
Escola Básica da Abelheira – Viana do Castelo 

 

      Clube de Francês 
 

 

 
PORQUÊ UM CLUBE DE FRANCÊS? 
O Clube de Francês surge como um meio privilegiado de divulgação da 
língua e cultura francesas, promovendo o interesse dos alunos e 
motivando-os para a aprendizagem desta língua. Por conseguinte, 
pretende-se que este espaço extracurricular criado na escola 
corresponda a uma necessidade de ocupação agradável dos tempos não 
letivos e ao mesmo tempo permita aos alunos uma convivência 
diferente com a realidade linguística e cultural francesa.  

 
OBJETIVOS 

 Consciencializar os alunos da sua condição de cidadãos europeus e da utilidade prática do domínio de mais um 
veículo de expressão de ideias; 
Incentivar o gosto pelas Línguas Estrangeiras, recorrendo a atividades diferentes das realizadas habitualmente nas 
aulas;  

Promover a realização de atividades que desenvolvam a compreensão oral, levando o ouvinte a processar 
mensagens produzidas por um ou mais interlocutores;  

Promover atividades interativas onde o utilizador da língua desempenha alternadamente o papel de falante e o de 
ouvinte com um ou mais interlocutores, de modo a construir, conjuntamente, um discurso conversacional;  

Implementar atividades que proporcionem momentos de convívio, incentivando o espírito de cooperação e 
integração entre os diferentes elementos da comunidade escolar; 
Motivar os aprendentes da língua francesa para o aprofundamento e consolidação dos seus conhecimentos, com os 
recursos disponíveis na sala de aula. 
Promover o desenvolvimento de relações interpessoais verdadeiras e autênticas;  

Criar condições que permitam o alargamento de conhecimentos sobre a cultura e tradição de países de expressão 
francesa; 
Promover a estruturação da personalidade do aluno através do estímulo ao desenvolvimento da autoconfiança, 
espírito crítico, do espírito de iniciativa, da criatividade, do sentido de responsabilidade e autonomia; 
Promover a participação dos alunos em atividades integradas no Plano Anual de Atividades do Agrupamento, 
mediante a sua articulação com os objetivos deste Projeto; 
Promover atividades que visem assinalar datas festivas; 
Aprofundar o conhecimento da sua própria realidade sociocultural, através do confronto com aspetos da cultura e 
da civilização dos povos de expressão francesa; 
Promover atividades que fomentem a relação escola-comunidade; 
Ocupar os tempos livres dos alunos. 
 

 DESTINATÁRIOS 
O Clube de francês tem como prioridade envolver os elementos da comunidade escolar, procurando transmitir a 
importância da aprendizagem da língua francesa. Seguindo esta linha de pensamento, pretende-se que o Clube 
obtenha um perfil multifacetado, direcionado para as necessidades dos seus interessados. Assim sendo, o Clube 
deverá estar aberto a todos os alunos do 3º ciclo, que queiram aperfeiçoar / aprofundar os seus conhecimentos da 
língua e cultura Francesas, mas em especial para os alunos dos oitavos anos.  
 

FUNCIONAMENTO  
A docente Isabel Martins, responsável por este Projeto, disporá de 3 tempos para organizar e desenvolver atividades 
no âmbito do mesmo. A professora poderá receber qualquer aluno da comunidade escolar, desde que previamente 
inscrito no presente projeto. Os alunos estarão sujeitos a registo de presença, sempre que estejam presentes nesse 
horário ou noutro para o desenvolvimento de atividades do Projeto, devidamente calendarizadas e autorizadas pela 
direção da escola e respetivos encarregados de educação dos alunos. 
 

LOCAL DE FUNCIONAMENTO: Monobloco.  



HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Segundas-feiras - 11.55h-12.40h e Quartas-feiras - 13.30h-15.15h 
 
ATIVIDADES 
Ao longo do ano letivo, várias serão as atividades implementadas, que poderão ser dinamizadas dentro e fora do 
próprio espaço do Clube.  
Nota: Poderão ser efetuadas alterações às atividades propostas ou introduzidas outras atividades, de acordo com a 
disponibilidade e preferências dos alunos envolvidos, uma vez que se pretende ir ao encontro dos seus gostos, 
preferências, desejos e motivações. No final do ano letivo, serão entregues certificados de participação nas atividades 
e prémios referentes aos concursos. 
 

Mês Conteúdos/ Temas Atividades 
 
 

Setembro/ 
Outubro 

 
-Divulgação do Projeto junto dos Diretores 
de Turma; 

 

- Diálogo com os alunos das turmas do 3º ciclo, em específico do 8º Ano de 
escolaridade; 
- Elaboração e envio de comunicação ao E. de Educação; 
- Recolha de inscrições; 
- Elaboração de documentos; 
- Diversos. 

Outubro/ 
novembro 

- Divulgação do Projeto junto da 
comunidade escolar. 

- Construção e afixação de cartazes; 
- Escolher / elaborar um logótipo para o clube. 

 
 
 

Novembro/ 
Dezembro e 

Janeiro 
 

Natal/Noël 
*Origens e tradições; 
*Postais de Boas Festas; 
*Decorações; 
*O Bolo rei francês – La Gallette des Rois, e 
outros doces da época; 
*Receitas. 

 
- Elaboração de postais e enfeites de Natal; 
- Decoração da árvore de Natal; 
- Apresentação e venda de doces da época natalícia; 
- Mostra de doces e respetivas receitas (elaboração de folheto); 
- Feirinha da ladra (Marché aux puces) com pequenos objetos elaborados pelos 
alunos. 

 

 
 
 
 

Fevereiro 

La Chandeleur 
(Dia 1 de Fevereiro, ou outra conforme o dia 
da semana) 
*Origem e tradição; 
*Receitas de crepes. 

 
- Pesquisa sobre esta tradição e divulgação; 
- Confeção e venda de crepes; 
- Divulgação de receitas de crepes. 
 

Dia dos Namorados / 
La Saint Valentin 

(Dia 14 de Fevereiro, ou outra conforme o 
dia da semana) 
*Origem e tradições; 
*Mensagens de S. Valentim. 

- Produção e partilha/venda de pequenos adornos  e/ou marcadores alusivos ao 
Dia dos Namorados, com mensagens sugestivas; 
- Montagem de uma Banca com os produtos produzidos pelos alunos e 
divulgação, através de cartazes, da origem e tradições deste dia. 

Março Páscoa/Pâques 
*Origem e tradições; 
*Concurso “O meu ovo de Páscoa”. 

 

- Decoração de ovos de Páscoa - «O meu ovo de Páscoa». (Em colaboração com a 
disciplina de Ed. Visual/Clube de Expressões(?)); 
- Exposição de ovos de Páscoa decorados; 
- Eleição da melhor decoração. 

Abril  “Poisson d’Avril” -Confeção de peixes para celebrar o “Poisson d’Avril”. 

Maio 9 de maio – Dia da Europa 
 
 
 

Concurso de “Quiches” 
*Receitas 

- Espetáculo musical/desfile europeu; 
- Folheto Informativo (Trabalhos de Pesquisa: livros, enciclopédias, jornais, 
revistas, Internet,...) 
- Montagem de uma banca com as “quiches” confecionadas pelos alunos; 
- Divulgação, através de cartazes, das respetivas receitas; 
- Eleição da melhor “quiche”, por um júri multidisciplinar. 

Junho  Exposição final 
Mercado escolar 

- Exposição dos trabalhos realizados / mostra de fotografias e participação no 
Mercado escolar, com produtos (alimentos) ligados aos costumes franceses. 

Ao longo do ano letivo -Apoio aos alunos com dificuldades na disciplina de língua francesa. 

A professora responsável pelo projeto, 
 

__________________________________________________________________________________________ 
(A devolver) 

 

Eu, _____________________________________________________________, Encarregado de Educação 

do(a) aluno(a) ________________________________________ nº _____ da turma ______ do ano _____ 

de escolaridade, tomei conhecimento das condições de funcionamento e autorizo o meu educando a 

inscrever-se no Clube de Francês e a participar nas suas atividades a serem realizadas ao longo do ano 

letivo 2016-17. 

Viana do Castelo, _____ de _____________ de 2016 
 

O Encarregado de Educação _________________________________________________________________________ 


