COLÉGIO PEDRO II
DEPARTAMENTO DE FRANCÊS
1º trimestre 2020 - Sugestões de atividades complementares: LISTA 3 (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)

Vocabulário da familia

La famille

Vocabulário (vídeo)

https://www.youtube.com/watch?v=dw-05yO2hn4

1a série (EMI)

Concordância dos adjetivos

L'accord des adjectifs

Vídeo com exercícios

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1debutant/grammaire-laccord-et-la-place-desadjectifs

1a série (EMI)

Verbos primeira conjugação

Les verbes - premier groupe

Exercícios completar lacunas

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-47244.php

1a série (EMI)

Sensibilização - atividades de lazer

Vocabulaire loisirs

Compreensão escrita

https://vivelefle.jimdofree.com/d%C3%A9butanta1/compr%C3%A9hension-%C3%A9crite-a1/lesloisirs/

1a série (EMI)

Saluer

Cumprimentar

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ZWQLANj4MoY

1a série (EMI)

O francês e a francofonia

Le français et la francophonie

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=wFhuWn0pCj0

1a série (EMI)

Conceito de francofonia

La francophonie

Exercício expressão escrita e oral

https://capsurlefle.files.wordpress.
com/2017/03/francophonie-2017_fichedc3a9couverte.pdf

1a série (EMI)

Sensibilização - Francofonia

La francophonie

Vídeo

http://www.franciaoktatas.eu/sensibilisation-a-lafrancophonie-et-au-francais/

1a série (EMI)

Nacionalidades

Le féminin des nationalités

Explicações e exercícios

https://laclassedefabienne.blogspot.com/2018/04/lefeminin-des-nationalites.html

1a série (EMI)

Nacionalidades

Les nationalités

Identificação masculino e feminino
das nacionalidades (exercício de
arrastar o áudio para a coluna
correta)

https://learningapps.org/watch?v=pcjqb8bma17
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1a série (EMI)

Nacionalidades

Les nationalités

Exercício

https://www.avosplumes.
org/students/exercises/nationality-2/

2a série (EMI)

As profissões

Les professions

Exercícios compreensão escrita

https://lingua.com/french/reading/les-metiers/

2a série (EMI)

Vida profissional e família

Famille et vie professional

Exercícios associação

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1debutant/le-travail-et-la-famille

2a série (EMI)

As profissoões

Vocabulaire

Compreensão oral

https://learningapps.org/watch?v=pe9ohgx0j17

2a série (EMI)

Expressar gostos e preferências

Expressions

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?
v=sj8HlI8Ako4&feature=youtu.be

2a série (EMI)

Expressar gostos e preferências

Verbe aimer au présent

Podcast

https://www.podcastfrancaisfacile.
com/debutant/cours-4a.html

2a série (EMI)

Expressar gostos e preferências

Expressions

Compreensão oral

http://platea.pntic.mec.
es/cvera/hotpot/ecoutes/gouts.htm

2a série (EMI)

Vocabulário de atividades de lazer

Les sports

Compreensão oral e exercícios

https://www.youtube.com/watch?
v=QwB3Ziy229U&t=81s

2a série (EMI)

Falar dos lazeres

Les loisirs (jouer à / faire de / jouer de)

Explicações e exercícios

http://francesmatildec2010.blogspot.
com/2013/01/activites-sportives-jouer-faire-de.html

2a série (EMI)

Apresentação pessoal e lazeres

Marc se présente et présente ses loiris

Compreensão oral e exercícios

http://www.lazaf.ca/act_audio_pre_int29.php

2a série (EMI)

Expressar sensação de dor

Où as-tu mal?

Vocabulário (jogo)

https://quizlet.com/165835388/match

3a série (EMI)

Fazer compras

Faire les courses

Vídeo

https://www.francaisavecpierre.com/podcat-enfrancais-faire-les-courses/

3a série (EMI)

Pronomes qui/que

Pronoms qui/que

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=h-sfGFnQ6qQ

3a série (EMI)

Pronomes qui/que

Pronoms qui/que

Exercícios completar lacuna

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-83533.php

3a série (EMI)

Pronomes qui/que

Pronoms qui/que

Exercícios completar lacuna

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-18305.php
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3a série (EMI)

Expressão de quantidade

La quantité

Quadro explicativo

https://lebaobabbleu.com/wpcontent/uploads/2019/05/les-articles-partitifs.pdf

3a série (EMI)

Os artigos partitivos

Les partitifs

Exercícios variados

https://lebaobabbleu.com/wpcontent/uploads/2019/05/a1_grammaire_articlespartitifs.pdf

3a série (EMI)

Expressão de quantidade

La quantité

Podcast

https://www.podcastfrancaisfacile.
com/dialogue/dialogue-au-marche-fle.html

3a série (EMI)

Coronavírus

L'agenda du déconfinement

Compreensão oral e exercícios

https://toutenfrancais.tv/actu-tout-en-francais-15deconfinement-a2/

3a série (EMI)

Coronavírus

Coronavirus: les règles du confinement

Compreensão textual
https://learningapps.org/9910929

3a série (EMI)

Coronavírus

Activités - CO et CE

Exercícios de comprensão oral e
escrita

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2elementaire/bresil-linquietude-dans-les-favelas

Todos os níveis

Filme

Kirikou et la sorcière

Censura: livre

https://www.youtube.com/watch?v=uk7NmlbVucQ

Todos os níveis

Karoké Kirikou

Kirikou et la sorcière

Trecho da música do filme

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

Todos os níveis

Desenho animado

Tintin en Amérique - épisode 1

Censura: livre

https://www.youtube.com/watch?
v=KpkxOmkSH94&list=PLQ3FAhtRAkD6Ez5Hl74G
Gj5W9O0MXaWvz

Todos os níveis

Desenho animado

Tintin - Les cigares du Pharaon - épisode 2

Censura: livre

https://www.youtube.com/watch?
v=MJZi_FztSH0&list=PLQ3FAhtRAkD6Ez5Hl74GGj
5W9O0MXaWvz&index=2

Todos os níveis

The Voice Kids - France - 2016

"Papaoutai"

Música de Stromae

https://www.youtube.com/watch?v=8wCFhIuzKF8

Todos os níveis

The Voice Kids - France - 2016

"Papaoutai"

Música de Stromae

https://www.youtube.com/watch?v=q3zLc5BApww

Todos os níveis

Receita

Recette - Mousse au chocolat

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=_nJuNdoyG7o

Todos os níveis

Esporte

Le futur Neymar?

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=dc2MKp266WM

Todos os níveis

Leitura

Astérix et Obélix

Site officiel

https://www.asterix.com/
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