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Este trabalho trata do ensino de francês para crianças, que através do NELE – Núcleo de Ensino de 

Línguas em Extensão, é ministrado no Campus Central da UFRGS. É fundamentado na perspectiva interativa 

que promove o ensino e a aprendizagem ativos a partir do lúdico, do fazer que possibilita a compreensão e a 

produção oral e escrita. As tarefas são propostas de modo a incentivar as relações sociais e culturais, a interação 

entre os colegas, a cooperação e o trabalho em conjunto. Os alunos aprendem de forma divertida e efetiva, 

apresentando-se para os colegas através de diálogos, músicas ou interpretações de personagens infantis. A cada 

ano são propostas novas atividades de acordo com a fase de desenvolvimento das crianças, que podem ingressar 

no curso a partir dos 8 anos de idade. As aulas são planejadas com a supervisão da professora-coordenadora do 

Francês no NELE, professora Dra. Rosa Maria de Oliveira Graça, e têm como suporte - além dos jogos e 

atividades lúdicas - vídeos, áudios e projeções de materiais pertinentes ao conteúdo da disciplina. O material 

exposto se apresenta em francês, sendo que as aulas são ministradas ora em francês, ora em português, conforme 

a situação de sala de aula exigindo flexibilização didática para que os alunos interajam com tranquilidade. O 

ensino-aprendizagem não visa somente a ensinar uma língua adicional, mas também a aproximar os alunos de 

outras culturas, no caso, francófonas, a fim de ampliar seu conhecimento de mundo e despertar sua curiosidade. 

Durante as aulas e através das avaliações, percebemos a evolução dos alunos tanto em produção, quanto em 

compreensão oral e escrita. Os trabalhos realizados são fotografados e/ou filmados e ao final do semestre, os 

alunos fazem uma apresentação aos pais. Esta experiência se apresenta como uma forma de aproximar os 

licenciandos em língua francesa da prática docente sob uma perspectiva interativa e colaborativa do ensino-

aprendizagem. 

 

 

 


