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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:   
UCLE 3005 - Francês para leitura de textos I 
 

Carga Horária Total da UC:  

• Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 04 horas 

• Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 56 horas 

Professor(a) Responsável:  

Rita Jover-Faleiros 

Contato: 

rita.jover@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS: 

• Iniciar os estudantes de Letras e dos demais cursos da EFLCH na leitura de textos majoritariamente 
acadêmicos em língua francesa. 
• Desenvolver competências e habilidades de leitura e compreensão de textos escritos em língua francesa. 
• Desenvolver a autonomia da leitura em francês para que os estudantes comecem a ter acesso às 
bibliografias acadêmicas redigidas nessa língua, dentro de suas respectivas áreas de formação. 
 
ESPECÍFICOS: 

•Propiciar aos estudantes um contato progressivo com a língua francesa por meio de textos midiáticos de 
interesse geral e acadêmicos de suas diferentes áreas de formação. 

• Desenvolver práticas pedagógicas que promovam uma abordagem reflexiva, interativa e plural da leitura e 
da compreensão de textos em francês. 

• Desenvolver competências de leitura em francês por meio de estratégias como: identificação do gênero 
textual, predição, acionamento de conhecimento prévio, formulação de hipóteses, leitura global, leitura 
seletiva, inferências contextuais etc. 

• Introduzir conhecimentos básicos (linguísticos, discursivos e socioculturais) para a leitura e compreensão 
de textos não complexos escritos em língua francesa. 

• Promover uma conscientização dos pontos de contato entre as línguas francesa e portuguesa dentro de 
uma abordagem contrastiva das duas línguas. 

• Guiar os estudantes na elaboração de mini glossários pessoais, complementares ao uso “crítico” do 
dicionário. 
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• Sensibilizar os estudantes a aspectos de ordem sociocultural por meio da leitura e discussão dos textos em 
sala de aula. 

EMENTA 
Dada a importância do francês como língua de pesquisa e conhecimento, a presente disciplina visa a 
proporcionar aos estudantes a familiarização e o desenvolvimento das habilidades necessárias para a leitura 
de textos acadêmicos redigidos nessa língua. Busca-se igualmente: a) introduzir os estudantes ao universo 
acadêmico e científico em língua francesa; b) promover junto a eles uma reflexão sobre as práticas e 
estratégias utilizadas no processo de leitura em francês; c) guiar e orientar os estudantes para que 
desenvolvam sua autonomia de leitura em língua francesa, buscando-se contribuir para seu desenvolvimento 
constante em suas diferentes áreas acadêmicas. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Introdução à língua francesa e à abordagem contrastiva com o português. 
II. Reconhecimento de gêneros textuais: acadêmicos e não acadêmicos. 
III. Introdução ao universo acadêmico francófono:  plataformas digitais e revistas científicas em francês. 
IV. Objetivos de leitura e níveis de compreensão. 
V. Estratégias de leitura: identificação do gênero textual, conhecimento prévio, abordagem global. 
VI. Abordagem lexical: cognatos e falsos cognatos. 
VII. Gramática em contexto: pronomes pessoais, verbos frequentes no presente do indicativo. 
VIII. Estratégias de leitura: leitura seletiva, inferências contextuais. 
IX. Organização discursiva: referências bibliográficas científicas em francês. 
X. Gramática em contexto: grupos nominais e determinantes do nome em francês. 
XI. Organização discursiva: o resumo de artigo científico em francês. 
XII. Formação de palavras: os prefixos e sufixos nominais, a nominalização. 
XIII. A negação e a interrogação em francês. 
XIV. Gramática em contexto: a expressão do passado em francês. 
XV. Organização discursiva: introdução e conclusão de artigos científicos em francês. 
XVI. O uso do dicionário e a utilização de recursos digitais para a leitura em francês. 

Nota: o programa poderá não seguir exatamente a ordem indicada acima, visto que muitos tópicos serão 
tratados de forma simultânea, complementar e não-linear. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: 
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 
Encontros síncronos na plataforma Google Meet 
 

• Atividades Assíncronas: 
Resumos, Fichas de leitura, atividades on-line 
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

• entrega de resumos; 

• entrega de fichas de leitura; 

• realização de atividades on-line. 
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BIBLIOGRAFIA 

Bescherelle en ligne : http://bescherelle.com/conjugueur.php 
Dictionnaires en ligne : http://www.liensutiles.org/dico.htm 
Dispositif multimédia TV5MONDE : http://apprendre.tv5monde.com 
Dispositif multimédia Radio Culture : https://www.franceculture.fr 
Portail académique Persée : https://www.persee.fr 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Rita Jover-
Faleiros 

Letras Doutor DE 40 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

03 a 08.08 • Tempo destinado à realização de atividades: 4h.  

• Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 05/08) 
 

 
5h30 

10 a 15.08 • Tempo destinado à realização de atividades: 4h.  

• Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 12/08) 
 

 
5h30 

17 a 22.08 • Tempo destinado à realização de atividades: 4h.  

• Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 19/08) 
 

 
5h30 

24 a 29.08 • Tempo destinado à realização de atividades: 4h.  

• Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 26/08) 
 

 
5h30 

31.08 a 05.09 • Tempo destinado à realização de atividades: 4h.  

• Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 02/09) 
 

 
5h30 

07 a 12.09 • Tempo destinado à realização de atividades: 4h.  

• Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 09/09) 
 

 
5h30 

14 a 19.09 • Tempo destinado à realização de atividades: 4h.  

• Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 16/09) 
 

 
5h30 

21 a 26.09 • Tempo destinado à realização de atividades: 3h.  

• Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 23/09) 
 

 
5h30 

http://bescherelle.com/conjugueur.php
http://www.liensutiles.org/dico.htm
http://apprendre.tv5monde.com/
https://www.franceculture.fr/
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28.09 a 03.10 • Tempo destinado à realização de atividades: 4h.  

• Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 30/09) 
 

5h30 

05.10 a 10.10 • Tempo destinado à realização de atividades: 4h.  

• Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 07/10) 
 

 
5h30 

10.10 a 17.10 • Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h. (Data: 14/10)   
 

2h 

Total de horas em ADE 56h 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 
 


