
 

 

Projeto pioneiro de ensino extracurricular de Francês 

Ano letivo 2017/2018 
                                                                             

Relatório 

No ano letivo de 2017/2018 a AEDFL lançou um projeto pioneiro de aprendizagem da língua 
francesa, com protocolo assinado com o Centro de Línguas do ISCTE. 

O projeto foi extracurricular e destinado aos alunos do Agrupamento. A inscrição foi 
facultativa.  

Objetivos 

• Proporcionar o ensino da língua francesa em dois níveis (A1 e A2); 
• Fornecer uma habilitação complementar tanto aos alunos que nunca tinham iniciado o 

seu estudo bem como uma progressão e aperfeiçoamento para aqueles que já tinham 
a frequência de aulas nesta língua; 

• Constituir turmas heterogéneas quer a nível etário quer com percursos escolares 
diferenciados; 

• Enriquecer o curriculum dos alunos pela obtenção de uma certificação em caso de 
aprovação dentro dos parâmetros inicialmente definidos. 

Desenvolvimento do projeto 

• O curso decorreu durante todo o ano letivo tendo-se formado 4 turmas (3 de nível A1 
e 1 de nível A2) com horários diferenciados no intuito de compatibilizar as aulas do 
projeto com os horários letivos dos alunos; 

• Participaram no curso 32 alunos (22 no nível A1 e 10 no nível A2) provenientes de 
diferentes anos: 
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• Foram dadas 30 aulas em cada uma das 4 turmas perfazendo 120 tempos letivos; 
• Foi praticada a oralidade e a escrita durante as diversas sessões através de atividades 

diferenciadas bem como de exercícios e de trabalhos de casa contemplando o 
delineado no Método Connexions que serviu de suporte ao curso; 

• Para a avaliação dos conhecimentos foram realizadas 3 provas de avaliação sumativa 
(1 em cada período). A oralidade foi avaliada numa constante durante todo o ano. 

Conclusão 

• A frequência às aulas teve uma percentagem elevada: 

Quadro 1- Assiduidade média 

Nível  A1.1. e A 1.2. 91% 
Nível  A2.1. e  A2.2. 87% 

 

A análise destes dados revela a adesão dos alunos ao projeto. Os resultados são 
ainda mais significativos na medida em que, a inscrição no curso foi facultativa. 

Podemos inferir que o projeto teve uma vertente abrangente e dinamizadora da 
vontade de aprender uma língua estrangeira complementar ao currículo, neste caso 
o Francês. 

• Dos alunos que frequentaram este curso uma elevada percentagem obteve 
certificado: 

Quadro 2- Alunos com certificado 

 

Alunos que 
frequentaram 

o curso 
Alunos 

assistentes 
Não 

aprovados Com certificado 
Nível  A1.1. e A 
1.2. 22 2 1 19 
Nível  A2.1. e  
A2.2. 10 0 1 9 

 

Como se verifica através do quadro anterior a percentagem de aprovação e obtenção 
de certificado de nível é motivadora e incentiva o Agrupamento a continuar com este 
projeto. 
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