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EMENTA:
Formular pedido de informações sobre assuntos de interesse corriqueiro. Expressão e compreensão
orais. Compreensão e expressão escritas: o Texto Informativo e o Texto Injuntivo. Emprego dos tempos
verbais de discurso nos Modos Indicativo e Imperativo; Condicional de Polidez. Negação e Interrogação.
Após sua leitura e compreensão, análise do conteúdo de um documento ou de um texto simples. / A
organização política e educacional francesa. O espaço francês: a região Île-de-France.
OBJETIVOS:
OBJETIVO GERAL:
• Desenvolver uma competência comunicativa inicial em língua francesa, abrangendo as quatro
habilidades linguísticas: falar, ouvir, ler e escrever.
CONTEÚDOS:
•

•

COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS
o Apresentar-se e apresentar alguém;
o Fazer perguntas e responder acerca de informações pessoais;
o Escrever textos curtos.
COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS
o Enunciados afirmativos, negativos e interrogativos
o Emprego do presente do indicativo e do imperativo

METODOLOGIA:
Aula expositiva, diálogos (conversação), jeu de rôles, leituras, exercícios.
AVALIAÇÃO:
Conforme Regimento da Ufes (Capítulos VI, VII e VIII), serão aplicadas, no mínimo, duas avaliações no
período letivo (testes, relatórios de trabalhos realizados, provas escritas ou orais, projetos e suas
defesas, monografias, estágios supervisionadas e outros trabalhos práticos), com atribuição de notas de
zero (0) a dez (10).
Tendo a média aritmética das avaliações alcançado sete (7,0), o aluno é considerado aprovado, desde
que a frequência for igual ou superior a 75%. Caso a média aritmética seja inferior a sete (7,0), o aluno
deverá realizar a verificação final. Sendo que, para ser aprovado, além da frequência igual ou superior a
75%, o aluno deverá obter nota igual ou superior a cinco (5,0) na média aritmética entre a média do
semestre e a nota da verificação final.
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