptações literárias no cinema.
6. Conteúdo literário→ Poemas de Jacques Prévert.
Material didático: 1) Fotocópias de atividades oferecidas pelo professor.
2) Material multimídia apresentado em sala de aula: fotos, vídeos, slides, flash cards, revistas.
3) Caderno de uma matéria.
4) Pasta com elástico tamanho A-4.
5) Lápis, caneta, borracha.
Avaliação: A avaliação consiste em provas oral e escrita, participação em sala de aula, realização
de tarefas em sala e em casa, assiduidade, pontualidade.
Referências:
HIMBER, C., POLETTI, M.-L. Adosphère 3, A2, méthode de français, Paris: Hachette français
langue étrangère, 2011.
Dictionnaire Français/Portugais, Português/Francês.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2022

Disciplina: Língua Francesa Departamento: Língua Estrangeira Francês.

Nível: Ensino Médio Série: 3º ano Turma: A
CH anual: 64 horas por turma CH semanal: 02 horas-aula por turma
Prof(a) responsável: Sirlene T. de Oliveira
Ementa: Compreensão oral e escrita, produção oral e escrita em língua francesa. Estudo da
gramática da língua francesa. Estudo da cultura de países francófonos.
Objetivos: Tornar o aluno competente em três aspectos: 1) competência lingüístico → relativa ao
manejo do léxico, da sintaxe e da fonologia; 2) competência sociolinguística → relativa aos
parâmetros socioculturais da comunicação; 3) competência pragmática → relativa aos aspectos
funcionais da língua e dos atos de fala, domínio do discurso, sua coesão e sua coerência.
Metodologia: Os pressupostos teóricos nossa metodologia se inspiram nas contribuições do cadre
européen commun de référence. Pedagogicamente, nós nos situamos no princípio da descoberta e
da construção de sentidos. Elaboramos nossos procedimentos a partir dos objetivos e os
organizamos levando em conta o eixo compreender/exercitar/produzir. Privilegiamos sempre o
percurso que vai do sentido em direção à forma no quadro de uma progressão em espiral. Insistimos
sobre a necessidade pedagógica de sempre explicar as regras, os sistemas aos alunos. Os quadros
On dit (Diz-se) e gramaticais confirmam o que eles deduziram. A passagem para a língua materna
não é obrigatória, mas, às vezes, pode ajudar na confirmação das regras e sistemas. O tratamento do
léxico é objeto de um trabalho sistemático. Privilegiamos também as interações que permitem
construir o sentido e verificá-lo. Nosso procedimento não visa apenas a aquisição das habilidades
(savoir-faire) e dos saberes, mas também do saber aprender (savoir-apprendre).
Conteúdos: 1) conteúdo comunicativo → no terceiro ano, os alunos são capazes de dominar a
leitura, a oralidade, a compreensão e a tradução de textos literários, tais como contos, romances,
peças teatrais, artigos de jornais e textos didáticos em Francês para nível avançado (400 h. de
estudo); são capazes de produzir redações, interpretação de textos, escritas sobre pontos de vista
e opinião, em relação a algum tema apresentado;
2) conteúdo gramatical → revisão dos verbos (1ª, 2ª, 3ª conjugações), tempos verbais (presente,
passado, futuro), modos verbais (indicativo, subjuntivo, condicional); revisão de determinantes,
substantivos, adjetivos, advérbios, preposições, conjunções, pronomes (pessoais, objeto direto,
objeto indireto), frases interrogativas, afirmativas, negativas, imperativas ;
3) conteúdo lexical → contos de diversos autores abordando temas sociais; poemas sobre a
revolução francesa, peças teatrais de autores contemporâneos; resolução de provas de
vestibulares passados de algumas universidades brasileiras;
4) conteúdo fonético → revisão de pronúncia, ligações e encadeamentos, elisões, grupos de
palavras, entonação frasal;
5. Aspectos culturais→ os esportes de rua e os grandes exploradores.
6. Conteúdo literário→ os contos franceses.
Material didático: 1) Fotocópias de atividades oferecidas pelo professor.
2) Material multimídia apresentado em sala de aula: fotos, vídeos, slides, flash cards, revistas.
3) Caderno de uma matéria.
4) Pasta com elástico tamanho A-4.
5) Lápis, caneta, borracha.
Avaliação: A avaliação consiste em prova escrita, prova oral, leitura, ditado, produção de textos,
participação em sala de aula, realização de tarefas em sala e em casa, assiduidade, pontualidade.
Referências:
HIMBER, C., POLETTI, M.-L. Adosphère 3, A2, méthode de français, Paris: Hachette français
langue étrangère, 2011.
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