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Pré-Requisitos:  
 

Carga Horária Carga Horária Total 
Teórica:                     ( 48 )   

Prática:                      ( 16 ) 

 
64 

Est. Supervisionado: (       )  
 

Obrigatória ( X )        Optativa (    )        Eletiva ou Suplementar (    ) 
 

Regime da disciplina:         Anual (    )                            Semestral ( X )                            
 

Ementa: 
 

Introdução às situações prático-discursivas da língua francesa mediante o uso de 
estruturas léxico-gramaticais de nível inicial para o desenvolvimento das quatro 
habilidades comunicativas, sensibilizando o aluno para os aspectos sócio-culturais e 
interculturais das comunidades falantes desta língua. 
 
 

Descrição do Conteúdo: 
 

Comunicativo: Apresentar-se a alguém, informar sua identidade (nome, sobrenome, 
nacionalidade, profissão, idade e estado civil), identificar objetos, pedir algo, 
desculpar-se, responder uma pergunta, falar de seus gostos e preferências no que se 
refere ao lazer, pedir e dar informações sobre a carreira profissional, informar as 



horas, manifestar concordância ou discordância, orientar-se no espaço, marcar um 
compromisso ou um encontro. 
 
Gramatical: O presente dos verbos “être”, “avoir”, “aller”, “venir”, “faire” e dos verbos 
regulares terminados em ER, os artigos definidos e indefinidos, as flexões de número 
e gênero, as formas interrogativa e negativa, os pronomes tônicos, os adjetivos 
demonstrativos e possessivos, o tempo verbal “passé composé” e o imperativo. 
 
 

Bibliografia Básica: 
 
GIRARDET, J. Panorama de la langue française 1. Paris: Cle International, 1996. 
GIRARDET, J. Panorama de la langue française 1 - Cahier d’exercices. Paris: Cle 
International, 1996. 
 
 

Bibliografia Complementar: 
 

REY, Alain. Le micro-Robert poche: dictionnaire d’apprentissage de la langue 
française. Paris: Dictionnaires Le Robert.  
BESCHERELLE. Le  nouveau Bescherelle 1: l’art  de conjuguer – dictionnaire des 
12000 verbes.  Paris: Hatier. 
GRÉGOIRE, M.  Grammaire progressive du français avec 400 exercices – niveau 
débutant. Paris: CLE International. 
 
 
 
 

Observações: 
 
 
 


