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1. EMENTA
1º bimestre: se apresentar e apresentar alguém, nome e sobrenome em francês,
números de 0 a 10 e artigo indefinido
2º bimestre: verbo ser/estar, verbo ter/haver, perguntar e responder sobre a idade
verbos cujo infinitivo termina em –er e números de 11 a 69.
3º bimestre: adjetivos possessivos, palavras que pertencem ao campo semântico
da genealogia (tipo pai, mãe, irmão e irmã, entre outras), frases negativas e
aprofundamento sobre a questão das nacionalidades.
4º bimestre: esportes, verbo fazer e jogar e suas respectivas regências,
expressões interrogativas utilizadas no início de uma pergunta e palavras do
campo da descrição física.

2. OBJETIVOS
Os objetivos são, essencialmente, a compreensão e o bom uso dos étimos e das
expressões às quais os alunos serão apresentados durante as aulas. Haja vista
que o sexto ano é o primeiro momento em que os alunos estudam esta disciplina
no colégio, a meta é que os aprendizes entendam certas estruturas básicas da
língua que lhes serão apresentadas.

2.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral é instrumentalizar os alunos para que eles consigam
compreender e refletir sobre pequenos textos mais básicos da língua francesa.
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proporcionar aos alunos os meios para elaborar uma apresentação mais
complexa, na qual características importantes como nome, sobrenome, idade,
alusão ao pai e à mãe e descrição física estejam presentes, é uma meta à qual
se pretende chegar no fim do período letivo.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As aulas ministradas serão expositivas; o uso da lousa branca, do livro didático e
do computador que está à disposição na sala de aula serão cruciais para
alcançar os objetivos traçados.

4. REFERÊNCIA:
Livro Adomania 1. Autores: Corina Brillant, Sophie Erlich e Céline Himber.

