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Disciplina: Língua Francesa Complementar 111
I Código: HE878
I Turma:B
(X) semestral
( ) anual
Natureza:
aulas práticas: 04
Carga horária:
aulas teóricas: 00
estágio: ... .. .... .... ... .
Total: 60 horas
Créditos: 02
Pré-requisito : Língua Francesa Complementar 11 - HE877
Co-requisito: ...... ........... ...... .......... ... ...... ..... .... .... ...... .... ..... . ........ ...... ... ..... ····· ···· ······
OBJETIVO: Dar contin uidade ao trabalho realizado em língua Francesa Complementar 11 , desenvolvendo
a expressão oral , a compreensão oral e também a compreensão escrita. Os trabalhos de expressão
escrita são efetuados para a fi xação dos conteúdos. Não há preocupação em fazer o estudante a escrever
textos complexos em francês .
EMENTA
Obj eti vos Comuni cati vos e Conteúdo li ng üíst ico

1. Marcas temporais
2. Modalizadores
3. Articuladores lógicos (simples)
4. Aperfeiçoamento da Compreensão oral e escrita
5. Aperfeicoamento da expressão oral e escrita
PROGRAMA: Será utlizado o material didático A/ter Ego durante as quatro línguas complementares. Na
Língua Complementar 111 são traba lhadasdois dossiers: :
Dossier 6: Voyage, Voyage ...
Falar do clima e das sensações; situar um local ; caracterizar um local; compreender um programa de
visita; dar a conhecer textos sobre cidades e países francófonos ; fazer ouvir sotaques de diferentes
localidades
Dossier 7: C·est mon Choix
Falar sobre alimentação ; sobre hábitos alimentares; fa lar sobre o Restaurante Universitário no Brasil e na
França; Descrever quadros de artistas do mundo francófono ; apresentar museus; escolher um presente;
caracterizar objetos
PROCEDIM ENTOS DIDATICOS:
-ouvir diálogos do livro e diálogos autênticos sobre os tem as propostos
- fazer construir diálogos sobre os temas propostos
- fazer ler textos sobre os temas propostos
- leitura de um conto em francês: "Vous êtes toute seu le?" Claude Pujade-renaud
-visualização de dois filmes: Question d'image e c ·est la faute à Fidel
PROCEDI MENTOS DE AVALI AÇ AO:
-Avaliação continua das produções em classe
- Um exame escrito.
BIBLIOGRAFIA MIN !M.4: Dicionário Francês- Francês
Livro : Alter Ego 1, Hachette, FLE, Paris, 2006

Validade: 1°. Semestre
Professora :

Lúcia Peixoto Ch erem

Coordenadora da Área : Nathalie Dessartre
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