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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:   
UCFE 3391 - Língua Francesa II 
 

Carga Horária Total da UC:  

• Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 8h 

• Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52h 

Professor(a) Responsável:  

Profa. Dra. Márcia Valéria Martinez de Aguiar 

Contato: 

marcia.valeria.aguiar@gmail.com  

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º semestre 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Letras 

OBJETIVOS 
 
Gerais: 
Consolidar o conhecimento dos elementos de base (linguísticos, discursivos, culturais) da comunicação em 
língua francesa visando a atingir o nível A2 nas quatro competências definidas no quadro europeu comum 
de referência para as línguas - compreensão e expressão oral e escrita.  
 
Específicos: 

• desenvolver a compreensão do funcionamento da língua estrangeira em seus aspectos fonético- 
fonológicos, morfológicos e sintáticos;  

• aprofundar a discriminação auditiva, a produção fonético-fonológica, relacionando-as às especificidades 
da ortografia francesa. 

• ampliar e afinar o aprendizado lexical a partir dos temas abordados nas atividades da disciplina ; 

• sensibilizar ao 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 iniciais para a leitura do texto literário (gêneros narrativos) 
em língua francesa; 

• propiciar a reflexão individual dos aprendizes sobre o processo de aquisição de « língua-cultura » 
estrangeira em contexto exógeno, tornando explícitos os pontos de contato com a língua materna e as 
competências metalinguística e comunicativa adquiridas através desta; 

• preparar para a compreensão do discurso metalinguístico (gramáticas francesas de francês); 

• aprender a ler e fazer o uso adequado do dicionário francês-francês e francês-português; - saber constituir 
glossários temáticos. 

mailto:marcia.valeria.aguiar@gmail.com
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EMENTA 

O curso propõe-se a desenvolver as competências de compreensão e produção oral/escrita em francês 
língua estrangeira, a partir de textos orais e escritos de gêneros e sobre temas variados, introduzindo leitura 
de narrativas literárias e/ou históricas. Na seleção de temas discutidos, serão obrigatoriamente 
contemplados também aqueles que atendem à 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 

A. Componentes comunicativos e discursivos: 
1. Contar e relatar 
2. Produzir narrativas simples no presente e no passado: descrever ações e hábitos cotidianos, situar e 

relatar ações. 
3. Ler textos jornalísticos e literários curtos. 
4. Desenvolver a compreensão oral: escuta de diálogos, textos curtos, canções. 

 
B. Componentes Linguísticos:  
- Tempos verbais: Présent, passé composé, imparfait, impératif 
- Artigos partitivos 
- As horas e os marcadores temporais 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: 
As atividades síncronas serão desenvolvidas na plataforma Google Meet ou Zoom em dois horários, para 
contemplar os alunos do vespertino e do noturno: 
Quartas-feiras das 16h00 às 17h30 
Quartas-feiras das 19h00 às 20h30 
Este espaço será utilizado para corrigir as atividades previamente enviadas aos alunos, esclarecer dúvidas e 
praticar a expressão oral em língua francesa, com a leitura de diálogos e textos curtos. O último encontro 
será dedicado à avaliação do curso pelos estudantes e pelo professor responsável. 
 
Observação: Nesta UC, o conteúdo dos encontros síncronos será disponibilizado em uma pasta do Google 
Drive, seja em forma de gravação, seja em forma apostilas com gabaritos e comentários sobre as atividades 
realizadas. 
 

• Atividades Assíncronas: 
a) Estudo dirigido que envolverá: 

- visualização de aula gravada pela docente responsável. 
- realização de exercícios de gramática, de compreensão oral e produções escritas. 

b) Leitura de textos literários curtos.  
 
Os materiais para a realização das atividades assíncronas serão disponibilizados em pastas do Google Drive. 
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AVALIAÇÃO:  

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

A avaliação será feita de modo contínuo, através de exercícios de gramática, de compreensão oral e 
produções escritas a serem enviadas para a docente por meio eletrônico. 
As devolutivas, com correções e comentários, serão enviadas da mesma forma. 
Obterão o resultado “cumprido”, os alunos que entregarem as atividades exigidas segundo o calendário 
estabelecido. 
 

BIBLIOGRAFIA 

ABRY, Dominique; CHALARON, Marie-Laure. La grammaire des premiers temps. Grenoble: Presses 
Universitaires de Grenoble, 2004. (Vol. 1 et 2).  

Au bord du lit. Réalisation de J. D. Verhaegne, roteiro e adaptação Tachella, J. C., Jourd’hui, G., Santamaria, 
J.,  conforme o conto de Guy de Maupassant. Disponível em :    
https://www.youtube.com/watch?v=_gPkUjjIA0Y 

Bady J., Greaves I., Petetin A. Exerçons-nous. Grammaire. Paris : Hachette, 1990. 

Dictionnaire électronique de synonymes. Université de Caen, Normandie, disponível em 
https://crisco2.unicaen.fr/des/ 

Grégoire M., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire. Paris : CLE 
International, 1995. 

Le français avec Pierre. Le passé composé. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=mpeHI3zbPWk 

Le français avec Pierre.  Passé composé ou imparfait. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=zsBJ2qtBzhw&t=345s 

Maupassant, Guy de. Au bord du lit. Disponível em: https://www.bibebook.com/bib/monsieur-parent 

Podcast français facile - https://www.podcastfrancaisfacile.com/ 

Radio France Internationale - RFI - https://savoirs.rfi.fr/fr 

TV5 Monde - https://apprendre.tv5monde.com/fr 

Verdelhan M., Dominique P., Girardet. J. Le nouveau sans frontières I, méthode de français, livre de l’élève 
et cahier d’exercices. Paris : CLE International, 1998. 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Márcia Valéria 
Martinez de 
Aguiar 

Letras Doutora DE 40h 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_gPkUjjIA0Y
https://crisco2.unicaen.fr/des/
https://www.youtube.com/watch?v=mpeHI3zbPWk
https://www.youtube.com/watch?v=zsBJ2qtBzhw&t=345s
https://www.bibebook.com/bib/monsieur-parent
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
https://savoirs.rfi.fr/fr
https://apprendre.tv5monde.com/fr
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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 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 05/08/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h00 

− Tempo destinado à realização das atividades (exercícios de 
gramática, de compreensão oral, produção escrita, 
visualização de aula gravada): 2,30h 
 

 
 

 
5h 

10 a 15/08 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 12/08/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h00 

− Tempo destinado à realização das atividades (exercícios de 
gramática, de compreensão oral, produção escrita, 
visualização de aula gravada) : 2,30h 

 

5h 

17 a 22/08 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 19/08/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h00 

− Tempo destinado à realização das atividades (exercícios de 
gramática, de compreensão oral, produção escrita, 
visualização de aula gravada) : 2,30h 

 

5h 

24 a 29/08 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 26/08/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h00 

− Tempo destinado à realização das atividades (exercícios de 
gramática, de compreensão oral, produção escrita, 
visualização de aula gravada) : 2,30h 

 

5h 

31/08 a 05/09 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 02/09/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h00 

− Tempo destinado à realização das atividades (exercícios de 
gramática, de compreensão oral, produção escrita, 
visualização de aula gravada) : 2,30h 

 

5h 

07 a 12/09 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 09/09/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h00 

− Tempo destinado à realização das atividades (exercícios de 
gramática, de compreensão oral, produção escrita, 
visualização de aula gravada) : 2,30h 

 

5h 

14 a 19/09 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 16/09/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h00 

5h 
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− Tempo destinado à realização das atividades (exercícios de 
gramática, de compreensão oral, produção escrita, 
visualização de aula gravada) : 2,30h 

 

21 a 26/09 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 23/09/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h00 

− Tempo destinado à realização das atividades (exercícios de 
gramática, de compreensão oral, produção escrita, 
visualização de aula gravada) : 2,30h 

 

5h 

28/09 a 03/10 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 30/09/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h00 

− Tempo destinado à realização das atividades (exercícios de 
gramática, de compreensão oral, produção escrita, 
visualização de aula gravada): 2,30h 

 

5h 

05/10 a 10/10 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 07/10/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h00 

− Tempo destinado à realização das atividades (exercícios de 
gramática, de compreensão oral, produção escrita, 
visualização de aula gravada: 2,00h 

− Tempo destinado à avaliação do curso: 1h00 
 

5,30h 

10/10 a 17/10 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 14/09/20) 1,30h 

Total de horas em ADE 52h 

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

 


