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Carga horária anual:  

60 horas 

 

Carga horária semanal:  

2 horas/aula por turma 

 

Ementa:  

Cada língua é o veículo primordial da comunicação de um povo e é através de sua forma de 

expressar-se que esse povo transmite suas tradições, seus conhecimentos, em sma, sua cultura. O 

estudo da língua francesa, ao longo dos anos da Educação Básica – notadamente Ensino 

Funamental II e Ensino Médio – visa possibilitar o desenvolvimento de habilidades linguísticas na 

aquisiçao desse idioma. A ênfase, no entanto, recai sobre uma abordagem cultural sem deixar de 

considerar os processos de compreensão e expressão. Para tanto, são visados o acesso, a aquisição e 

o incremento de conhecimentos da língua que vão desde aspectos gramaticais (morfossintáticos, 

textuais, entre outros) a sociocognitios e humanísticos. Visa-se, assim, superar o estudo meramente 

linguístico da língua francesa de forma a favorecer o tratamento de temas transversais, em favor de 

uma formação escolar crítica/reflexiva. 

 

Objetivo Geral:   

Propiciar o desenvolvimento as habilidades linguístico-comunicativas, interacionais e interculturais 

em língua francesa, de forma gradativa, a fim de fomentar a formação, acadêmica, profissional ou 

pessoal  dos alunos e alunas.  

 

Objetivo Específico: 

Progredir na aquisição de conhecimentos em francês, demonstrando a riqueza do universo 

francófono, de forma a possibilitar que o discente possa aumentar o conhecimento sobre sua própria 

língua materna – inclusive, por meio de comparações com a língua estrangeira em vários níveis.  

 

Metodologia:  

• Aulas teóricas => expositivas/ explicativas 

• Aulas em ambiente diferenciado da sala de aula 

• Debates 

• Indicação de leituras 

• Pesquisas para aprofundamento  

• Atividades/ trabalhos (individuais/grupais) 

• Leituras e análises de textos visuais, verbais/não verbais 

• Montagem de exposições, mostras e afins 
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• Visitas monitoradas (dentro das possibilidades e recursos disponíveis) 

• Sugestão de elaboração de glossário com termos próprios ao idioma 

 

Avaliação Individual e avaliação Coletiva:  

Ressalte-se que as principais características das avaliações, nesses dois âmbitos são: 

• Formativa – permitindo, inclusive, auto avaliação 

• Contínua e diagnóstica 

• Cumulativa e sistemática 

Os instrumentos avaliativos são variados e devem ser distribuídos de maneira equitativa ao longo 

das unidades: 

• Apresentação de atividades/trabalhos em sala de aula (expressão escrita ou oral) 

• Trabalhos manuais (maquetes, jogos, dentre outros) 

• Seminários/ debates/ palestras (quando se aplicar) 

• Estudos dirigidos 

• Provas escritas 

• Portfólio  

• Participação em eventos/ relatórios 

• Auto avaliação 

 

 

Unidades Acadêmicas (I a IV) 

Unida

de 
Aspectos linguísticos Aspectos Culturais 

Abordagens 
Multidisciplinares 

 Gramática Vocabulário   

I 
Estrutura básica 

da frase (revisão) 

Pronomes 

pessoais 
Frase negativa 
(ne... pas) 

Gostos pessoais  Manifestações artístico- 

culturais francófonas 

Corpo humano/ 
corporeidades (s) 

 

II 

Artigos 

definidos/indefinid

os Gênero e 

número (adjetivos 

e substantivos) 

Verbo avoir 
Verbos regulares/ 
1º grupo (er) 

Números 

de 20 a 69 

Roupas/ 

cores 

 Manifestações artístico- 

culturais francófonas 

Corpo humano/ 
corporeidades (s) 

III 
Pronomes 
indefinidos e  
possessivos 
(determinantes e  
adjetivos) 

Números - 

continuação 

Esportes e o 

corpo 

Manifestações artístico- 

culturais francófonas 

Corpo humano/ 

corporeidades (s) 

IV Pronome ON e 

suas 

particularidades 

Frase 

interrogativa 

(Qu’est-ce que... 

Est-ce que...)  

Esportes e o corpo Manifestações artístico- 

culturais francófonas 

Corpo humano/ 

corporeidades (s) 
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Referências ofertadas para os discentes:  

O CODAP/UFS dispõe de Sala de Francês materiais para o incremento das aulas: livros didáticos, 

dicionários, literatura literária, jogos, dentre outros. 

O acervo específico fica à disposição dos estudantes, sob orientação e supervisão do professor 

responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


