COLÉGIO PEDRO II
DEPARTAMENTO DE FRANCÊS
1º trimestre 2020 - Sugestões de atividades complementares: LISTA 1 (SOMENTE ENSINO MÉDIO INICIANTE)
Sugestões de atividades complementares online: não obrigatórias e não avaliativas. Verifiquem o material disponível em séries anteriores também, para revisão!
Legenda: EF = Ensino Fundamental
EMC = Ensino Médio de continuação
EMI = Ensino Médio Iniciante
Todas as séries

SÉRIE/NÍVEL

TEMA(S)

ATIVIDADE

TIPO

ACESSO

1a e 2a séries (EMI)

Apresentar-se, falar de si

Bonjour - se présenter en français

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=OQ2OvaZ0PnI

1a e 2a séries (EMI)

Saudações

Se saluer en français - Une journée à l'université
avec Emma

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=B1umgaPRUn4

1a e 2a séries (EMI)

Saudações

Se saluer en français - Une journée à l'université
avec Emma

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=B1umgaPRUn4

2a série (EMI)

A casa

Vocabulaire: les objets dans un logement

Compreensão oral, vídeo/música,
exercícios online

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1debutant/vocabulaire-les-objets-dans-un-logement

2a série (EMI)

Biografia de um artista

Comprendre la biographie d'un artiste

Compreensão escrita, exercícios
online

https://www.bonjourdefrance.
com/exercices/contenu/bonjour-de-france-vouspresente-tal.html

1a, 2a e 3a séries (EMI)

Amizade; Superação

Filme "Um banho de vida" ("Le grand bain").
Classificação etária: 16 anos

Filme

Netflix

3a série (EMI)

O mundo e o trabalho

C'est quoi, le bac?

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?
v=vlqI3tbjDS4&feature=youtu.be

3a série (EMI)

A alimentação

La recette

Ler uma receita e reconhecer
verbos e utensílios

https://fr.islcollective.com/francais-fle-fichespedagogiques/vocabulaire/restaurant/unerecette/6602

3a série (EMI)

A alimentação

Comment fabrique-t-on du chocolat?

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?
v=rG2631P3p_c&feature=youtu.be

Todos os níveis

Diversidade; Questões sociais; Adoção

Filme "Il a déjà tes yeux" ("He even has your
eyes"). Classificação etária: 12 anos

Filme

Netflix
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Filme "A família Bélier" ("La famille Bélier").
Classificação etária: 12 anos

Filme

https://youtu.be/FpHvIAShQ94

Todos os níveis, a escolher Temas diversos

Atividades diversas (vocabulário, gramática,
jogos...)

Exercícios online

https://www.espacefrancais.com/exercicesquestionnaires-et-jeux/

Todos os níveis

Confinement: ce que l'art nous en dit

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=LpAW2UsgTYI

Testes nos níveis A1, A2 e B1

Testes online de compreensão oral
https://www.bonjourdefrance.com/test
e escrita

Todos os níveis

Diversidade; Relações familiares

Arte; Confinamento

Todos os níveis, exceto 6o
Testes de francês
ano (EF) e 1a série (EMI)
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