DISCIPLINA: Francês

2016/2017

ANO DE ESCOLARIDADE: 7º Ano
PROGRAMA
DOMÍNIO/SUBDOMÍNIO/TEMAS
1º Período
UNITÉ 0
À la découverte du français

OBJETIVOS GERAIS
- Identificar aspetos da civilização e cultura francesas;
- Reconhecer a correspondência fonema/grafema;
- Interpretar e relacionar informações;
- Ler com ritmo e fluência apropriadas ao nível em causa;

UNITÉ 1
On y va !

- Aplicar as regras de concordância gramatical;
- Produzir pequenos enunciados orais e escritos, recorrendo a vocabulário relacionado com as
áreas temáticas em estudo;

UNITÉ 2
Toi et les autres

- Sensibilizar para a importância das TIC no âmbito da interculturalidade e da construção de
saberes transdisciplinares;
- Solidificar hábitos de estudo e métodos de trabalho;
- Promover a responsabilidade e a autonomia.
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CONTEÚDOS













Os países limítrofes da França;
Os monumentos e os símbolos da França;
A francofonia;
Personalidades francesas e francófonas.
Apresentação: nome, idade, sexo, morada, nacionalidade;
Os dias da semana e os meses do ano;
Os numerais cardinais;
Saudações.
Características físicas e psicológicas;
O vestuário e os acessórios de moda;
As cores;
Os gostos e as preferências.

O alfabeto;
Os sons.
Pronomes pessoais sujeito ;
Presente do indicativo dos verbos « être” e “avoir”;
Presente do indicativo dos verbos terminados em –ER;
Adjetivos de nacionalidade;
 Preposições de lugar.















2º Período
UNITÉ 3
L’école et les copains

- Identificar aspetos da civilização e cultura francesas;

- Reconhecer a correspondência fonema/grafema;

- Interpretar e relacionar informações;

- Ler com ritmo e fluência apropriadas ao nível em causa;

UNITÉ 4
En famille

- Aplicar as regras de concordância gramatical;

- Produzir pequenos enunciados orais e escritos, recorrendo a vocabulário relacionado com as
áreas temáticas em estudo;
- Sensibilizar para a importância das TIC no âmbito da interculturalidade e da construção de
saberes transdisciplinares;
- Solidificar hábitos de estudo e métodos de trabalho;
- Promover a responsabilidade e a autonomia.

Planificação de Francês de 8.º Ano – Ano letivo 2016-2017






























Artigos definidos e indefinidos ;
Expressão de oposição « mais / pourtant»;
Feminino dos adjetivos;
A forma negativa “ne…pas”;
Determinantes possessivos;
Pronomes pessoais – formas tónicas
Plural dos adjetivos.

O sistema escolar francês ;
Os materiais escolares ;
As disciplinas curriculares;
O horário ;
Os numerais ordinais ;
Os numerais cardinais ;
Os passatempos e os locais de encontro;
As horas;
A rotina.
A família;
As profissões;
O estado civil;
As tarefas domésticas.

Frase interrogativa ;
Determinantes demonstrativos ;
Presente do indicativo dos verbos terminados em –IR;
Presente do indicativo dos verbos “aller” e “venir”;
Artigos contraídos;
Présentatifs “c’est/ce sont/voici/voilà ».
Presente do indicativo dos verbos irregulares;
Determinantes possessivos II;
Feminino dos nomes;
Expressão de causa;
Futur proche;
Passé récent;
Plural dos nomes;
Expressão de negação.

3º Período
UNITÉ 5
En bonne santé

- Identificar aspetos da civilização e cultura francesas;

- Reconhecer a correspondência fonema/grafema;







corpo humano ;
Os bons hábitos de higiene ;
As sensações;
As refeições;
Os alimentos.








A meteorologia;
As estações do ano;
As paisagens;
O comércio e os serviços;
As direções;
As maiores cidades de França.

- Interpretar e relacionar informações;

- Ler com ritmo e fluência apropriadas ao nível em causa;

- Aplicar as regras de concordância gramatical;
UNITÉ 6
En voyage

- Produzir pequenos enunciados orais e escritos, recorrendo a vocabulário relacionado com as
áreas temáticas em estudo;
- Sensibilizar para a importância das TIC no âmbito da interculturalidade e da construção de
saberes transdisciplinares;
- Solidificar hábitos de estudo e métodos de trabalho;
- Promover a responsabilidade e a autonomia.

* Dependendo das características da turma, abordar-se-ão na reta final do 7º ano ou no início do 8º.
Ao longo do ano letivo, e sempre que possível, abordar-se-á o tema das festas e tradições francesas.

Planificação de Francês de 8.º Ano – Ano letivo 2016-2017

 Expressão de obrigação « il faut »;
 Expressão de finalidade “pour”;
 Presente do indicativo dos verbos pronominais;
 Preposições;
 Presente do indicativo dos verbos “manger” e “boire”;
 Determinantes quantificadores (partitifs);
 Imperativo;
 Expressão de hipótese.
 Pronomes relativos « que/qui/où;
 Discurso direto e indireto;
 Grau dos adjetivos;
 Pretérito imperfeito; *
Passé composé*.

