
 
PROGRAMA DA OFICINA DE FRANCÊS 

 
Área de Língua: Gramática do Francês  

 

NOME DA OFICINA:  
Vamos aperfeiçoar nosso francês? Reflexões e práticas linguísticas e didáticas 

Ministrantes: 
01/09 - 4a feira das 12h às 14h – Renata Tonini Bastianello e Samanta Esteves 

29/09 - 4a feira das 12h às 14h – Renata Tonini Bastianello e Samanta Esteves 

19/10 - 3a feira das 12h às 14h – Dayna dos Santos Oliveira   

16/11 - 3a feira das 12h às 14h – Liz Helena Afonso 

 

Coordenação: Profa. Dra. Heloisa Albuquerque-Costa 

Dias da semana: 4a feira e 3a feira  

Horário: 12h às 14h 

Carga horária total da oficina: 8 horas (4 encontros de 2h cada) 

Dias de aula:  
01/09 - 4a feira das 12h às 14h  

29/09 - 4a feira das 12h às 14h    

19/10 - 3a feira das 12h às 14h 

16/11 - 3a feira das 12h às 14h 

Nº de vagas: 20 

Público alvo: estudantes de graduação do curso de Letras Francês/Português e 
estudantes de francês. 
Aluno do Curso de Letras: 
Pré-requisito: Francês 4 e 5 concluídos. Indicar no ato da inscrição quantos semestres já 
fez em  francês. Não é necessário o teste de nível. 
Público externo: 
Pré-requisito: Nível A2/B1 
A oficina será ministrada em francês/português. 
 

Tem monitor? Monitor-ministrante: não  

Nome do monitor: 

Pago? Sim 

Valor Comunidade USP: $10,00 

Valor Público Externo: $25,00 

Justificativa:  



As abordagens do ensino e aprendizagem da gramática de uma língua 

estrangeira evoluíram ao longo da Didática das Línguas, o que levou 

professores, pesquisadores e especialistas a propor diferentes reflexões e 

estratégias. Ao longo da formação em língua francesa do Curso de Letras 

Francês/Português, os alunos entram em contato com a estrutura da língua por 

meio de abordagens diferentes, o que os leva a desenvolver competências 

linguístico-discursivas para cada situação de comunicação, em diferentes 

contextos. No entanto, a demanda por uma reflexão sobre alguns aspectos 

ainda permanece como um fator que precisa ser aprofundado. Nesse sentido, 

oficina tem por objetivo recuperar algumas temáticas estudadas ao longo da 

formação visando a propor um estudo reflexivo e prático sobre os seguintes 

temas  o subjuntivo, os pronomes en e y e os articuladores lógicos.    

Objetivo geral:  

- Refletir sobre a formação e o uso do Subjuntivo em situações orais e 

escritas. 

- Refletir sobre o uso dos pronomes en e y em situações do cotidiano. 

- Refletir sobre o uso dos articuladores lógicos em situações orais e escrita. 

 

Programa da oficina: 

1o encontro:   

O Subjuntivo em francês (1) :  sensibilização e perspectiva contrastiva 
 
2o encontro:   

O Subjuntivo em francês (2) : formação e uso em situações de comunicação 

orais e escrita  
 
3o encontro:   

Os pronomes en e y em situações de comunicação orais e escrita  
 
4o encontro:   

Os articuladores lógicos em francês   
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