#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 56
ANO(S)

10º / 1º Ano de
Formação

DISCIPLINA FRANCÊS - Continuação

Competência comunicativa
- Compreensão escrita: identificar as ideias principais e selecionar informação
relevante não-verbal e verbal em textos variados (banda desenhada) sobre experiências
e vivências e com vocabulário muito frequente.
- Produção/mediação escrita: redigir textos, respeitando as convenções textuais,
utilizando vocabulário frequente e frases com estruturas gramaticais simples para expor
informações, opiniões e explicações sobre experiências e vivências.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Competência intercultural
- Interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores culturais, mobilizando
conhecimentos de natureza diversa e demonstrando abertura e empatia.
Competência estratégica
- Em função das dificuldades, selecionar estratégias para retirar a informação essencial
nas tarefas de leitura de documentos (banda desenhada).
- Transferir conhecimentos adquiridos para situações de produção/mediação escrita.

La bande dessinée francophone

1. (Re)vois la présentation du bloc nº 56 que tu trouveras au lien suivant :
https://www.thinglink.com/scene/1443964816338190338
2. Lis cette bande dessinée de Nelson (Bertschy).

(source : Bertschy, C. (2018). Nelson – Petit Sinistre. Charleroi : Dupuis, p. 6)
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3. Imagine que cette bande dessinée va être adaptée en dessin animé et que Bertschy, l’auteur,
décide, pour l’élaboration du script, de compléter les bulles qui disent « Non ! ». Chaque
personnage va ainsi expliquer et argumenter son refus.
Rédige ces répliques en n’oubliant pas d’utiliser des connecteurs (cause, conséquence,
condition) et un vocabulaire diversifié (80 mots).
Non ! Je ne veux pas que … parce que tu …
Si tu … , je …
4. Confirme la correction des répliques rédigées en soumettant ton texte au correcteur
orthographique que tu trouveras au lien suivant : "BonPatron" Online Spelling and Grammar
Checker for French as a Second Language
Bon travail !
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