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Ementa  
 

Ao final do ano letivo, espera-se que os alunos de língua francesa sejam capazes de 
assimilar os seguintes conteúdos: 1. Conteúdo comunicativo → fazer comparações, 
descrever objetos e suas funções; falar sobre as novas tecnologias e invenções; falar sobre 
o cinema, exprimir entusiasmo, decepção, indiferença; exprimir um desejo, uma 
possiblidade um fato imaginário; falar sobre os hábitos alimentares, uma receita, identificar 
pratos e da arte de se estar à mesa; 2. Conteúdo gramatical → os pronomes relativos, os 
comparativos, os pronomes en e y; o pretérito perfeito e o imperfeito; os adjetivos e 
pronomes indefinidos; as construções: venir de e être en train de; 3. Conteúdo lexical → os 
objetos e as invenções; as datas passadas; léxico do cinema, gêneros de filme, profissões 
do cinema; receitas, ingredientes e pratos; 4. Conteúdo fonético → palavras homófonas, 
elisões, o e mudo, a pronuncia de tous; 5. Aspectos culturais → os inventores das obras de 
historias em quadrinhos francófonas, adaptações literárias no cinema; 6. Conteúdo literário 
→ A poesia francesa do século XIX. 
 
Objetivos  
 

Permitir aos alunos o desenvolvimento da compreensão oral e escrita, da produção 
oral e escrita em língua francesa; do estudo da gramática da literatura e da cultura de países 
francófonos. 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. Todos 
os objetivos seguirão as necessidades estimadas dos alunos no que concerne à aquisição 
das diferentes competências e desenvolvimento das quatro habilidades. 
 
Metodologia 
 
 Os pressupostos teóricos da presente metodologia se inspiram nas contribuições do 
CECR - Cadre Européen Commun de Référence. 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 e os sistemas aos alunos. Nosso 
procedimento não visa apenas a aquisição das habilidades (savoir-faire) e saberes, mas 



também a do saber aprender (savoir-apprendre) e atitudes e traços de personalidade 
expressos pelos falantes (savoir-être). As aulas seguirão as unidades do livro didático, 
acompanhando, de modo flexível, o desenvolvimento de seus níveis e módulos de acordo 
com o avanço nas aquisições das habilidades e objetivos realizados pelos alunos. 
Atividades com filmes, músicas e livros literários acontecerão no decorrer do ano letivo.  
 
Avaliação 
 

A avaliação será feita de acordo com os conteúdos e objetivos definidos no plano. 
Comporão a nota de cada escala provas oral e escrita, participação e colaboração em sala 
de aula, realização de tarefas em sala e em casa, seminários, assiduidade, pontualidade 
na entrega das atividades. A nota final será aferida de acordo com a progressão percebida 
junto aos alunos entre a primeira e a última escala do ano letivo, evitando-se a média 
aritmética puramente mecânica.   
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