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Tipo de recurso: site em língua francesa do professor François Mangenot (Universidade Grenoble 3 – França) 

Domínio: site de universidade pública francesa sem domínio específico. 
Contato: francois.mangenot@u-grenoble3.fr 

Público-alvo: Professores de francês como língua estrangeira, pesquisadores, estudantes de diferentes níveis e 

países. 
Foco: desenvolvimento profissional, biblioteca de referência e recursos para o professor e o estudante. 

 
Data da descrição: 14/05/2008 

 
Idealizado pelo professor François Mangenot, Espace Pédagogique FLE, site de acesso livre, 

tem como proposta gerar reflexões de natureza didática, e representa uma fonte de idéias visando a 

exploração do multimídia online, sobretudo no que se refere ao ensino do francês língua estrangeira 

(FLE). Sobre propostas que exploram especificamente o desenvolvimento da escrita, neste site, vale a 

pena acessar os links de projetos e roteiros (“scénarios”) pedagógicos. 
 

Principais links:   
 

Scénarios pédagogiques d’exploitation du multimédia (Roteiros pedagógicos de exploração 
do multimídia) – Esta página oferece uma seleção de tarefas e roteiros pedagógicos 

desenvolvidos por  Mangenot e seus alunos de especialização e  mestrado, e por Mangenot e 

professores do CUEF – Centro  Universitário de Estudos Franceses (Universidade Grenoble 3). 

A página oferece ainda sublinks que tratam sobre a simulação global, e sobre roteiros 

pedagógicos realizados pela Aliança Francesa de Toulouse, e por professores americanos. 

 
Projet franco-australien “Français en (première) ligne” (Projeto franco-autraliano “O 
Francês em (primeira) linha”) – Pesquisa-ação iniciada em 2002, na qual mestrandos de FLE 

desenvolvem tarefas multimídia para aprendizes estrangeiros distantes, e que permite 

intercâmbios online entre esses dois públicos. Também disponibilizado em língua inglesa, o 

projeto tem duplo objetivo: para os franceses, futuros professores, testarem suas idéias de tarefas 

e a comunicação online com aprendizes reais; para os aprendizes de FLE terem acesso à cultura 

francesa através do contato com jovens franceses.  A idéia inicial do projeto surgiu da parceria 

da Universidade de Sidney, na Austrália, com a Escola Normal Superior de Letras e Ciências 

Humanas de Lyon e a Universidade de Franche-Comté, ambas na França. Com o tempo o projeto 

foi reconduzido pela Universidade Monash de Melbourne, e outras parcerias se associaram a ele, 

tais como Universidade Grenoble 3 (França), Universidade de Leon (Espanha), Northern 

Virginia Community College (Estados Unidos), Universidade Lyon 2 (França), Universidade 

Sophia de Tokyo (Japão), e Universidade da Califórnia –  Berkeley (Estados Unidos). No projeto 

“Français en (première) ligne”, destacam-se os seguintes itens: 

 

• Recherche (Pesquisa) – apresenta os objetivos do projeto, e disponibiliza publicações 

(textos de artigos, comunicações, monografias, vídeo de conferências). 

• Tâches et interactions (Tarefas e interações) – traz as tarefas desenvolvidas, com seus 

respectivos objetivos e o produto da referida tarefa. 



• Documents audios (Documentos de áudio) – são documentos sonoros utilizados para as 

tarefas desenvolvidas, mas que também podem ser objeto de uma exploração pedagógica. 
 

 

 
Liste de liens classés concernant le FLE (Lista de links classificados relativos ao FLE) – Os 

sites selecionados por Mangenot, nesta página, podem interessar também ao ensino do francês 

língua materna (FLM). A lista compreende sites que indicam: estudos; revistas;  recursos 

pedagógicos; reflexões em torno das TICE (Tecnologia da Informação e Comunicação na 

Educação) e o uso destas em geral e no ensino do francês; ferramentas pedagógicas; instituições 

francófonas educativas e culturais; sites francófonos para a juventude; editoras de materiais FLE 

e/ou produtos multimídia. Merecem destaque os seguintes itens classificatórios que contém 

sublinks: 

 

• Rapports, études, revues, sites sur l'utilisation des TICE en général (Relatórios, 
estudos, revistas, sites sobre a utilização das TICE em geral).  

• TICE et langues : réflexion, analyse de ressources (TICE e línguas : reflexão, análise 
de recursos pedagógicos).  

• TICE et français : sélection de ressources pédagogiques (TICE e francês : seleção de 
recursos pedagógicos).  

• Sites portails pointant vers des ressources (brutes ou pédagogiques) (Sites que 
apontam recursos (brutos ou pedagógicos) ) . 

• TICE et français : quelques outils linguistiques (TICE e francês : algumas 
ferramentas lingüísticas).  

• Exemples de canaux de communication par Internet (Exemplos de canais de 
comunicação via Internet). 

• Logiciels ou démos de logiciels téléchargeables et utilisables en FLE (Softwares ou 
« démos » de softwares possíveis de baixar e de utilizar em FLE).   

 
Liste de liens pour le français à l’école primaire (Lista de links para o francês na escola 
primária) – Nesta página Mangenot reuniu diversos sites – a partir dos itens classificatórios 

abaixo – que apresentam recursos para a aprendizagem do francês língua materna e/ou 

estrangeira, através de textos, jogos, imagens, etc, onde a criança poderá desenvolver sua 

criatividade e suas habilidades para ouvir, ler, escrever, desenhar  e colorir. 

 

• Sites didactiques ou pédagogiques (Sites didáticos ou pedagógicos).  

• Portails, banques de sons ou d’images (Portais, bancos de som ou de imagens).  

• Sites Internet multimédias pour les enfants (Sites Internet multimídia para as crianças).  

• Projets via Internet (Projetos via Internet).  

 
Publications de François Mangenot (Publicações de François Mangenot) – Esta página 

oferece informações e referências sobre as publicações de Mangenot: teses, livros, capítulos de 

livros, textos de conferências realizadas, anais de colóquios e revistas por ele dirigidos, artigos 

publicados, manuais metodológicos, softwares educativos, e outros. Algumas dessas publicações 

online têm acesso gratuito, outras se reportam, através de links, a outros sites.  

 
  

Atalho(s): 
http://w3.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/these-mangenot.zip - Tese de doutorado de F. 

Mangenot. Aides logicielles pour apprentis scripteurs en langue maternelle et en langues 

étrangères. 490 p.  

http://icar.univ-lyon2.fr/membres/fmangenot/ - Página pessoal de F. Mangenot. 

http://alsic.u-strasbg.fr/  - Revista online ALSIC – Apprentissage des Langues et Systèmes 

d’Information et de Communication (Aprendizagem de Línguas e Sistemas de Informação e de 

Comunicação).  

http://www.clicksouris.com –  Histórias hipertextuais, atividades de escritura poética – para crianças. 


