Ministério da Cidadania
apresenta

Guia
Cultural
#19

©Vardem

dez
2019
jan
fev
2020

ON ARRIVE, 2020!

José Vicente Colona Torre
Presidente

Maria Tereza Medeiros
Vice Presidenta

Roner Fabris
Tesoureiro

Márcia Fabris
Secretária

Mélanie Le Bihan
Diretora Geral

Nathalie Camson
Diretora Adjunta

Lucia Helena Vidal
Mediateca

Julia Assef

Comunicação
comunicacao@afpoa.com.br

Sede Moinhos de Vento
Rua Dr. Timóteo, 752
51 3222.6070
recepcao@afpoa.com.br

Sede Zona Sul, Tristeza

Av. Wenceslau Escobar, 2923 / 409
51 3279.4398
afzonasul@afpoa.com.br
Centro Franco Brasileiro
CNPJ: 92.989.359/0001-51

500 exemplares
Produção e Execução
Pubblicato Editora
51 3013.1330

Estamos nos aproximando das festas
de fim de ano e a AFPOA
vai celebrar em grande estilo.
Em dezembro, propomos um
concerto com o grupo Trabalhos
Espaciais Manuais (TEM), uma
pequena orquestra de música popular
de Porto Alegre, que traz diversas
influências musicais e elabora
composições e arranjos
de forma coletiva. Além da TEM,
o evento conta com o DJ Zilla
Sonoro, que trará para o público
muita música com referências do
Rap, Jazz, Soul e Samba, entre
outros. Tudo isso no Espaço 512,
parceiro de longa data, para festejar
la fin de l’année com nossos alunos,
equipe e parceiros.
Para celebrar um novo começo de
ano, em janeiro faremos a oficina
gastronômica Galette des Rois,
torta emblemática da cultura
francesa nessa época do ano.
Uma oportunidade de
aprender e partilhar.
O ano de 2020 marca uma nova
era para os cursos da AFPOA, com
a abordagem de um novo método
pedagógico. Inovador, moderno e
mais rápido, o Défi é para todos os
que querem aprender ou aperfeiçoar
o francês. Em janeiro e fevereiro,
voltaremos cheios de energia com os
cursos de francês intensivos de verão!
Aproveite! Bonnes fêtes de fin d'année
et belle entrée en 2020 !

MÚSICA
04 de dezembro
Baile-show com Trabalhos Espaciais Manuais
19h, Festa de fim de ano AFPOA
21h, Show Trabalhos Espaciais Manuais
22h, DJ Zilla Sonoro
GASTRONOMIA
14 de janeiro
17h, Atelier Galette des Rois
ESTUDAR NA FRANÇA
Candidaturas abertas para o ano letivo 2020-2021
LE SAVIEZ-VOUS?
Prix Goncourt
NOVO MÉTODO
Desafiando um novo estilo
CURSOS
CALENDÁRIO DE AULAS 2020
CURSOS INTENSIVOS DE VERÃO
MÓDULOS REGULARES DE 9 SEMANAS
08 a 22 de janeiro e e 04 a 18 de fevereiro (27 horas)
CURSOS PARA ESTUDANTES DE 12 SEMANAS
1° Semestre: de 17 de abril a 17 de julho (36 horas)
CURSOS PARA ESTUDANTES DE 12 SEMANAS
2° Semestre: de 04 de setembro a 27 de novembro (36 horas)

MÚSICA

Baile-show com Trabalhos
Espaciais Manuais

Realização: AFPOA e Ministério da Cidadania
Patrocínio: Timac Agro Apoio: Espaço 512 e Pubblicato
No dia 4 de dezembro, todos
têm encontro marcado no
Espaço Cultural 512 para
celebrar o encerramento
das atividades da AFPOA
em 2019 com o show da
Trabalhos Espaciais Manuais
(TEM).
A TEM é uma pequena
orquestra de música popular
que surgiu em Porto Alegre
em 2013. Trazendo múltiplas
influências musicais, a
banda elabora composições
e arranjos de forma coletiva.
O resultado dessa união de
inspirações é um Baile-Show

onde estilos como samba,
funk, salsa, rock, jazz e
reggae são misturados em
uma atmosfera dançante.
Para deixar a noite ainda
mais bacana, o DJ ZIlla
Sonoro fará um setlist cheio
de referências do Rap,
Jazz, Soul, R&B, Samba
e Afrobeat, entre muitos
outros ritmos.

04 de setembro
19h, Espaço Cultural 512
Rua João Alfredo, 512
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GASTRONOMIA
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14 de janeiro
17h, AFPOAMoinhos
Rua Dr. Timóteo, 752

Atelier Galette des Rois
Realização: AFPOA

Que tal participar de
um atelier culinário em
francês? Nessa oficina,
você vai conhecer a história
da tradicional Galette des
rois e vai preparar uma
receita simples e deliciosa:
venha provar esta pâtisserie

tradicional francesa!
Tudo isso praticando o
idioma francês. A atividade
é gratuita para alunos da
AFPOA e tem um custo de
15 reais para o público
em geral. Saiba mais
em www.afpoa.com.br.

ESTUDAR NA FRANÇA

Candidaturas abertas para o
ano letivo 2020-2021
O processo de candidatura
via Campus France destina-se
exclusivamente aos estudantes
brasileiros ou estrangeiros
residentes no Brasil que
desejam realizar candidaturas
em uma universidade ou
instituição francesa.

Antes de iniciar sua
candidatura, pesquise as
instituições que oferecem o
curso de seu interesse.
Veja o passo a passo da
candidatura em bresil.
campusfrance.org.

LE SAVIEZ-VOUS?

Prix Goncourt
Criado pelo testamento de
Edmond de Goncourt, escritor
francês do século XIX, o Prix
Goncourt é o mais prestigiado
prêmio literário francês.
Desde 1903, é atribuído a um
romance anualmente.
Os membros da Academia
Goncourt se reúnem a cada
primeira terça-feira do
mês de novembro, desde
1914, no primeiro andar do
restaurante Drouant, no 2ème
arrondissement de Paris. Após
um almoço, proclamam o
premiado.

Inicialmente, os jurados leem
dezenas de livros durante o
verão e trocam opiniões por
e-mail. Em setembro, se reúnem
no Drouant para estabelecer
uma primeira seleção de 15
livros e, no início de outubro, a
segunda seleção com oito livros.
No final de outubro, quatro
livros permanecem na
disputa. No dia do anúncio
do resultado, os jurados
votam oralmente. Se eles não
concordarem depois de 14
rodadas, o presidente do júri é
responsável pela decisão.

O vencedor recebe uma
premiação simbólica de
10 euros, e ganha muito
mais com vendas de seu
livro, impulsionadas pela
notoriedade da condecoração.
O Prix Goncourt 2019 foi
atribuído a Jean-Paul Dubois
pela obra Tous les hommes
n’habitent pas le monde de
la même façon. O romance
emocionante e nostálgico da
felicidade (perdida) narra o
fracasso, a arte de arruinar
a vida e a maneira como os
mortos nos acompanham.

NOVO MÉTODO

Desafiando um novo estilo
A partir de 2020, a Aliança
Francesa deixará de usar o
Alter Ego + e contará com
um novo método: DÉFI.
Ele propõe um novo olhar
sobre o aprendizado do
francês, trazendo o aspecto
cultural em primeiro plano.
Essa abordagem mais
ampla da língua ajuda o
estudante a ter outra visão
sobre o mundo. Desde
o primeiro módulo, o
método convida a analisar
as diferenças culturais
existentes entre os países
francófonos e europeus.
A apresentação gráfica
diferenciada e as
estratégias de leitura
propostas facilitam muito
a abordagem dos novos
textos. Estes instigam a
partir do seu conhecimento
prévio e buscam
contextualizar os diferentes
conteúdos antes da leitura,
facilitando a interpretação
dos documentos.
Outro diferencial do Défi
reside em abordar a língua
por meio de diversos
temas da atualidade
do mundo francófono.
Assim, é possível descobrir
sucessivamente realidades

sobre demografia, mercado
de trabalho, alojamento e
ritmo de vida da França,
da Bélgica, do Québec, do
Marrocos e de outros países
francófonos. Essa dinâmica
permite que o aprendizado
seja mais fluido e leve.
Neste método, como em
todos os que seguem a
corrente “actionnel”, o aluno
é o protagonista da sua
aprendizagem. O professor
torna-se um facilitador
do aprendizado. Dessa
forma, é possível construir
o conhecimento a partir das
suas próprias necessidades,
fazendo escolhas e

priorizando certos
conteúdos.
Finalmente, é importante
ressaltar que as sequências
pedagógicas do livro foram
concebidas de maneira a
incentivar constantemente
a interação entre os alunos
e o compartilhamento de
seus conhecimentos sobre as
diversas áreas trabalhadas
durante as aulas.
Com o método anterior,
Alter Ego +, o aluno
acessava os seus recursos
apenas por meio de um

CD-ROM em seu
computador, ficando fixo a
esse sistema. Com o Défi, o
estudante tem acesso digital à
plataforma de forma remota.
Isso possibilita que ele se
mantenha conectado com a
língua, mesmo sem ter seu
livro consigo e sem depender
de uma conexão internet.
Os próximos inícios de curso
já vão utilizar o novo método.
A troca ocorrerá de maneira
gradual para não prejudicar
àqueles que compraram os
livros recentemente.

CURSOS

CALENDÁRIO
DE AULAS 2020
CURSOS INTENSIVOS DE VERÃO

9 Encontros (3 horas)
9 Encontros (3 horas)

08 a 22 de janeiro
04 a 18 de fevereiro

11 de maio a 11 de julho
19 de maio a 14 de julho
13 de maio a 08 de julho
14 de maio a 16 de julho
16 de maio a 11 de julho

MÓDULO 3

Cursos de segunda-feira
Cursos de terça-feira
Cursos de quarta-feira
Cursos de quinta-feira
Cursos de sábado

27 de agosto a 28 de outubro
04 de agosto a 29 de outubro
05 de agosto a 30 de outubro
06 de agosto a 01 de outubro
08 de agosto a 03 de outubro

Cursos de segunda-feira
Cursos de terça-feira
Cursos de quarta-feira
Cursos de quinta-feira
Cursos de sábado

05 de outubro a 14 de dezembro
06 de outubro a 01 de dezembro
07 de outubro a 02 de dezembro
08 de outubro a 03 de dezembro
10 de outubro a 05 de dezembro

Cursos de 12 semanas para Estudantes (36 horas)
1° semestre: 17 de abril a 17 de julho, às sextas-feiras
Cursos de 12 semanas para Estudantes (36 horas)
2° semestre: 04 de setembro a 27 de novembro, às sextas-feiras

afportoalegre

MÓDULO 2

Cursos de segunda-feira
Cursos de terça-feira
Cursos de quarta-feira
Cursos de quinta-feira
Cursos de sábado

afportoalegre

Período
09 de março a 04 de maio
10 de março a 12 de maio
11 de março a 06 de maio
05 de março a 07 de maio
07 de março a 09 de maio

afpoa

MÓDULO 1

Dias da semana
Cursos de segunda-feira
Cursos de terça-feira
Cursos de quarta-feira
Cursos de quinta-feira
Cursos de sábado

MÓDULO 4

MÓDULOS REGULARES DE 9 SEMANAS (27horas)

Patrocínio
Realização

