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O papel das Alianças 
Francesas é muito maior 
do que ensinar francês 
e promover a cultura 
francesa. Por meio das 
experiências dos nossos 
estudantes, visitantes e 
parceiros, dentro desses 
estabelecimentos de ensino 
e promoção cultural, 
buscamos incentivar a 
abertura ao outro, o acesso 
a diferentes culturas e a 
promoção de frutíferos 
diálogos com os quais todos 
possam aprender.

Em um mundo onde a cada 
dia tudo acontece cada vez 
mais rápido, é importante 
dedicar tempo para 
aprender a língua do outro e 
compartilhar conhecimentos 
em sala de aula, permitindo-se 
viver a experiência francesa. 
Os espaços francófonos 
como França, Canadá, 
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Suíça, Bélgica e, também, 
diversos países africanos, 
são destinos turísticos, 
mas também lugares 
para investir em projetos 
profissionais, de estudo e 
pessoais.    
 
Pensando nisso, propomos 
descontos especiais de até 
60% em nossos cursos 
de francês, intensivos 
e semestrais, até 16 de 
dezembro de 2016. Uma 
oportunidade à ne pas 
manquer!  
 
O mês de dezembro será 
marcado pelo primeiro 
Marché de Noël da Aliança 
Francesa. Inspirado nas 
festividades europeias, o 
evento busca fomentar o 
diálogo intercultural entre 
Brasil e França, criando 
uma rede colaborativa de 
empreendedores locais, 
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promovendo a diversidade 
cultural. Nos dias 9 e 10 
de dezembro, serão mais 
de 20 expositores com 
marcas próprias de produtos 
diferenciados e inspirados 
na França. 

Nesta data, celebraremos 
também a nossa Fête de 
Noël, oferecida aos alunos 
da AFPOA, com food trucks 
e cervejas artesanais, música 
e intervenções cênicas.
 
O ano de 2016 foi muito 
rico em eventos e trocas 
culturais. Um grand merci 
a todos que fizeram parte 
disso. Em 2017, repetiremos 
o feito. 
 
A equipe da Aliança 
Francesa de Porto Alegre 
deseja a todos un Joyeux 
Noël et une incroyable 
nouvelle année!



M

MÚSICA

6 de dezembro  
20h, Concerto Marmota Jazz  
Teatro do Goethe Institut
Rua 24 de Outubro, 112

BAZAR

9 de dezembro
15h às 21h, Marché de Noël 
10 de dezembro
11h às 18h, Marché de Noël
AFPOA Moinhos de Vento
Rua Dr. Timóteo, 752  
 

CINEMA

13 de dezembro
19h, Sessão comentada  
com Thomas Micoulet  
Santander Cultural 
Rua 7 de Setembro, 1028

Eu Sou o Povo (Je Suis le Peuple), da diretora Anna Roussillon



M

ARTES VISUAIS

De 5 de dezembro de 2016 
a 25 de fevereiro de 2017
Exposição Bleu Blanc Rouge
AFPOA Zona Sul
Av. Wenceslau Escobar, 3206

Até 19 de dezembro
Exposição Objectif  Sport
La Photo Galeria
Travessa da Paz, 44 

CURSOS E ATIVIDADES 
 
Janeiro e fevereiro
Intensivos de Verão 2017  
 
De 9 a 23 de janeiro 
Destination France! 

Diplomas e certificações
 
Diplomas DELF-DALF
(ttp / québec / anf  / dap)

CINEMA

13 de dezembro
19h, Sessão comentada  
com Thomas Micoulet  
Santander Cultural 
Rua 7 de Setembro, 1028



Concerto Marmota Jazz   
Realização: AFPOA, Timac Agro, Ministério da Cultura  
Apoio:  Goethe Institut 

6 de dezembro 
20h, Teatro do Goethe Institut  
Rua 24 de Outubro, 112

O quarteto, formado por 
André Mendonça, Bruno 
Braga, Leonardo Bittencourt 
e Pedro Moser, acaba de 
lançar seu primeiro CD, 
intitulado Prospecto. Com 
quatro composições e dois 
arranjos para standards, 
mostram o amadurecimento 
de alguns anos de 
movimentação na revigorada 
cena jazz de Porto Alegre. 
A Marmota arrasta ao 
subterrâneo as sonoridades 
de Hermeto Pascoal e Aaron 
Parks, da balada americana e 

da batucada brasileira,  
do moderno clássico e do 
pós-moderno contemporâneo, 
e das profundezas desses 
entrecruzamentos desencava 
um prospecto.

Este concerto tem patrocínio 
da Timac Agro, apoio 
institucional da Aliança 
Francesa de Porto Alegre, 
apoio do Goethe Institut e 
realização do Ministério da 
Cultura, através da Lei de 
Incentivo à Cultura, e do 
Governo Federal.

MÚSICA

Foto: Ariel Fagundes



9 de dezembro 
15h às 21h 
 
10 de dezembro 
11h às 18h

Sede Moinhos de Vento
Rua Dr. Timóteo, 752

Marché de Noël 
Realização: AFPOA

Inspirado nas festividades 
europeias, o Marché 
de Noël da AFPOA se 
inscreve em um âmbito 
cultural, buscando 
fomentar o diálogo 
intercultural entre Brasil 
e França, além de criar 
uma rede colaborativa 
de empreendedores 
locais cujas iniciativas 
corroborem os valores 
da Aliança Francesa: 
diversidade cultural e 
respeito às especificidades 
locais, ao homem, à 
mulher e à natureza. 
Serão cerca de 20 
expositores com marcas 
próprias de produtos 
diferenciados e inspirados 
na França. 

BAZAR

No dia 9 de dezembro 
acontece também a Fête 
de Noël, oferecida aos 
alunos da AFPOA, com 
food trucks e cervejas 
artesanais, música, 
intervenções cênicas, 
espaço kids e sorteio de 
brindes.



13 de dezembro
19h, Santander Cultural 
Rua 7 de Setembro, 1028

O produtor Thomas 
Micoulet fará sessão 
comentada do seu 
documentário Eu Sou o 
Povo (Je Suis le Peuple), 
da diretora Anna 
Roussillon, com mediação 
do jornalista Juremir 
Machado. 

O documentário sobre as 
tensões do período  

CINEMA

Sessão comentada  
com Thomas Micoulet  
Realização: Santander Cultural 
Apoio: Institut Français, Embaixada da França no Brasil, AFPOA 

pós-revolucionário no Egito, 
em 2011, recebeu mais de 
30 prêmios em festivais 
internacionais. 

A realizadora francesa Anna 
Roussillon afasta-se da praça 
Tahir, no Cairo, e instala-se a 
700 quilômetros da capital, 
numa aldeia perto de Luxor. 
O espectador é convidado a 
seguir o ponto de vista da 
família de Nilo Farraj, um 
agricultor que acompanha os 
eventos políticos a partir da 
televisão.



ARTES VISUAIS

Exposição  
Bleu Blanc Rouge 
Realização: Fondation Alliance Française
Apoio: AFPOA e Consulado Geral da França em SP

5 de dezembro de 2016 a 25 de fevereiro de 2017
19h, Aliança Francesa Zona Sul
Av. Wenceslau Escobar, 3206

Um dos países 
considerados potência 
na natação treinou nas 
piscinas do Grêmio 
Náutico União, em Porto 
Alegre, às vésperas das 
Olímpiadas do Rio de 
Janeiro. Por ocasião da 
presença da comitiva 

francesa na capital  
gaúcha, a Aliança 
Francesa de Porto Alegre 
promoveu a exposição Bleu 
Blanc Rouge, com fotos 
dos nadadores da equipe 
da França. A mostra pode 
ser conferida na AFPOA 
Zona Sul. 



ARTES VISUAIS

Exposição  
Objectif Sport
Realização: Fondation Alliance Française
Apoio: AFPOA, Timac Agro, Ministério da Cultura  

No contexto de eventos 
esportivos europeus e 
internacionais do ano de 
2016, a Fondation Alliance 
Française promoveu a 6ª 
edição do seu concurso 
internacional de fotos 
intitulado Objectif  Sport.  
Em Porto Alegre, a 
mostra conta com 20 das 
44 fotografias vencedoras, 
que transmitem valores 
essenciais do esporte: 
tolerância, abertura, 
inclusão social e coesão 
de equipe. Entre os 
selecionados está o fotógrafo 
gaúcho Gilberto Perin. 

Objectif  Sport tem 
patrocínio da Timac 
Agro, apoio institucional 
da Aliança Francesa de 
Porto Alegre, apoio da La 
Photo Galeria e realização 
do Ministério da Cultura, 
através da Lei de Incentivo 
à Cultura, e do Governo 
Federal.

Até 19 de dezembro
La Photo Galeria
Travessa da Paz, 44

Gilberto Perin

Oksana Kholiavchenko



CURSOS E ATIVIDADES

SUPER PROMOÇÃO NA AFPOA 
A Aliança Francesa de Porto 
Alegre preparou descontos 
especiais para este final de 
ano. Aproveite até o dia 16 de 
dezembro de 2016 para fazer sua 
matrícula nos cursos de francês e 
ganhe descontos de até 60%*! 
Garanta os preços de 2016 até a 
metade do ano de 2017. Confira 
os valores de nossos cursos em 
afpoa.com.br

* Desconto de 25% nos intensivos 
de verão e de 60% na primeira 
mensalidade dos cursos semestrais

INTENSIVOS DE VERÃO 2017!
Para quem deseja fazer um 
bimestre em 9 dias ou um 
semestre em 16 dias, a AFPOA 
traz a solução! 

MOINHOS (de 2ª a 5ª)  
9 encontros de 3 horas cada
Janeiro: de 9 a 23 
Fevereiro: de 6 a 20 

ZONA SUL (de 2ª a 6ª)  
16 encontros de 3 horas cada
Janeiro: de 3 a 24  
(provavelmente das 18h30  
às 21h30)

DESTINATION FRANCE! 
De 9 a 23 de janeiro de 2016
 
Nosso Curso Express de Francês 
para Turismo permite que 
você aprenda o essencial para 
vivenciar o cotidiano, orientar-se, 
comunicar-se, organizar seus 
passeios e suas compras. O curso 
aborda situações do dia a dia, 
tais como conhecer pessoas, fazer 
pedidos em restaurantes, pedir 
orientações e informações etc.
Você irá adquirir o vocabulário 
prático da língua, com dicas 
essenciais para entender melhor  

Exposição  
Objectif Sport
Realização: Fondation Alliance Française
Apoio: AFPOA, Timac Agro, Ministério da Cultura  

a cultura e os costumes dos 
franceses e, assim, aproveitar 
plenamente a sua viagem. O curso 
será enriquecido com guias de 
viagem, mapas e vídeos, além de 
indicações de websites. Aproveite 
sua viagem à França ao máximo, 
falando francês!

DIPLOMAS E CERTIFICAÇÕES 
OFICIAIS EM FRANCÊS
Comece a se organizar desde janeiro 
para obter seu atestado ou diploma 
oficial de francês. 
A AFPOA realiza os exames oficiais 
do Governo Francês. Desta forma 
você pode obter um diploma  
aqui mesmo! 

Opções disponíveis:
Diplomas DELF-DALF
>  Realizado em 174 países
>  1.192 centros de exames em todo 

o mundo
>  2,9 milhões de diplomas obtidos 

desde 2005
Faça parte desse grupo e obtenha 
o seu diploma de francês, 
reconhecido no mundo todo, sem 
validade limitada!

TCF – Test de Connaissance du 
Français (TTP / Québec / ANF / DAP)
> Teste de francês, declinado  

em 4 modalidades de acordo com 
seus objetivos

> 11 sessões por ano, com resultados 
em aproximadamente 20 dias

Proficiência Capes –  
Acordo Embaixada da  
França/Governo Brasileiro
> Teste adaptado para bolsistas 

do Governo Brasileiro que vão 
estudar num país francófono

> 9 a 10 sessões por ano, com 
resultados em uma semana

Para conhecer o calendário do 
1° semestre, consulte em nosso site 
afpoa.com.br - ensino - exames.



Faça do francês o seu diferencial. Conheça a Aliança francesa.

www.afpoa.com.br


