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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:    

UCLE – Língua Francesa VI – Código: 4610 – Períodos Vespertino e Noturno 

 

Carga Horária Total da UC:  

• Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 8 horas 

• Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52 horas 

Professor(a) Responsável: José Hamilton Maruxo Jr. 
e Ana Luiza Ramazzina Ghirardi 

 

Contato: hamilton.jose@unifesp.br; 
alramazzina@uol.com.br 

 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º.  

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS: 

A disciplina tem como objetivo consolidar os elementos linguísticos, discursivos e culturais 
da comunicação em língua francesa, adquiridos nas disciplinas de língua francesa 1 a 5, 
correspondentes ao nível B1 (expressão e compreensão oral e escrita), com ênfase em 
leitura de textos acadêmicos e literários, exercícios de tradução, bem como na produção de 
resenhas e resumos em francês.  

ESPECÍFICOS: 

Compreender e formular questionamentos sobre causas, consequências e situações 
hipotéticas identificar e estabelecer estratégias de conversação em situações variadas; 
compreender conferências e discursos longos e acompanhar argumentações complexas 
sobre temas coloquiais; ler criticamente artigos acadêmicos, jornalísticos e literários, 
identificando os pontos de vista apresentados/adotados pelo autor; expressar-se de modo 
claro e detalhado sobre assuntos variados, relativos a seus centros de interesse; 
desenvolver um ponto de vista sobre assuntos da atualidade; participar ativamente de 
uma conversa em situações coloquiais; redigir textos breves, transmitindo informações ou 
expondo uma opinião.  

 

 

EMENTA 

mailto:hamilton.jose@unifesp.br
mailto:alramazzina@uol.com.br
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O curso propõe-se a desenvolver as competências de compreensão e produção oral/escrita 
em francês língua estrangeira, a partir de textos orais e escritos de gêneros e sobre temas 
variados.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Serão explorados e sistematizados os tópicos linguísticos e os aspectos discursivos e 
interculturais presentes nas atividades desenvolvidas na disciplina.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: 
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 
Segundas-feiras, das 14h às 15h ou das 16h às 17h (conforme a semana, a combinar entre docentes e alunos 
(período vespertino), e das 19h30 às 20h30 (período noturno) via Google Meet;  
Nesses encontros serão apresentados os encaminhamentos das atividades assíncronas na semana, a serem 
realizadas pelos alunos, e orientações que se façam necessárias. Os encontros serão gravados e os alunos 
que não puderem participar no momento da atividade síncrona terão acesso aos vídeos, que serão 
compartilhados com todos.  
 
 

• Atividades Assíncronas: 
Leituras programadas 
Visualização de vídeos e aulas gravadas, enviados pelos docentes 
Exercícios de produção oral e escrita 
Atividades gramaticais 
Revisão e correção das atividades 
 
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
Atividades programadas no formato ADE 

Para obter o conceito final “cumprido”, os alunos devem realizar, ao menos, três módulos 
de atividades assíncronas, e ter participado das orientações síncronas ou assistido à 
gravação dessas das reuniões de orientação, dentre os quatro módulos oferecidos pelos 
docentes responsáveis.  

 

BIBLIOGRAFIA 

BARTHE, M. ; CHOVELON, B. Le français par les textes 2 (B1-B2). Grenoble : PUG, 2009.  

BRITTO, Ana Maria e alii. Gramática comparativa Houaiss : quatro línguas românicas. São 
Paulo : Houaiss/Publifolha, 2010.  
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GREGOIRE, Maïa. Grammaire Progressive du Français - perfectionnement. Paris: Clé 
Internationale, 2015.  

RIEGEL, Martin ; PELLAT, Jean-Christophe ; RIOUL, René. Grammaire méthodique du 
français. Paris : PUF, 1994. 

Esses materiais já foram disponibilizados aos alunos no início do semestre, no período anterior à pandemia.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
Le point du Fle. Disponível em:  https://www.lepointdufle.net/p/grammaire.htm 

Bonjour de France. Disponível em: https://www.bonjourdefrance.com/niveau/c1 

Apprendre le Français avec TV5Monde. Disponível em: https://apprendre.tv5monde.com/fr 

 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

José Hamilton 
Maruxo Jr 

Letras Doutor DE 40h 

Ana Luiza 

Ramazzina 
Ghirardi 

Letras Doutor DE 40h 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  
Horas 

/semana 

03 a 08/08 Retomada do semestre 

• Balanço das aulas prévias à decretação da Pandemia de 
Covid-19 

• Orientações gerais dos módulos e ADEs de Língua Francesa VI 
Método: Encontro síncrono com os docentes, via Google Meet – 2 
horas 
 
Orientações gerais para os Módulos Grammaire Avancée ou 
Fonética/fonologia e mecanismos 
Método: Assistir ao vídeo com orientações enviado pelo docente – 1 
hora 

3h 

10 a 15/08 Módulo Grammaire Avancée 
I. O subjuntivo em francês 

Encontro síncrono de orientação no Google Meet – 1h  

5 horas 

https://www.lepointdufle.net/p/grammaire.htm
https://www.bonjourdefrance.com/niveau/c1
https://apprendre.tv5monde.com/fr
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Atividades da Grammaire Progressive du Français enviadas pelo 
docente – 2h 
Assistir ao vídeo de correção enviado pelo docente – 30 minutos 
Produção escrita – L’article de presse (primeira parte) – 1h30 hora 

 
Ou 

I. Fonética/fonologia e mecanismos – Voyelles Orales 
Encontro síncrono de orientação no Google Meet – 1h  
Atividades de Les 500 exercices de phonétique enviadas pelo 
docente – 2h 
Assistir ao vídeo de correção enviado pelo docente – 30 minutos 
Produção oral – La lecture à d’autres (primeira parte) – 1h30 hora 
 

17 a 22/08 
Módulo Grammaire Avancée 

II. Relações Lógicas – Primeira parte – Causa-Consequência-
Finalidade-Hipotese/condição 

Encontro síncrono de orientação no Google Meet – 1h  
Atividades da Grammaire Progressive du Français enviados pelo 
docente – 2h30 
Assistir ao vídeo de correção enviado pelo docente – 30 minutos 
Produção escrita – L’article de presse (segunda parte) – 1 hora 

 
Ou 

II. Fonética/fonologia e mecanismos – Voyelles Nasales 
Encontro síncrono de orientação no Google Meet – 1h  
Atividades de Les 500 exercices de phonétique enviados pelo 
docente – 2h30 
Assistir ao vídeo de correção enviado pelo docente – 30 minutos 
Produção oral – La lecture à d’autres (segunda parte) – 1 hora 
 

5 horas 

24 a 29/08 
Módulo Grammaire Avancée 

III. Relações lógicas – Segunda Parte – Oposição/Concessão – 
Comparação 

Encontro síncrono de orientação no Google Meet – 1h 
Atividades da Grammaire Progressive du Français enviados pelo 
docente – 2h30 
Assistir ao vídeo de correção enviado pelo docente – 30 minutos 
Produção escrita – L’article de presse (terceira parte) – 1 hora 

 
Ou 

 
III. Fonética/fonologia e mecanismos – Dificuldades de 

fonética francesa para os lusófonos 
Encontro síncrono de orientação no Google Meet – 1h30  
Atividades de Les 500 exercices de phonétique enviados pelo 
docente – 2h 

5 horas 
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Assistir ao vídeo de correção enviado pelo docente – 30 minutos 
Produção oral – La lecture à d’autres (terceira parte) – 1 hora 
 

31/08 a 05/09 Balanço do Módulo Grammaire Avancée  
Encontro síncrono com os alunos via Google Meet (1 hora) 
 
Início do Módulo Adaptações literárias (5 horas)  
Orientações gerais do módulo e ADE de Adaptações Literárias 
1.  Germinal de Émile Zola: texto fonte e modo de re-contar 
Encontro síncrono de orientação no Google Meet – 1h  
Leitura: texto sobre adaptação, fragmento da obra fonte, texto 
adaptado - 2h 
Assistir ao vídeo – fragmento do texto adaptado - 30 minutos 
Produção escrita – trabalhando uma adaptação - 1h30 hora 
 

6 horas 

07 a 12/09 Modulo Adaptações literárias (5 horas) 
2. La Belle au bois dormant de Charles Perrault: origem e novos 
formatos 
Encontro síncrono de orientação no Google Meet – 1h  
Leitura: várias fontes e um produto adaptado, a transmidiação, 
contos que compuseram a adaptação - 2h 
Assistir ao vídeo – fragmento do texto adaptado para Disney - 30 
minutos 
Produção escrita – trabalhando uma adaptação - 1h30 hora 
 

5 horas 

14 a 19/09 Módulo Adaptações literárias (5 horas)  
3. Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry: formato original e 
diversos modos de re-contar 
Encontro síncrono de orientação no Google Meet – 1h  
Leitura:  para entender a adaptação; fragmento do texto fonte; 
fragmento da adaptação - 2h 
Assistir ao vídeo – o musical - 30 minutos 
Produção escrita – trabalhando uma adaptação - 1h30 hora 
 

5 horas 

21 a 26/09 Balanço do módulo Adaptações literárias (1 hora) 
Método: Encontro síncrono com os alunos via Google Meet (1 hora) 
 
Início do Módulo Redução Textual  

I. Le résumé 
Encontro síncrono de orientação no Google Meet – 1h  
Leitura de textos enviados por email pelo docente  e produção escrita 
dos alunos – 3 horas 
Assistir ao vídeo de correção enviado pelo docente – 1 hora 
 

6 horas 

28/09 a 03/10 Módulo Redução Textual  
II. Le compte rendu 

5 horas 
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Encontro síncrono de orientação no Google Meet – 1h  
Leitura de textos enviados por email pelo docente e produção escrita 
dos alunos – 3 horas 
Assistir ao vídeo de correção enviado pelo docente – 1 hora 
 

05/10 a 10/10 Módulo Redução Textual  
III. La synthèse  

Encontro síncrono de orientação no Google Meet – 1h  
Leitura de textos enviados por email pelo docente e produção escrita 
dos alunos – 3 horas 
Assistir ao vídeo de correção enviado pelo docente – 1 hora 
 

5 horas 

10/10 a 17/10 Balanço do Módulo Redução textual  

Balanço geral do Curso 

• Atividade síncrona no Google Meet: 2 horas 

2 horas 

Total de horas em ADE 52h 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 


