COLÉGIO PEDRO II
DEPARTAMENTO DE FRANCÊS
1º trimestre 2020 - Sugestões de atividades complementares: LISTA 2 (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 série (EMI)

Saudações

Vocabulaire / Saluer, prendre congé

Áudios

https://apprendre.tv5monde.
com/fr/aides/vocabulaire-saluer-prendre-conge

1a série (EMI)

Saudações, apresentações

Saudações e cumprimentos

Vídeo

https://youtu.be/fx3vLLY8IOw

1a série (EMI)

Saudações

Saudações e cumprimentos em francês

Explicação por escrito

https://francescomquentin.com/cumprimentos-emfrances

1a série (EMI)

Saudações informais

5 Cumprimentos Informais em Francês

Vídeo

https://youtu.be/6RxnHwiglVw

1a série (EMI)

Dizer o nome

Como perguntar o nome em francês?

Vídeo

https://youtu.be/bpbhgx7okpg

1a série (EMI)

O verbo être

O verbo être no presente

Vídeo

https://youtu.be/iWh9PNv7E1s

1a série (EMI)

Dizer a idade, os números

Como se Apresentar em Francês: Idade e Números
Vídeo
de 1 à 100

https://youtu.be/JZmrktNiZXA

1a série (EMI)

Saudações

Saluer en français

Compreensão Oral

https://learningapps.org/watch?v=pist1b7xn

1a série (EMI)

Saudações

Saluer en français

Compreensão Oral

https://learningapps.org/watch?v=pykbexzh218

1a série (EMI)

Saudações

Saluer, entrer en contact (1)

Compreensão Oral

https://www.didierlatitudes.
com/exercices/latitudes1/unite-1-latitudes1/saluerentrer-en-contact-1/
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https://www.didierlatitudes.
com/exercices/latitudes1/unite-1latitudes1/recapitulatif/

1a série (EMI)

Saudações

Saluer, entrer en contact

Compreensão Escrita

1a série (EMI)

Saudações

Saluer en français

Compreensão Oral e Compreensão
https://learningapps.org/watch?v=pn6xwkk9j01
Escrita

1a série (EMI)

Os verbos être e avoir

Être et avoir

Exercício

https://www.linstit.com/exercice-francaisconjugaison-present-etre-avoir-placer-pronompersonnel-sujet.html&serno=1&mc=1

1a série (EMI)

Os verbos être e avoir

Être et avoir

Exercício

https://www.linstit.com/exercice-francaisconjugaison-present-etre-avoir-reconnaitre.
html&serno=1&mc=1

1a série (EMI)

Os verbos être e avoir

Être et avoir

Exercício

https://www.linstit.com/exercice-francaisconjugaison-present-etre-avoir-ecrire-pronompersonnel-sujet.html&serno=1&mc=1

1a série (EMI)

O verbo être

Être

Exercício

https://www.linstit.com/exercice-francaisconjugaison-present-etre-choisir-ecriture.
html&serno=1&mc=1x c c

1a série (EMI)

Os números

Les nombres de 0 à 10

Compreensão escrita

https://learningapps.org/watch?v=py5toqw6501

1a série (EMI)

Os números

Numéros 11-20

Compreensão Oral

https://people.wku.edu/nathan.love/101102/interact101-102/r-p_u02_numbers_11-20.htm

1a série (EMI)

Os números

Les nombres de 20 à 60

Compreensão Oral

https://trainfrench.
com/French/Vocabulaire/Exos_vocabulaire/Nombres
/20-60/Audio/20_60_dictee.htm

1a série (EMI)

Cumprimentar e se despedir / Tu x Vous
/ Pronúncia

Cumprimentar e se despedir

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=gtEATs6iJIk

1a série (EMI)

Saudações e despedidas

Saudações e despedidas

Compreensão oral, exercícios e
explicações

https://flenantes.wordpress.com/2014/06/17/saluer/

1a, 2a e 3a séries (EMI)

As saudações / Regras de formalidade e “Bonjour” – La langue française expliquée par un
informalidade nas relações
Américain

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?
v=aLq22nrTClc&t=21s

2a série (EMI)

Biografia de artista

Comprendre la biographie d'un artiste

Compreensão escrita, exercícios
autocorrigíveis de revisão

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

2a série (EMI)

Caracterizar pessoas

Caracterizar pessoas

Vocabulário (revisão), exercícios
autocorrigíveis

https://www.didierlatitudes.
com/exercices/latitudes1/unite-2latitudes1/recapitulatif-2/

2a série (EMI)

Os verbos regulares em -ER

Le présent des verbes en -ER

Gramática (revisão)Exercícios
autocorrigíveis de lacunas

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-18307.php
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Vocabulário

https://leflepourlescurieux.fr/lexique-des-moyens-detransport-vocabulaire-a1/

Os meios de transporte: reconhecimento Quel est ce véhicule?

Compreensão Oral

https://www.youtube.com/watch?v=bvKIqHbTN9g

2a série (EMI)

Publicidade de viagem

Comprendre une affiche publicitaire, tourisme

Compreensão escrita e exercícios

https://www.bonjourdefrance.
com/exercices/contenu/comprendre-une-affichepublicitaire-tourisme.html

3a série (EMI)

Propor, aceitar e recusar convite

Proposer, accepter ou refuser une invitation

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=v8wVI19tYok

3a série (EMI)

Propor, aceitar e recusar convite

Accepter/Refuser une invitation en français

Vídeo

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

3a série (EMI)

Propor, agradecer, aceitar e recusar
convite

Proposer, remercier, accepter, refuser en français

Exercícios autocorrigíveis

https://www.bonjourdefrance.com/proposerremercier-accepter-refuser-en-francais.html

3a série (EMI)

Um convite para o carnaval de Nice

Comprendre une invitation au carnaval de Nice

Exercícios autocorrigíveis

https://www.bonjourdefrance.com/comprendre-uneinvitation-au-carnaval-de-nice-pret-a-lactivation.html

3a série (EMI)

Manifestações artísticas diversas /
Francofonia

Un festival pour retrouver le sourire

Exercícios autocorrigíveis

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2elementaire/un-festival-pour-retrouver-le-sourire?
exercice=4

3a série (EMI)

Música / Slam

Grand Corps Malade

Leitura

https://lewebpedagogique.
com/regarditalien/2011/10/05/un-cours-de-francaispas-comme-les-autres/

3a série (EMI)

Música / Slam

Grand Corps Malade - Roméo kiffe Juliette

Vídeo

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

3a série (EMI)

Música / Slam

Roméo kiffe Juliette (paroles)

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=iAZ90AuBMDo

3a série (EMI)

Os alimentos

Les aliments

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?
v=ztRRuv_VY6w&t=8s

3a série (EMI)

Situação num restaurante

Au restaurant

Exercícios com gabarito

https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/flesituation-au-restaurant.html

3a série (EMI)

Gastronomia, receita

Les secrets du pain au chocolat

Exercícios autocorrigíveis

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2elementaire/les-secrets-du-pain-au-chocolat

3a série (EMI)

Gastronomia, receita

La cuisine végane

Exercícios autocorrigíveis

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2elementaire/la-cuisine-vegane?exercice=4

2a série (EMI)

Os meios de transporte: apresentação

2a série (EMI)

Lexique des moyens de transport
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Todos os níveis

Compreender situações cotidianas em
francês e aprender ou revisar pronúncia
e vocabulário

C'est l'heure du goûter!

Todos os níveis

Cultura: conhecer artistas e
manifestações culturais

Cultura: conhecer artistas e manifestações culturais Vídeos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbavEN18iPmegw4jv5mS5V2_IrogFXVb

Todos os níveis

Questões sociais (Imigração, choque
cultural, racismo)

Filme "Bem-vindo a Marly-Gomont"
Classificação etária: 10 anos

Filme

Netflix

Todos os níveis

Questões sociais (Discriminação de
natureza étnico-racial-religiosa)

Filme "Que mal eu fiz a Deus?"
Classificação etária: 12 anos

Filme

Netflix

Todos os níveis

Utilitário

Dicionário unilíngue

Dicionário

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francaismonolingue

Todos os níveis

Utilitário

Dicionário bilingue

Dicionário

https://www.linguee.fr/portuguesefrench/topportuguese/15001-15100.html

Todos os níveis

Utilitário

Dicionário de sinônimos

Dicionário

https://crisco2.unicaen.fr/des/

Todos os níveis

Utilitário

Dicionário de sinônimos

Dicionário

http://www.synonymes.com

Todos os níveis

Utilitário

Conjugador

Dicionário

https://leconjugueur.lefigaro.fr/

Vídeos

https://www.youtube.com/watch?
v=HFBOUs2nJdo&list=PLzYUQB7UCPNq6w2qtoo6
eWKEs6XL2_13f
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