
SALUT! VAMOS COMEÇAR A ESTUDAR 
A APRESENTAÇÃO PESSOAL?

Se vocês conseguiram ver o vídeo sobre os cumprimentos, devem 
se lembrar de dois personagens: Amina e Anis.

Assim como em português, encontramos na língua
francesa variações muito importantes:
 De gênero: feminino/masculino
 De número: singular/ plural
 De pessoa, de tempo e de modo => no caso dos

verbos
Prestem atenção nas frases a seguir. Observem as variações quando Amina e Anis falam qual é a nacionalidade 
deles e qual a sua ocupação. Prestem atenção nos verbos conjugados. Depois, vocês farão sua apresentação, ok?



Copiem as duas fichas de apresentação abaixo – uma 
é o modelo; a outra, traz a tradução das frases.

• Je m’appelle Amina.
• Je suis tunisienne.
• J’habite à Tunis, en Tunisie.
• Je suis étudiante.
------------------------
• Je m’appelle Anis.
• Je suis tunisien.
• J’habite en Tunisie.
• Je suis étudiant.

• Eu me chamo Amina.
• Eu sou tunisiana. (feminino)

• Eu moro em Tunis, na Tunísia.
• Eu sou estudante. (comum aos dois gêneros)

-------------------



• Agora você vai fazer sua ficha, 
utilizando as mesmas frases dos 
exemplos anteriores, d’accord?

• Pista: para falar do lugar onde 
mora: à [cidade], au Brésil.

• S’APPELER = chamar-se

• ÊTRE = ser; estar (depende do contexto)

• HABITER = morar

Je m’appelle = Eu me chamo

Je suis = Eu sou (Eu estou)

J’habite = Eu moro

ATENÇÃO!

Perceba  que para conjugar o verbo habiter, houve 
uma mudança:

Je => J’ (jota apóstrofo)

Essa é uma indicação de que houve uma perda 
sonora, porque o encontro dos sons de vogal não 
produziria um som agradável => Je habite

Em português, notamos casos parecidos.

Ex: roda d’água; Sant’Anna



Veja a seguir alguns nomes de 
países e as respectivas 
nacionalidades.
Entre parênteses segue o 
acréscimo ou modificação para 
se ter a forma feminina.
Ex) brésilien (m.) – brésilienne (f.)

ATENÇÃO!
Quando se fala da pessoa de determinado país, 
usa-se letra maiúscula. Se é a nacionalidade, 
letra minúscula.
Ex) Je suis brésilienne. => Eu sou brasileira.
Les Brésiliennes sont belles. => As brasileiras [mulheres] 
são bonitas.



Exercício – associe cada bandeira à nacionalidade correspondente. 
Escreva as formas feminina e masculina. Copie as nacionalidades da 
página anterior em seu caderno, certo?



TRÈS BIEN! (Muito bem!)

Essas atividades são 
válidas por duas 
semanas. Para finalizar, 
segue um vídeo para 
vocês se recordarem da 
FRANCOFONIA! https://www.youtube.com/watch?v=wFhuWn0pCj0

Au revoir! Espero vocês no atendimento! Profª Isabel Rodrigues


