
Tutoria para
professores
de francês
O conhecimento necessário para
você iniciar sua nova profissão.

Juliana de Paula



Salut !

Se você chegou até aqui é porque deseja
ser um professor ou professora de francês.
Esse é o primeiro passo para a uma
trajetória de sucesso através do ensino de
idiomas. 

A Tutoria para Professores de Francês
(TPF) foi criada por mim, Juliana de Paula
Farias, para auxiliar no preparo dos que
desejam atuar como educadores em língua
francesa. 

A ideia nasceu da dificuldade enfrentada
por todos os que desejam ingressar nessa
área. O programa de tutoria é fruto dos
mais de 20 anos de experiência que tenho
com o ensino do FLE (Français Langue
Étrangère) e engloba as melhores práticas
educacionais para o ensino de idiomas da
atualidade. 
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Quem sou eu

Sou educadora em língua
francesa há mais de 20 anos,
com vasta bagagem cultural e
conhecimento multidisciplinar. 

Ao longo de minha trajetória
já colaborei com a formação
de centenas de alunos de
diferentes idades e países.
Minhas turmas contam com
100% de aprovação nas
provas de proficiência
DELF/DALF. 

Sou ainda graduada em
museologia e psicanalista em
formação. Hoje divido meu
tempo entre o meu Instituto de
Francês em Ouro Preto, Minas
Gerais, e minha temporada de
viagens ao redor do globo.  

Viajante, educadora,
apaixonada pela
natureza e entusiasta
da língua francesa.
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Na tutoria você
encontrará: 

Expertise: Você irá aprender
com quem entende do assunto.
São mais de 20 anos de
experiência ensinando o FLE
para centenas de alunos de
diferentes perfis.

Flexibilidade: Sessões online via
Google Meet ou Zoom em
horários pré-agendados.

Ensino sob medida: A tutoria é
feita de acordo com suas
necessidades. Construiremos
um plano de formação dinâmico
que se encaixa perfeitamente
em sua rotina.

Dicas essenciais: Você receberá
informações objetivas sobre
quais as melhores práticas do
ensino do FLE em tempos
digitais. Aprenderá a organizar
suas aulas online, como criar um
diretório de conteúdos e muito
mais.

Suporte digital: Ofereço
acompanhamento via e-mail e
Whatsapp em horário comercial
para resolução de dúvidas e
apoio ao longo de toda a
consultoria.

Abordagem multidisciplinar:
Aprenderemos a unir o ensino da
língua francesa a diferentes
aspectos culturais e artísticos do
mundo francófono, tudo com
muito dinamismo e versatilidade. 04



PROGRAMA DE
CONTEÚDOS

Compreendendo sua classe: como entender as
necessidades de seus alunos. 
Sala de aula física versus ambiente virtual: qual o
melhor modelo para suas aulas. 
Material online versus material físico: qual o melhor
modelo para seu conteúdo.
Aulas dinâmicas: dicas para diversificar a
aprendizagem e manter o interesse.

1 - Práticas educacionais do FLE

Aprenda a traduzir o seu conhecimento em francês em
aulas dinâmicas e inclusivas. 

Como selecionar seu material didático de base.
Gramáticas, dicionários e demais materiais de
suporte. 
Cultura francófona multidisciplinar: a abordagem
do FLE (Français Langue Étrangère).
Material digital: uma lista de sites e recursos online
para enriquecer suas aulas. 

2 - Organizando seu conteúdo

Confira o conteúdo das tutorias
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Dicas básicas para iniciar um negócio de ensino
de francês. 
Gestão de tempo e produtividade: como manter
seus horários em dia sem se sobrecarregar.
Marketing educacional: dicas práticas para
obter novos alunos e construir uma comunidade.

3 - Como ser um educador FLE autônomo

Alunos com dificuldades específicas: como
abordar.
Práticas motivacionais: como manter o interesse
dos alunos.
Provas de proficiência: como lidar com a tensão
e insegurança dos alunos.
Formação continuada: como manter-se
atualizado em acordo com o mercado de ensino
de idiomas. 

4 - Resolução de problemas e afins 
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PROGRAMA DE
CONTEÚDOS



Investimento

A tutoria para professores de francês
funciona de 3 maneiras:

 
 

Sessões individuais: 
R$100,00 cada sessão de 50 min. 

 
Pacote mensal: 

R$360,00 o pacote com 4 sessões de
50 min. cada. 

 
Pacote com formação completa 

(com certificado): 
R$900 o pacote com 10 sessões de

50min. cada. 
 

Este modelo fornece, ao final do
percurso, um certificado de conclusão

enviado em PDF de alta resolução. 
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Sua jornada pelo
ensino do FLE
começa aqui.
Um mundo de oportunidades espera por você no
ensino da língua francesa. Será uma alegria
participar desse processo. On y va !

Commencez votre voyage aujourd'hui

www.julianadepaulafle.com
WEBSITE :INSTAGRAM

suporteflejuliana@gmail.com
E-MAIL

@julianadepaulafle
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http://www.julianadepaulafle.com/
https://www.instagram.com/julianadepaulafle/

