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1. EMENTA
1º bimestre: verbo vir, perguntar e responder às questões sobre horários, verbos
pronominais e os momentos do dia a dia (manhã, tarde, noite).
2º bimestre: verbos cujos infinitivos terminam em –er no presente do indicativo,
verbo faire, imperativo.
3º bimestre: árvore genealógica (palavras que expressam grau de parentesco:
pai, mãe, avô, avó, irmão, irmã, tio, tia, primo e prima), verbo ir, preposições
empregadas quando utilizam-se lugares na frase, adjetivos para caracterizar um
país, países francófonos.
4º bimestre: “Futur Proche” (verbo ir conjugado no presente + verbo no infinitivo),
a estrutura “je voudrais” + infinitivo para expressar um desejo e os pronomes
“quel”, “quelle”, “quels” e “quelles”.

2. OBJETIVOS
Os objetivos são, prioritariamente, a consolidação das competências adquiridas
no sexto ano na língua francesa, permitindo ao aluno a progressão de seu grau
de compreensão e reflexão acerca dos textos e das atividades em francês com
as quais vai se deparar ao longo do ano letivo.
2.1 OBJETIVO GERAL
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Ampliar e solidificar o nível de conhecimento alcançado no ano anterior (sexto
ano), capacitando o aluno a realizar avaliações inteiramente redigidas em língua
francesa.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conseguir compreender diálogos mais extensos e, a partir da compreensão
destes, responder a perguntas em francês redigindo frases – ou textos – em
língua francesa. O entendimento do contexto e dos elementos culturais a que
pertencem as atividades também são um objetivo específico do curso.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As aulas serão expositivas; os recursos de que o professor dispõe, como
equipamentos audiovisuais, livro didático e material complementar, serão
extremamente úteis para se alcançar os objetivos propostos para o ano letivo.
4. REFERÊNCIA:
Livro didático: Adosphère 1. Autores: Céline Humber e Marie-Laure Poletti.

