
Routine de la semaine: Langue Française Activités 

Roteiro da semana: Atividades Língua Francesa (de 30/03 à 03/04) 

SEMAINE DES VOYELLES (SEMANA DAS VOGAIS) 

Lundi (segunda-feira) Mardi (terça-feira) Mercredi 
(quarta-

feira) 

Jeudi 
(quinta-

feira) 

Vendredi (sexta-
feira) 

LES VOYELLES 
VOYELLE A 

Nesta semana vamos estudar as vogais em 
francês. 
1 – Assista ao vídeo sobre as vogais: 

https://www.youtube.com/watch?v=6C1SRdi_jEY 
 
2 – Após assistir ao vídeo, imprima o 
documento em anexo VOYELLE A, se não 
for possível imprimir, pegue uma folha de 
sulfite ou um caderno e organize de acordo 
com o modelo da folha em anexo. 
 
3 – Em cada uma das partes da folha (em 
cada quadradinho), deverá ser feito um 
desenho sobre a vogal do dia, neste caso, 
VOYELLE A. 
 
4 – Nesta folha temos as palavras: Arbre = 
árvore; Abeille = abelha; Abricot = damasco e 
Araignée = aranha.  
 
Le défi (desafio): se tiver pâte à modeler 

(massinha) em casa, pratique o traçado da 

letra A.        

LES VOYELLES 
VOYELLE E 

Hoje é o dia da voyelle E. 
 
1 – Imprima a folha de atividade da letra E em 
anexo, se não for possível, pegue uma folha de 
sulfite ou um caderno e organize de acordo com o 
modelo da folha em anexo. 
 
2 – Siga as instruções de segunda-feira. 
 
3 – Nesta folha temos as palavras: École = escola; 
Étoile = estrela; Éléphant = elefante.  
 
Pour s‘amuser (para se divertir): assista ao vídeo 

sobre a canção do elefante: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ib3zBfCY3AE&t=44s 

LES 
VOYELLES 
VOYELLE I 

Hoje é o dia 
da voyelle I. 
 
1 – Siga as 
etapas das 
aulas 
anteriores, 
haverá um 
documento 
em anexo 
para 
impressão. 
 
2 – Nesta 
folha temos 
as palavras: 
Iglu = igloo e 
Île = ilha.  
 
Le défi: 

pratique o 
traçado da 
letra I com 
papel 
picado.  

LES 
VOYELLES 
VOYELLE O 

Hoje é o dia 
da voyelle O. 
 
1 – Siga as 
etapas das 
aulas 
anteriores.  
 
2 – Nesta 
folha temos 
as palavras: 
Ours = urso, 
Oiseau = 
pássaro; 
Once = 
onça.  
 
Pour 
s’amuser: 

se tiver 
brinquedos 
de animais 
em casa, 
brinque com 
os animais 
começados 
com a letra 
O em 
francês.  

LES VOYELLES 
VOYELLE U. 

Hoje é o dia da voyelle 
U. 
 

1 – Siga as etapas das 
aulas anteriores. 
 
2 – Nesta folha temos 
as palavras: Univers = 
Universo. 
 
O Universo é o espaço 
em que estão o planeta 
Terra, o sol, a lua, as 
estrelas e os outros 
planetas. 
 

 
 
Le défi: pratique o 

traçado da letra U com 
grãos de algum 
alimento, ex: arroz, 
feijão.  
Espero que se divirtam, 
bon week-end! 

https://www.youtube.com/watch?v=6C1SRdi_jEY
https://www.youtube.com/watch?v=ib3zBfCY3AE&t=44s


 


