
SALUT, CHERS ÉTUDIANTS!(*)

Estamos na semana final de maio e vamos conferir aquilo que já abordamos até então,
d’accord? A principal dica sempre é: tenham um caderno de estudos, em que possam fazer
suas anotações – com organização e CAPRICHO!

ASSUNTO/ TEMA ABORDADO TIPO DE ATIVIDADE

Por que aprender francês na escola?
Mensagem de boas-
vindas/reflexão

Você já ouviu falar de Francofonia? (La Francophonie) Informativo

Festa da Francofonia - cultura francesa nos cinco 
continentes

Informativo

Os números de 0 a 10; de 11 a 19 – Les chiffres ou les
números

Estudo + exercícios

(*) Chers étudiants = Caros estudantes



ASSUNTO/ TEMA ABORDADO TIPO DE ATIVIDADE

Cumprimentos - Salutations Estudos + desafio

Apprendre à saluer/ se présenter/ prendre congé/ dire
bonjour et au revoir – Aprender a cumprimentar/ 
apresentar-se/ despedir-se/ dizer bom dia e tchau

Vídeo - Youtube

MyFrenchFilmFestival/ STAY HOME; “A leitura 
contagia”; Festival Varilux/Cinema Francês em casa

Dicas & Sugestões

Os meses do ano – Les mois de l’année Estudo + exercício

Os dias da semana – Les jours de la semaine Estudo + exercício

 Até aqui, tudo bem? Conseguiram organizar todos os conteúdos em seu

caderno? É importante, para cada disciplina, que vocês tenham uma rotina de 
estudos, evitando acumular as anotações e os exercícios, certo?



Para esta semana (e a próxima), as tarefas consistirão em: 
1. Rever os cumprimentos (as saudações)  e o desafio que foi feito 

naquele dia...
Resposta ao desafio: por que o cumprimento muda – da esquerda para 

a direita, ou vice-versa – ao longo do mapa??? 

À medida em que vamos nos deslocando no mapa-múndi, 
ocorre um variação de fusos horários ou zonas horárias

– já aprenderam sobre isso?
Caso tenham a oportunidade, vou deixar aqui um site de 

pesquisa para vocês ampliarem seu conhecimento sobre o tema:
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fuso-horario.htm

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fuso-horario.htm


2. Rever o vídeo sobre os cumprimentos, 
acompanhando a transcrição dos diálogos, logo 
abaixo:

_ Bonjour, je suis Amina, et toi? 

_ Bonjour, moi c'est Anis. 

_ Bonjour, Madame Lamine. 

_ Bonjour, Amina; bonjour Anis. 

_ Je vais à l'école. 

🔔

_ Au revoir, Anis.

_ Au revoir, Amina.
https://www.youtube.com/watch?v=OGn6nF_99Sw



3. Copiar a transcrição do diálogo e a tradução 
em seu caderno:
_ Bonjour, je suis Amina, et toi? 

_ Bonjour, moi c'est Anis. 

_ Bonjour, Madame Lamine.

_ Bonjour, Amina; bonjour Anis. 

_ Je vais à l'école. 

🔔

_ Au revoir, Anis.

_ Au revoir, Amina.

_ Bom dia, eu sou Amina, e você?

_ Bom dia, eu sou Anis.

_ Bom dia, Senhora Lamine. [a prof.ª]

_ Bom dia, Amina; bom dia, Anis.

_ Eu vou à escola.

🔔 [toca o sinal – a aula acabou]

_ Tchau, Anis.

_ Tchau, Amina.

Prestem atenção nas palavras destacadas em vermelho – antes de ver a tradução, vocês conseguiram entender o 
significado?  “Au revoir” pode ser traduzido por “tchau”, “até logo”, “até mais”, “até a próxima”...



4. Assistir aos vídeos indicados abaixo para revisar 
os números, os dias da semana e os meses do ano.

Les chiffres/ Les números

https://www.youtube.com/watch?v=dhj9SqrIZqI

Les jours de la semaine

https://www.youtube.com/watch?v=Lpwf5N0rfVE



Les mois de l’année

https://www.youtube.com/watch?v=7_u2SigckNQ



Transcrições dos vídeos 
 Copiar no caderno, d’accord?

• Lundi, mardi, mercredi Jeudi, vendredi

Samedi, dimanche

Il y a sept jours

Dans la semaine

Il y a sept jours

* Il y a sept jours

Há sete dias

Dans la semaine

Na semana

• Janvier

Février

Mars

Avril

Mai, juin, juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Et décembre (E dezembro)

C’est les douze mois de l’année

(São os doze meses do ano)


