
Estudar o francês - seleção de recursos interativos para aprender o francês online. 
 

 
http://parlons-francais.tv5monde.com/ 
Parlons français, é fácil! É um site de descoberta do francês e da diversidade francófona acessível gratuitamente 
para todos, disponível em sete línguas. Oferecido pelo Centro Internacional de Estudos Pedagógicos (CIEP) em 
cooperação com a TV5MONDE, a Fundação Aliança Francesa, o Instituto Francês e os especialistas do ensino do 
francês : a Aliança Francesa de Paris Île-de-France, o CAVILAM – Aliança Francesa e o Centro de Linguística 
Aplicada (CLA). 
 
 

 

Níveis : de A1 a B2 

Línguas de comunicação : francês, inglês , alemão, espanhol, português, chinês e árabe 

 

 

http://www.bonjourdefrance.com/ 

Bonjour de France é um « ciber revista» educativo gratuito contendo exercícios, testes e jogos para aprender o 

francês. Oferecido por Arzulinga, com a cooperação do Ministério dos Assuntos Estrangeiros. 

 

 

 

 

Níveis : de A1 a C1 

Língua de comunicação : francês 

 

http://www1.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp 

Aprender o francês com a Rádio France Internacional 

A rádio oferece no seu site várias atividades didáticas, fichas pedagógicas e dossiês para a classe. Uma revista 

eletrônica, tratando da atualidade na área do ensino da língua e da literatura,  também está disponível. 

 

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/exercices-francais.htm 

Aulas e exercícios FLE (Francês  Língua Estrangeira) para aprender o francês online gratuitamente, oferecido pelo 

Ciel Bretagne. 

Níveis : de A1 a B2 

Língua de comunicação : francês 

 
http://www.polarfle.com/ 

Um homicídio foi cometido em Trouville. O inspetor Roger Duflair realiza a investigação. Aulas de FLE  (Francês 

Língua Estrangeira) para estudar o francês online. 

Nível de iniciante a avançado (pré-requisito 50 horas de francês)  

Línguas de comunicação : francês, inglês, alemão, espanhol) 

 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf 

Teste de Conhecimento do Francês (TCF) 
Familiarizar você com as perguntas propostas nas sessões do TCF. 
Níveis :  de A1 a  B2 

Línguas de comunicação : francês, inglês, alemão, espanhol, japonês, coreano, vietnamita e árabe. 

 

http://www.audio-lingua.eu/ 

Audio Lingua -  Este site propõe um banco de dados MP3 em francês.. Você pode procurar 

os documentos segundo o nível (de A1 à C2), a voz (F ou M), a idade (de criança a adulto), 

a duração (de 30 segundos a 2horas) ou por palavra-chave. As gravações são realizadas 

pelos nativos, e cada uma  vem acompanhada de um pequeno resumo. 
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http://www.paris-26-gigapixels.com/index-fr.html 

Paris en 26 Gpixels, por dois fotógrafos franceses Arnaud Frich e Martin Loyer. A maior fotografia do mundo ! 

 
 

 

http://www.elysee.fr/la-presidence/les-symboles-de-la-republique-francaise/ 

Elysée, site da Repúbica francesa – onde você encontra os significados dos principais símbolos da República 

francesa. 

 

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ 

Dictionnaires Larousse : 21 dicionários Larousse online e consultas grátis. Você encontra também um dicionário  

só em Francês e dicionários de tradução em inglês, alemão, espanhol, italiano, russo, chinês e árabe. 

 

 

 

Alguns vídeos : 

https://www.youtube.com/watch?v=xXgvJkSMf0I  - Porque aprender o francês  

https://www.youtube.com/watch?v=hutPZ5_pIqM    - Porque aprender o francês  

http://jean-nicolaslefle.viabloga.com/news/pourquoi-apprendre-le-francais Porque aprender o francês   

https://www.youtube.com/watch?v=lIgy8APXFyI  - A língua francesa no mundo - OIF 

https://www.youtube.com/watch?v=nxjZ4Q_BpkU – O francês, língua de abertura para o mundo – CSLF1 (Québec) 

https://www.youtube.com/watch?v=EuMmZQPDTEY   - O francês no mundo – AFP 

https://www.youtube.com/watch?v=vTzuvfE7GcQ  -A Francofonia –produção le Dessous des cartes - Arte 
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