
Para a aula didática, o candidato que tiver sua inscrição homologada deverá visualizar como público
alvo uma das séries do Ensino Fundamental ll (Anos finais) ou do Ensino Médio, levando em
consideração os seguintes aspectos e pontos:

Para a aula didática, o candidato deverá apresentar o plano de aula escrito em üancês, em 3 vias,
indicando a turma prevista, o tempo de duração da aula, o conteúdo, os objetivos, os procedimentos,
a metodologia, os recursos, a avaliação e os anexos.
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l . Os países, as nacionalidades e os continentes. Situar a França e os países francófonos.
(Gramática: os adjetivos de nacionalidade e os artigos definidos)

2. Descrever pessoas, descrever as roupas e calçados, falar de semelhanças e diferenças
Gramática: os verbos ê/re e/ avoir)

3. Descrever o bairro, a cidade, os meios de transportes; perguntar e indicar as direções.
(Gramática: o verbo a//er e as preposições e advérbios de lugar

4. As atividades quotidianas, os momentos do dia, as horas e a rotina escolar (Gramática: os verbos
no presente do indicativo e os verbos pronominais).

5. As partes da casa, os móveis e outros objetos, suas cores e formas. (Gramática: c 'esf / ce son/ ,: f/
.ente) est/ ils (elles) sono)

6. A alimentação e as refeições, os alimentos e as quantidades. (Gramática: /es arrfc/esparrirfHs dzz,
:ie la, de t', desh

7. As maneiras de preservar o meio ambiente. (Gramática: os advérbios de frequência)
8. Os gostos musicais e preferências, dar uma opinião e conselhos; conhecer alguns

cantores/cantoras e grupos franceses e francófonos. (Gramática: verbos no imperativo presente)

9. As profissões e os locais de trabalho, as qualidades para exercer uma profissão. (Gramática: as
maneiras de fazer perguntas fomaais e infomlais

1 0. Narrar fatos do passado, localizar-se no tempo, descrever uma viagem no passado. (Gramática:
Os verbos no paisé co/mpose0


