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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   

4230 - Língua Francesa V (UCFE) 

Carga Horária Total da UC: 60 horas 

Professor(a) Responsável:  

Profa. Dra. Maria Lucia Claro Cristovão 

Contato: 

luciaclaro.unifesp@gmail.com 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS: 

A disciplina tem como objetivo introduzir os elementos linguísticos, discursivos e culturais da comunicação 
em língua francesa correspondentes às competências dos  níveis B1 (expressão oral e escrita) e B1+ 
(compreensão oral e escrita), tendo como base o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, a 
partir de suportes e gêneros textuais variados. 

ESPECÍFICOS: 

- Consolidar a compreensão/domínio do funcionamento da língua estrangeira em seus aspectos fonético-
fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos;  

- Aprofundar a discriminação auditiva, a percepção e produção fonético-fonológica, relacionando-as às 
especificidades da ortografia francesa (competências fonética, ortográfica e ortoépica); 

- Adquirir e ampliar o conhecimento lexical dos temas abordados na disciplina; 

- Consolidar a compreensão do conceito de « língua-cultura », associando aspectos e dados de ordem 
sociocultural (França, mundo francófono, relações França-Brasil, etc.) ao aprendizado linguístico; 

 - Desenvolver as estratégias e as competências para a leitura de textos literários (narrativas breves) e de 
textos acadêmicos em língua francesa; 

 - Desenvolver a compreensão do discurso metalinguístico (gramáticas francesas de francês); 

- Ler e fazer o uso adequado do dicionário francês-francês. 

EMENTA 

Consolidar os conhecimentos dos primeiros quatro semestres de Língua Francesa, propondo um 
aprimoramento da compreensão oral e escrita e o desenvolvimento da produção escrita no idioma. Na 
seleção de temas discutidos, serão obrigatoriamente contemplados também aqueles que atendem à 
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Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho 
de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Objetivos comunicativos: 
Ler, ouvir, compreender e comentar textos acadêmicos e literários; localizar informações precisas em 
documentos orais e escritos; relatar o conteúdo essencial e o plano de um texto escrito; descrever e 
caracterizar gêneros textuais literários e não-literários; ler em voz alta textos curtos. 
 
Objetivos linguísticos: 

- Tempos verbais: gérondif ; subjonctif présent;  
- Pronomes objetos diretos e indiretos; 
- Pronomes relativos simples e compostos; 
- Localização temporal: preposições e advérbios de tempo; 
- Articuladores cronológicos do discurso; 
- Expressões de causa e consequência; oposição e concessão; comparação; finalidade.  
- Concordâncias dos particípios passados (sujeito/COD);   

- Objetivos interculturais: 
Trabalhados de forma contínua, transversal e reflexiva a partir de gêneros textuais autênticos extraídos da 
imprensa francesa e francófona. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: 
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 
Encontros síncronos semanais de 1h30 cada realizados a partir da plataforma Zoom. A escolha dessa 
plataforma se deve às funcionalidades que ela apresenta e que são importantes para o ensino de língua 
estrangeira em ambiente virtual, tais como: possibilidade de criação de salas virtuais, quadro branco 
interativo integrado, possibilidade compartilhamento de arquivos em tempo real.  
Dia da semana: 2as-feiras  
Período vespertino: das 14h30 às 16h; período noturno: das 19h30 às 21h. 
Os encontros síncronos poderão, eventualmente, se estender por mais tempo até uma duração máxima de 
2h cada um. 
As atividades síncronas terão como principal função a prática da interação e da produção oral em francês a 
partir de vídeos e de textos orais/escritos autênticos extraídos da imprensa francesa e francófona. 
 

• Atividades Assíncronas: 
Visualização de videoaulas; atividades de compreensão oral a partir de vídeos autênticos e de podcasts da 
imprensa francesa; atividades de leitura e de compreensão escrita a partir de textos diversos; exercícios 
autocorretivos de gramática, léxico e fonética; atividades de leitura literária a partir dos gêneros: conto e 
novela; atividades de produção oral e escrita a partir das indicações e do acompanhamento que serão 
fornecidos continuamente pela docente. 
 

• Disponibilização de Material: 
A plataforma Moodle será utilizada para a disponibilização de videoaulas, arquivos, links, recursos e 
orientações detalhadas de todas as atividades propostas. 
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AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
Fará jus à menção “cumprido” o aluno que: 
- Entregar quatro das cinco tarefas essenciais (produções orais/escritas) propostas ao longo do curso; 
- Realizar com regularidade as atividades propostas semanalmente no site/aplicativo “Apprendre” do canal 
francófono TV5MONDE. 
 

BIBLIOGRAFIA 

AKYUZ, A. et alii. Exercices de grammaire en contexte (Niveau intermédiaire). Paris: Hachette, 2000. 

BRETON, G. Et alii. Réussir le DELF B1. Paris : Didier, 2010.  

GRÉGOIRE, M. et THIÉVENAZ. O. Grammaire Progressive du Français avec exercices, niveau intermédiaire. 
Paris : CLE International, 2003. 

POISSON-QUINTON, S. et alii. Grammaire expliquée du français (Niveau intermédiaire), CLE International, 
2007. 

Site TV5MONDE : http://apprendre.tv5monde.com 

Site RFI Savoirs : https://savoirs.rfi.fr/ 

Site Le Point du FLE : https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm  

Podcast Français facile : https://www.podcastfrancaisfacile.com/  

Dictionnaires en ligne : http://www.liensutiles.org/dico.htm 

Le dictionnaire Larousse en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais  

Bescherelle en ligne : http://bescherelle.com/conjugueur.php 

 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Maria Lucia Claro 

Cristovão 
Letras Doutora DE 40 h 

 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 18 de novembro/2020 a 02 de março/2021 (Recesso 23/12/20 a 03/01/2021) 

ATENÇÃO – OS FERIADOS NÃO ESTÃO COMPUTADOS 

 

 

http://apprendre.tv5monde.com/
https://savoirs.rfi.fr/
https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://www.liensutiles.org/dico.htm
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://bescherelle.com/conjugueur.php
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Semanas Atividades e carga horária  
Horas 

/semana 

18 a 21/11/20 − Preparação para o início das Atividades domiciliares especiais (ADE); 

− Tutorias enviados pela docente referentes ao acesso à plataforma 
Moodle; ao download e teste do programa de videoconferência 
Zoom; à inscrição individual no site da TV5MONDE.  

 
 

---- 

23 a 28/11/20 − Encontro síncrono - plataforma Zoom: 1h30 (data: 23/11/20) 

− Atividades online: 1h 

− Atividades de compreensão e de produção (oral e/ou escrita): 1h30  

 
4h 

30/11 a 
05/12/20 

− Encontro síncrono - plataforma Zoom: 1h30 (data: 30/11/20) 

− Atividades online: 1h30 

− Tarefa essencial nº1: 2h 

 
5h 

07 a 12/12/20 − Encontro síncrono - plataforma Zoom: 1h30 (data: 07/12/20) 

− Atividades online: 1h 

− Atividades de compreensão e de produção (oral e/ou escrita): 1h30 

 
4h 

14 a 19/12/20 − Encontro síncrono - plataforma Zoom: 1h30 (data: 14/12/20) 

− Atividades online: 1h30 

− Tarefa essencial nº2: 2h 

5h 

21 a 22/12/20 − Encontro síncrono - plataforma Zoom: 1h30 (data: 21/12/20) 

− Atividades online: 1h 

− Atividades de compreensão e de produção (oral e/ou escrita): 1h30 

4h 

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021 

04/01 a 
09/01/21 

− Encontro síncrono - plataforma Zoom: 1h30 (data: 04/01/21) 

− Atividades online: 1h 

− Atividades de compreensão e de produção (oral e/ou escrita): 1h30 

4h 

11/01 a 
16/01/21 

− Encontro síncrono - plataforma Zoom: 1h30 (data: 11/01/21) 

− Atividades online: 1h30 

− Tarefa essencial nº3: 2h 

5h 

18/01 a 
23/01/21 

− Encontro síncrono - plataforma Zoom: 1h30 (data: 18/01/21) 

− Atividades online: 1h 

− Atividades de compreensão e de produção (oral e/ou escrita): 1h30 

4h 

25/01 a 
30/01/21 

− Encontro síncrono - plataforma Zoom: 1h30 (data: 25/01/21) 

− Atividades online: 1h 

− Atividades de compreensão e de produção (oral e/ou escrita): 1h30 

4h 

01/02 a 
06/02/21 

− Encontro síncrono - plataforma Zoom: 1h30 (data: 01/02/21) 

− Atividades de compreensão e de produção (oral e/ou escrita): 1h30 

− Tarefa essencial nº4: 2h 

5h 
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08/02 a 
13/02/21 

− Encontro síncrono - plataforma Zoom: 1h30 (data: 08/02/21) 

− Atividades online: 1h 

− Atividades de compreensão e de produção (oral e/ou escrita): 1h30 

4h 

15/02 a 
20/02/21 

− Atividades online: 1h 

− Atividades de compreensão e de produção (oral e/ou escrita): 1h30 
− Tarefa essencial nº5: 2h30 

5h 

22/02 a 
27/02/21 

− Encontro síncrono - plataforma Zoom: 1h30 (data: 22/02/21) 

− Atividades online: 1h 

− Atividades de compreensão e de produção (oral e/ou escrita): 1h30 

4h 

01/03 a 
02/03/21 

− Encontro síncrono - plataforma Zoom: 1h30 (data: 01/03/21) 
       Feedback e balanço geral do curso. 

− Atividades online: 1h30 

3h 

Total de horas em ADE 60h 

10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 
 


