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Objetivo 

Com essa atividade de Prática como Componente Curricular (PCC), pretendemosdemonstrar a 
possibilidadede se trabalhar, de maneira lúdica,a língua e a cultura francesas, em seus aspectos 
linguísticos, como o léxico, a gramática, a fonética, a comunicação e civilização, presentes em 
Cartes PostalesFrançaises, que não exatamente as cartas postais de pontos turísticos dos países 
de língua francesa, mas os MiCAs: mídia cards, que são cartões distribuídos gratuitamente em 
certos comércios da França, por exemplo, ou comprados em bancas de revistas. 

Justificativa 

A Prática como Componente Curricular (PCC) é vista, no âmbito da UFG e em especial na 
Faculdade de Letras (Resolução – CEPEC nº 680), como um conjunto de atividades a serem 
desenvolvidas pelos nossos alunos para que eles possam buscar, fora do ambiente da sala de 
aula, mas ainda ligado à realidade do ensino/aprendizagem, conhecimentos que melhorem a sua 
formação acadêmica. 

O uso desses cartões em sala de aula de Français langue étrangère (FLE) pode proporcionar uma 
maior interação entre os participantes, tanto em atividades lúdicas quanto informativas. Em 
geral, os métodos de ensino de língua estrangeira não são suficientes para prender a atenção dos 
aprendizes. Acreditamos que as cores e o lúdico, presentes nesse material, podem levá-los a se 
questionarem mais e, em consequência, ao aprendizado de diversos aspectos gramaticais e 
culturais da língua francesa impressos nessas cartas, principalmente à compreensão de 
expressões idiomáticas.  

Assim, a partir de aspectos do léxico, da gramática, da fonética, da comunicação, da civilização e 
de expressões idiomáticas, por exemplo, que podem estar sempre presentes nos métodos de FLE, 
pretendemos descobrir qual(is) cartão(ões) pode(m) ser utilizado(s) para que os estudantes 
possam melhor explorar e completar aspectos linguísticos e culturais da língua francesa. 



 
Segundo PATURY e CARDOSO (s/d, p.4): “[...] o lúdico é um recurso pedagógico e social, uma 
ferramenta que o educador pode utilizar em sua prática pedagógica, que o auxilia na dinâmica da 
sala de aula, bem como, na descoberta da realidade social do aluno”. O desafio, às vezes, é 
encontrar materiais de atividades lúdicas para que as aulas possam ser dinâmicas e, ao mesmo 
tempo, condizentes com o conhecimento de mundo, com a faixa etária, com o contexto dos 
alunos na sala de aula e com o seu nível de língua. Assim, devemos, também, exercitar nossa 
criatividade para elaborar conteúdos para a proposta lúdica. A música é uma de nossas grandes 
aliadas e nos proporciona atividades que não só enriqueceram a língua e cultura do idioma como 
estimularam, igualmente, a capacidade dos alunos em serem criativos. Mas não é a única. 
Procuraremos descobrir como as Cartes Postalesfrançaises podem nos ajudar nesse processo do 
aprendizado do FLE.  São cartões postais franceses – não convencionais – que contêm 
expressões idiomáticas, provérbios e outros aspectos linguísticos que também poderão ser 
explorados. 
 

Metodologia: 

� Discussão de aspectos linguísticos do FLE; 
� Manuseio do material; 
� Escolha dos MiCAsa serem utilizados; 
� Apresentação de problemas e possíveis soluções presentes no aprendizado do FLE; 
� Análise do material escolhido para uso em sala de aula de FLE; 
� Elaboração de atividades a serem apresentadas em sala de aula; 
� Elaboração de texto. 
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