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DISCIPLINA: METODOLOGIA DO ENSINO DE FRANCES
CÓDIGO: MEN 7060
CARGA HORÁRIA: 108 (6 semanais)
DISCIPLINA(S) EQUIVALENTE(S): PRÉ-REQUISITO(S): LLE 5216, LLE 5655, MEN 5131

EMENTA:
Legislação do ensino de LE. Os objetivos de ensino e os conteúdos. O ensino de
habilidades (compreensão escrita e oral, expressão escrita e oral). A problemática
gramatical. O ensino da civilização. Planejamento e avaliação em LE. Os materiais
didáticos: avaliação e elaboração. Estudo teórico resultante da pesquisa/análise de
ensino/aprendizagem de LE.

I - OBJETIVOS:
- Dado o conteúdo programático, o aluno deverá ser capaz de analisar criticamente a
metodologia atual e de planejar atividades de ensino/aprendizagem para os níveis de 1º
e 2º graus.

II - CONTEÚDOS:
1. Justificativas para o ensino de uma Língua Estrangeira (L.E.) no contexto da escola

de 1º e 2º graus:
- Para as línguas em geral;
- Para o francês em particular.
2. Objetivos de ensino/aprendizagem do francês:
- Distinção entre fins, objetivos gerais e objetivos específicos;
- A seleção dos objetivos;
- A definição dos objetivos.
3. Os conteúdos do ensino de francês no 1º e 2º graus:
- Os conteúdos e as várias abordagens de ensino;
- As unidades lingüísticas;
- As várias categorias de conteúdos;
- Critérios de ordenação das unidades;
- Soluções para o ensino de LE no Brasil.
4. Atividades de ensino/aprendizagem:
- Principais categorias de atividades de aprendizagem;
- Fases da aprendizagem e atividades de classe;
- A simulação: exemplo de macro-estratégia.
5. O ensino de gramática:
- O papel da gramática;
- Critérios para o ensino da gramática;
- A gramática a serviço do significado;
- A correção de erros;
- A gramática em programas comunicativos.
6. A avaliação da aprendizagem:
- Avaliação da competência lingüística;
- Avaliação da competência comunicativa.
7. Métodos de ensino em LE:
- Abordagem tradicional
- Abordagem estrutural-global
- Abordagem comunicativa

8. O ensino da civilização:
- A relação língua e civilização;
- O ensino da civilização em classes para principiantes.
9. O acesso ao sentido de documentos escritos:
- A compreensão global e seletiva;
- Estratégias de acesso a documentos escritos;
- Os documentos autênticos.
10. Planejamento do ensino:
- Plano de Curso;
- Plano de aula
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