
 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II 

                                                  SETOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA – SOEP 

 
              COORDENADOR PEDAGÓGICO: Katharina Kelecom 

              DISCIPLINA: Francês 

              PROFESSOR (A): Aline de Paula Alves 

 

RELATÓRIO (Art. 9º, § 4º - Portaria 1021, de 27/03/2019) 

 

TURMAS 
INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 
DATA VALOR CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ATIVIDADES DIDÁTICO-

PEDAGÓGICAS PARA A 

RECUPERAÇÃO 

PARALELA 

603 

604 

 

Trabalho em dupla 

ou trio 

07/10 

(603) 

09/10 

(604) 

2,0  
Compreensão escrita referente ao filme Le Petit Nicolas 

 
 
 

Atendimento e estudo 

dirigido 

Teste individual com 

consulta 

27/11 2,0  
- Verbos em -er, aller, être, avoir e aller 

- Adjectifs possessifs 
 
 

 

Prova  

 

 

04/12 

 

6,0 

Les présentations : Apresentar-se e apresentar alguém: os pronomes 
pessoais: je, tu, il, elle / o verbo s’appeler / a interrogação:  comment ...? 
Quelle...? Quel..? Qui c’est? Qu’est-ce que;qu’ / Qui? ? Quand? 
- Verbo em -er, être , avoir, aller 
-  Dizer a idade: números de 0 à 100  
-  A frase negativa (NE/N’ + verbe + PAS)  
 Mon collège, ma ville : - Falar sobre o horário escolar, as disciplinas escolares, 
os espaços do colégio.  o matérial escolar As pessoas do colégio 
- os dias da semana e meses do ano 
- Il y a + lugar  
- As cidades e os países / as preposições à, au, en, aux  
- O pronome ON = NOUS  
- O verbo aller  
  C’est l’anniversaire de mamie! : -  Os convites:  convidar- aceitar - recusar 
-  O verbo aller  
-  A família: léxico 
- possessivos (1a, 2a e 3a pessoas do singular)  

OBSERVAÇÕES: __________________________________________________________________________________________________________________ 

DATA : ______/_________/_________                                                                  ________________________________________________________ 

 

ANO LETIVO:  2019 

CERTIFICAÇÃO: 3ª  

SÉRIE: 6º ano 



COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II 

                                                  SETOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA – SOEP 

 
              COORDENADOR PEDAGÓGICO: Katharina Kelecom 

              DISCIPLINA: Francês 

              PROFESSOR (A): Katharina Kelecom e Simone da Cruz Chaves 

 

 

RELATÓRIO (Art. 9º, § 4º - Portaria 1021, de 27/03/2019) 

 

TURMAS 
INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 
DATA VALOR CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ATIVIDADES DIDÁTICO-

PEDAGÓGICAS PARA A 

RECUPERAÇÃO 

PARALELA 

702 

705 

 

Trabalho do filme 

« Les vacances du 

Petit Nicolas » 

(em dupla) 

 

 

23/10 

 

 

1,5 

 
- falar dos hábitos alimentares e identificar alimentos 

 

 

 

Atendimento e estudo 

dirigido 

 

Trabalho do filme 

« Comme un chef » 

(em dupla) 

 

25/11 

27/11 

 

 

2,5 

 
- fazer compras: pedir e identificar os preços 
-  expressar a quantidade dos alimentos 

 

 

Prova 

 

 

04/12 

 

6,0 

Module 1 – Chez moi 
- identificar os móveis e os objetos da casa 
- as tarefas domésticas: verbos faire e prendre 
- fazer projetos para a semana: futur proche 
Module 2 – Les loisirs et les ados 
- Falar dos esportes, dos lazeres e das atividades culturais: verbos faire e 
jouer 
- dar uma ordem, um conselho ou uma sugestão: o imperativo afirmativo 
e negativo. 
- identificar partes do corpo e a expressão “avoir mal” 
Module 3 – Manger bien, manger sain 
- falar dos hábitos alimentares e identificar alimentos 
- Verbos manger e boire 
- fazer compras: pedir e identificar os preços 
- expressar a quantidade dos alimentos 

OBSERVAÇÕES: __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DATA : ______/_________/_________                                                                  ________________________________________________________ 

                                                       Assinatura do(a) Professor(a) 

ANO LETIVO:  2019 

CERTIFICAÇÃO: 3ª  

SÉRIE: 7º ano 



 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II 

                                                  SETOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA – SOEP 

 
              COORDENADOR PEDAGÓGICO: Katharina Kelecom 

              DISCIPLINA: Francês 

              PROFESSOR (A): Simone da Cruz Chaves 

 

RELATÓRIO (Art. 9º, § 4º - Portaria 1021, de 27/03/2019) 

TURMAS 
INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 
DATA VALOR CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ATIVIDADES DIDÁTICO-

PEDAGÓGICAS PARA A 

RECUPERAÇÃO 

PARALELA 

 

801 

803 

805 

802 

Trabalho sobre o 

filme “La famille 

Bélier” 

(em dupla) 

23/09 1,2 Verbos devoir, pouvoir, savoir et vouloir. 

 

 

 

Atendimento e estudo 

dirigido 

Trabalho sobre o 

filme “Demain tout 

commence” 

(em dupla) 

16/10 1,4 Móveis e objetos da casa. Tarefas domésticas 

 

Trabalho em 

dupla/com consulta 

18/11 

22/11 

1,4 Passé Composé 

Prova 

 

 

04/12 6,0 Unité 1 - Expressar uma vontade, uma possibilidade, uma noção e uma obrigação 

Os verbos vouloir, pouvoir, savoir e devoir no presente do indicativo 

Unité 2 - Descrever e expressar uma opinião sobre roupas 

As roupas, os acessórios e os calçados / o masculino e o feminino das cores / verbos 

s’habiller, mettre, porter / os pronomes adjetivos demonstrativos (ce, cet, cette, ces) 

/ os pronomes adjetivos interrogativos (quel, quelle, quels, quelles) 

O masculino e o feminino dos adjetivos / os pronomes adjetivos possessivos (mon, 

ton, son...) 

Unité 3 - A casa, os cômodos e seu mobiliário / expressões de localização: au centre 

(de), au milieu (de), contre, au au fond, sur, sous, à côté de... 

As tarefas domésticas: les tâches ménagères 

Formular perguntas de 3 formas. 

Narrar fatos passado: O passé composé com o verbo auxiliar avoir / a formação do 

particípio passado dos verbos regulares e dos verbos irregulares  

OBSERVAÇÕES: __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DATA : ______/_________/_________                                                                  ________________________________________________________ 

                                                       Assinatura do(a) Professor(a) 

ANO LETIVO:  2019 

CERTIFICAÇÃO: 3ª  

SÉRIE: 8º ano 



 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II 

                                                  SETOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA – SOEP 

 

 
              COORDENADOR PEDAGÓGICO: Katharina Kelecom 

              DISCIPLINA: Francês 

              PROFESSOR (A): Aline de Paula Alves e Luiza Schiavo Magalhães 

 

 

RELATÓRIO (Art. 9º, § 4º - Portaria 1021, de 27/03/2019) 

 

TURMAS 
INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 
DATA VALOR CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ATIVIDADES DIDÁTICO-

PEDAGÓGICAS PARA A 

RECUPERAÇÃO PARALELA 

 

901 

903 

902 

904 

 

Trabalho em dupla ou 

trio  

  

04/10 (902) 

30/09 (903) 

 

1,6 

 
- Compreensão escrita referente ao filme La Famille Bélier 
- Passé composé 
 
 
 

Atendimento e estudo 

dirigido 

Trabalho em dupla ou 

trio 

22/11 (904) 

27/11 (901, 

902, 903) 

 

2,4 

 
- Compreensão escrita referente à música Un jour au mauvias endroit 
 
 
 
 

 

 

Prova 

 

 

04/12 

 

 

6,0 

Unité 4 : Os artigos definidos, indefinidos e partitifs (du, de la, de l', des) 
em frases afirmativas / os verbos manger e boire   
Expressar a frequência : Toujours, jamais, 
chaque, une fois par jour/ semaine/ mois 

Unité 5: O comparativo dos adjetivos (moins /aussi / plus... que) 
Narrar fatos passados  

O passé composé com o auxiliar avoir (revisão) / o passé composé com 

o auxiliar être  

Unité 6? a negação ne/n'... plus / a interrogação com où, quand, 
comment, qui e pourquoi  
Ler e reconstituir um fait divers  

O passé composé na frase negativa / 
Futur proche, passé récent, passé récent. 

 

OBSERVAÇÕES: __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DATA : ______/_________/_________                                                                  ________________________________________________________ 

ANO LETIVO:  2019 

CERTIFICAÇÃO: 3a 

SÉRIE: 9º ano 



                                                       Assinatura do(a) Professor(a) 

 

 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II 

                                                  SETOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA – SOEP 

 
              COORDENADOR PEDAGÓGICO: Katharina Kelecom 

              DISCIPLINA: Francês 

              PROFESSOR (A): Luiza Schiavo Magalhães 

 

 

RELATÓRIO (Art. 9º, § 4º - Portaria 1021, de 27/03/2019) 

 

TURMAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
DATA VALOR CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ATIVIDADES DIDÁTICO-

PEDAGÓGICAS PARA A 

RECUPERAÇÃO 

PARALELA 

 

2102 

 

Trabalho em dupla ou trio 

 

27/11 

 

4,0 

Compreensão oral; falar de suas preferências e de seus lugares preferidos 
na cidade; indicar itinerários 

Atendimento e estudo 

dirigido 

 

Prova 

 

04/12 

 

6,0 

Dossier 0 – lições 1 a 4 – Nous découvrons le français   
Dossier 1 – lição 1 a  6 – Nous apprenons le français pour… 
 - Dar informações pessoais: verbos être e s’appeler no presente, 
nacionalidades, profissões 
- Apresentar e identificar alguém: verbos parler e s’appeler, C’est .../ Il 
est.../Elle est… 
- Falar da sua própria classe: os interrogativos quel (s), quelle(s) ; verbo avoir 
no presente ; os adjetivos possessivos 
- Uso de pourquoi e parce que 
Dossier 2 – lições de 1 a 6 – Nous faisons connaissance  
- Nomear países e cidades: preposições com nomes de países e cidades 
- Nomear e localizar lugares numa cidade: os artigos definidos e indefinidos; 
as preposições de lugar ; o  article contracté 
- Situar um lugar e indicar uma maneira de deslocamento: os artigos au, à la, 
à l’, aux; os meios de transporte; verbos aller e prendre no presente 
- Fazer perguntas para alguém que acaba de conhecer : os verbo habiter  e 
faire no presente: “tu habites où?”  “qu’est-ce que tu fais?” ; a negação (ne, n’ 
+ pas/ jamais/ rien/ plus/ personne),  
- Falar dos tipos de hospedagem/acomodação por ocasião de uma viagem; o 
verbo venir no presente. 
- Perguntar e trocar informações sobre os diferentes tipos de acomodações: 
perguntas abertas e fechadas (est-ce que?  qu’est-ce que? qu’est-ce que 
c’est?) 

OBSERVAÇÕES: __________________________________________________________________________________________________________________ 

DATA : ______/_________/_________                                                                  ________________________________________________________ 

ANO LETIVO:  2019 

CERTIFICAÇÃO: 3ª  

SÉRIE: 1ª série iniciante 



                                                       Assinatura do(a) Professor(a) 

 

 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II 

                                                  SETOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA – SOEP 

 
              COORDENADOR PEDAGÓGICO: Katharina Kelecom 

              DISCIPLINA: Francês 

              PROFESSOR (A): Katharina Kelecom 

 

RELATÓRIO (Art. 9º, § 4º - Portaria 1021, de 27/03/2019) 

 

TURMAS 
INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 
DATA VALOR CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ATIVIDADES DIDÁTICO-

PEDAGÓGICAS PARA A 

RECUPERAÇÃO PARALELA 

 

1103 

 

Trabalho em grupo 

“Dans le lycée...” 

 

04/11 

    06/11 

 

 

3,0 

 
- Descrever fotografias e expressar opiniões usando vocabulário da Lição 
3 do livro didático. 
 

Atendimento e estudo 

dirigido 

 

Test em dupla ou trio 

 

25/11 

 

1,0 

- os pronomes demonstrativos 
- os pronomes interrogativos 
- a interrogativa indireta 
- a concordância do particípio passado 

 

Prova 

 

 

04/12 

 

6,0 

Module 1 
Expressar a causa 
- os marcadores de causa 
Narrar no passado 
- revisão do Passé Composé ;  formação do  Imparfait ; distinção do 
emprego do Passé composé e do Imparfait 
Module 2  
Falar das relações familiares e das relações interpessoais 
- os pronomes  relativos qui , que, où, dont 
Expressar a consequência 
- os marcadores de consequência 
Module  
Expressar gostos e dar opinião 
- os pronomes demonstrativos 
Fazer perguntas 
- os pronomes interrogativos 
- a interrogativa indireta 
Narrar no passado  
- a concordância do particípio passado 

OBSERVAÇÕES: __________________________________________________________________________________________________________________ 

DATA : ______/_________/_________                                                                  ________________________________________________________ 

ANO LETIVO:  2019 

CERTIFICAÇÃO: 3ª 

SÉRIE: 1ª série regular 



                                                       Assinatura do(a) Professor(a) 

 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II 

                                                  SETOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA – SOEP 

 

 
              COORDENADOR PEDAGÓGICO: Katharina Kelecom 

              DISCIPLINA: Francês 

              PROFESSOR (A): Katharina Kelecom e Aline de Paula Alves 

 

 

RELATÓRIO (Art. 9º, § 4º - Portaria 1021, de 27/03/2019) 

 

TURMAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
DATA VALOR CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ATIVIDADES DIDÁTICO-

PEDAGÓGICAS PARA A 

RECUPERAÇÃO PARALELA 

 

1203 

1205 

 

Trabalho em dupla ou trio 

 

“À la plage” 

 

 

 

 

2,0 

 
- Narrar no passado usando plus-que-parfait, passé composé e 
imparfait. 

 
 

Atendimento e estudo 

dirigido 

 

Teste em dupla ou trio 

 

18/11 

 

2,0 

 
- Expressões com indicativo e subjuntivo 
- Verbos no conditionnel 
- Pronomes possessivos 
- Voz passiva 

 

 

Prova 

 

 

04/12 

 

6,0 

Module 5 
Expressar dúvida, incerteza, desejo, necessidade  
- O subjonctif présent 
- Emprego e distinção do subjuntivo e do indicativo  
Relatar um discurso 
- o discurso indireto no presente 
Expressar projetos e possibilidade no futuro  
- O Futur Simple e o Conditionnel Présent 
  
Module 6 
- os pronomes possessivos 
- o plus-que-parfait 
- a voz passiva 

 

OBSERVAÇÕES: __________________________________________________________________________________________________________________ 

DATA : ______/_________/_________                                                                  ________________________________________________________ 

ANO LETIVO:  2019 

CERTIFICAÇÃO: 3ª  

SÉRIE: 2ª série regular 



                                                       Assinatura do(a) Professor(a) 


