
FICHA TÉCNICA
LÍNGUA FRANCESA A1

Formação com Sentido!

PÚBLICO-ALVO

Pessoas no ativo que pretendam aprender solidamente as bases da língua francesa.

PERFIL DE ENTRADA

Pessoas no ativo que necessitem da língua francesa para o desempenho da sua atividade profissional.

PERFIL DE SAÍDA

No final desta ação de formação, o/a Formando/a deverá ser capaz de comunicar, a um nível básico, em Língua

Francesa.

DURAÇÃO DO MÓDULO

40 horas. Duas sessões semanais, de 1h30 cada.

ENQUADRAMENTO DO MÓDULO

Consulta direta e levantamento público de necessidades formativas.

OBJETIVO GERAL

- Desenvolver as 4 competências de comunicação em língua francesa (compreensão oral e escrita, produção oral e

escrita), ao nível A1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

No final da formação os/as formando/as são capazes de:

- Desenvolver capacidades comunicativas e linguísticas em língua francesa, ao nível A1.

FORMA DE ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO

Híbrido, ou seja, opcionalmente, em modo presencial ou online. Mínimo de 4 participantes no formato presencial +

máximo de 12 participantes no formato online.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Os conteúdos programáticos detalhados encontram-se nas páginas seguintes.

ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

222 – Língua e Literatura Estrangeira (DGERT)

METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

- Brainstorming



Formação com Sentido!

- Debate ou discussão

- Método Demonstrativo, interrogativo e ativo.

- Método Expositivo: uso de apresentações e visionamento de vídeos

- Elaboração de trabalhos

- Simulações

Nota: As metodologias acima orientam-se pelo Método Eleva®, um método baseado nas neurociências e na PNL

(programação neurolinguística).

RECURSOS PEDAGÓGICOS

- Plataforma assíncrona Moodle “e-leva”

- Computador

- Apresentações em Power Point

- Acesso à Internet

- Vídeos

ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS

- Sala Viriato, na Eleva®, em Viseu, para os formandos inscritos no modo presencial;

- Plataforma ClickMeeting®, para os formandos inscritos no modo online (o formando não necessita de instalar qualquer

programa ou aplicação, apenas necessitando de uma boa ligação à Internet).

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO

(AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS E DA FORMAÇÃO)

- Avaliação final, com base numa apresentação oral final e num teste final.
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