
  

 

Disciplina:francês Aulas por semana: 4 
 
7.º anos 
 
Competências: 

• competências comunicativas da receção e produção adequadas ao ano de 

escolaridade (Falar, Escrever, Ler, Ouvir) 

• domínio das ferramentas linguísticas adequadas ao ano de escolaridade 

(Vocabulário, Pronúncia, Entoação, Ortografia, Gramática, Idiomática) 

• conhecimento de estruturas, aplicação e  eficácia de textos numa 

interpretação alargada da palavra (p.ex. inclui também filmes) adequado ao 

ano de escolaridade 

• conhecimentos socioculturais adequados ao ano de escolaridade (p.ex. 

conhecimentos sobre geografia, história, política, cultura, usos e costumes em 

países de língua francesa) 

• conhecimentos metodológicos adequados ao ano de escolaridade (p.ex. 

aquisição, consolidação e transferência de conhecimentos, capacidades e 

competências; organização da aprendizagem própria e do grupo; aquisição, 

memorização, transmissão e avaliação de informação; apresentação de 

resultados) 

• conhecimento e utilização dos media modernos adequados ao ano de 

escolaridade 

 

Conteúdos: 
• Módulo 1: Cumprimentar alguém, despedir-se. 

• Módulo 2: Apresentar-se (nome, idade, nacionalidade, residência, 

preferências/aversão, actividades de tempo livre) e obter informações. 

• Módulo 3: Dar indicações sobre o local de residência. 

• Módulo 4: Concordância / exprimir recusações. 

• Módulo 5: Decepção / exprimir alegria. 

• Módulo 6: Dar indicações temporais. 

• Módulo 7: A descrição do caminho. 

• Módulo 8: Falar sobre projectos. 



  

 

• Módulo 9: Vida no campo e na cidade. 

• Módulo 10: Falar sobre comida. 

• Módulo 11: Na estação de comboio. 

• Módulo 12: Falar sobre relações entre familiares. 

• Módulo 13: Telefonar. 

• Módulo 14: Uma carta / escrever um e-mail. 

• Módulo 15: Compras. 

 

Evaluação: 
4 exercícios 
Sonstige Leistungen ( ex. apresentações, testes, Epochalnote, trabalhos de grupo, 
deveres de casa) 



  

 

 

Disciplina:francês Aulas por semana: 4 
 
8.º anos 
 
Competências: 

• competências comunicativas da receção e produção adequadas ao ano de 

escolaridade (Falar, Escrever, Ler, Ouvir) 

• domínio das ferramentas linguísticas adequadas ao ano de escolaridade 

(Vocabulário, Pronúncia, Entoação, Ortografia, Gramática, Idiomática) 

• conhecimento de estruturas, aplicação e  eficácia de textos numa 

interpretação alargada da palavra (p.ex. inclui também filmes) adequado ao 

ano de escolaridade 

• conhecimentos socioculturais adequados ao ano de escolaridade (p.ex. 

conhecimentos sobre geografia, história, política, cultura, usos e costumes em 

países de língua francesa) 

• conhecimentos metodológicos adequados ao ano de escolaridade (p.ex. 

aquisição, consolidação e transferência de conhecimentos, capacidades e 

competências; organização da aprendizagem própria e do grupo; aquisição, 

memorização, transmissão e avaliação de informação; apresentação de 

resultados) 

• conhecimento e utilização dos media modernos adequados ao ano de 

escolaridade 

 

Conteúdos: 
• Módulo 1: Paris – Planear um projecto, falar sobre o tempo, exprimir 

sentimentos negativos ou positivos.  

• Módulo 2: Paris como a cidade capital e as províncias – exprimir sentimentos 

negativos /positivos.  

• Módulo 3: Viver numa cidade francesa (por exemplo Toulouse),exprimir 

sentimentos positivos e negativos.  

• Módulo 4: O dia quotidiano da escola em França.  

• Módulo 5: Os hábitos de comer em França – as compras.  



  

 

• Módulo 6: Técnica e comunicação – exprimir a sua opinião / tomar posição / 

argumentar.  

• Módulo 7: Apresentação de uma região francesa / Turismo – ir buscar 

informações.  

• Módulo 8: (facultativo) Cultura dos jovens – descrição de pessoas / 

personagens.  

• Módulo 9: (facultativo) Francofonia.  

 

Evaluação: 
4 exercícios 
Sonstige Leistungen ( ex. apresentações, testes, Epochalnote, trabalhos de grupo, 
deveres de casa) 



  

 

 
Disciplina:francês Aulas por semana: 4 
 
9.º anos 
 
Competências: 

• competências comunicativas da receção e produção adequadas ao ano de 

escolaridade (Falar, Escrever, Ler, Ouvir) 

• domínio das ferramentas linguísticas adequadas ao ano de escolaridade 

(Vocabulário, Pronúncia, Entoação, Ortografia, Gramática, Idiomática) 

• conhecimento de estruturas, aplicação e  eficácia de textos numa 

interpretação alargada da palavra (p.ex. inclui também filmes) adequado ao 

ano de escolaridade 

• conhecimentos socioculturais adequados ao ano de escolaridade (p.ex. 

conhecimentos sobre geografia, história, política, cultura, usos e costumes em 

países de língua francesa) 

• conhecimentos metodológicos adequados ao ano de escolaridade (p.ex. 

aquisição, consolidação e transferência de conhecimentos, capacidades e 

competências; organização da aprendizagem própria e do grupo; aquisição, 

memorização, transmissão e avaliação de informação; apresentação de 

resultados) 

• conhecimento e utilização dos media modernos adequados ao ano de 

escolaridade 

 

Conteúdos: 
• Módulo 1: Amizade e amor – formular a sua opinião, argumentar, dar 

conselhos / pedir conselhos, proibir alguma coisa, criticar / reagir a uma 

crítica.  

• Módulo 2: Passeio escolar e intercâmbio – dar instruções, explicações e dar 

e receber informações.  

• Módulo 3: Quotidiano escolar em França – tomar posição.  

• Módulo 4: Cultura dos jovens.  

• Módulo 5: Literatura dos jovens.  



  

 

• Módulo 6: Reescrever, reformulações, corrigir- se a si mesmo.  

• Módulo 7: Estratégias de alargamento de vocabulário: regras de de palavras. 

• Módulo 8: Contar acontecimentos em tempos verbais diferentes.  

• Módulo 9: Alargamento e aprofundamento da gramática.  

• Módulo 10: Linguagem familiar vs linguagem corrente.  

 

Evaluação: 
4 exercícios 
Sonstige Leistungen ( ex. apresentações, testes, Epochalnote, trabalhos de grupo, 
deveres de casa) 



  

 

 
Disciplina:francês Aulas por semana: 4 
 
10.º anos 
 
Competências: 

• competências comunicativas da receção e produção adequadas ao ano de 

escolaridade (Falar, Escrever, Ler, Ouvir) 

• domínio das ferramentas linguísticas adequadas ao ano de escolaridade 

(Vocabulário, Pronúncia, Entoação, Ortografia, Gramática, Idiomática) 

• conhecimento de estruturas, aplicação e  eficácia de textos numa 

interpretação alargada da palavra (p.ex. inclui também filmes) adequado ao 

ano de escolaridade 

• conhecimentos socioculturais adequados ao ano de escolaridade (p.ex. 

conhecimentos sobre geografia, história, política, cultura, usos e costumes em 

países de língua francesa) 

• conhecimentos metodológicos adequados ao ano de escolaridade (p.ex. 

aquisição, consolidação e transferência de conhecimentos, capacidades e 

competências; organização da aprendizagem própria e do grupo; aquisição, 

memorização, transmissão e avaliação de informação; apresentação de 

resultados) 

• conhecimento e utilização dos media modernos adequados ao ano de 

escolaridade 

 

Conteúdos: 
• Módulo 1: Amizade, amor, cultura dos jovens – sentimentos, aventuras.  

• Módulo 2: Emigração e integração, o problema da cidade capital.  

• Módulo 3: Viver no campo ou na cidade – argumentar, discutir.  

• Módulo 4: A relação entre a França e a Alemanha.  

• Módulo 5: Francofonia – a língua francesa no mundo.  

• Módulo 6: Falar sobre os meios de comunicação – internet, televisão, 

revistas (imprensa).  

• Módulo 7: As regiões francesas em exemplos escolhidos.  



  

 

• Módulo 8: Exemplos de aspectos da cultura e da história francesa.  

• Módulo 9: Reflectir sobre a própria identidade e sobre o percurso de vida.  

• Módulo 10: Leitura (ainda vai ser seleccionada).  

 
Evaluação: 
4 exercícios 
Sonstige Leistungen ( ex. apresentações, testes, Epochalnote, trabalhos de grupo, 
deveres de casa) 



  

 

 
Disciplina:francês Aulas por semana: 4 
 
11.º e 12º anos 
 
Competências: 

• competências comunicativas da receção e produção adequadas ao ano de 

escolaridade (Falar, Escrever, Ler, Ouvir) 

• domínio das ferramentas linguísticas adequadas ao ano de escolaridade 

(Vocabulário, Pronúncia, Entoação, Ortografia, Gramática, Idiomática) 

• conhecimento de estruturas, aplicação e  eficácia de textos numa 

interpretação alargada da palavra (p.ex. inclui também filmes) adequado ao 

ano de escolaridade 

• conhecimentos socioculturais adequados ao ano de escolaridade (p.ex. 

conhecimentos sobre geografia, história, política, cultura, usos e costumes em 

países de língua francesa) 

• conhecimentos metodológicos adequados ao ano de escolaridade (p.ex. 

aquisição, consolidação e transferência de conhecimentos, capacidades e 

competências; organização da aprendizagem própria e do grupo; aquisição, 

memorização, transmissão e avaliação de informação; apresentação de 

resultados) 

• conhecimento e utilização dos media modernos adequados ao ano de 

escolaridade 

 

Conteúdos: 
• Módulo 1: Jovens de hoje em dia (ex. escola, estudos e vida profissional, 

projectos de futuro, amizade e amor, cultura dos jovens).  

• Módulo 2: Aspectos escolhidos sobre geografia, história, a vida social, a 

política, a economia e a realidade cultura francesa (ex. Paris, viver numa 

região, viver numa sociedade multicultural, funções dos meios de 

comunicação).  

• Módulo 3: As relações franco- alemães, Europa.  

• Módulo 4: Francofonia.  



  

 

• Módulo 5: No mínimo, leitura de duas obras importantes da literatura 

francófona, exemplos de diferentes géneros literários, tal como outras 

produções artísticas do mundo francófono.  

 
Evaluação: 
4 exercícios 
Sonstige Leistungen ( ex. apresentações, testes, Epochalnote, trabalhos de grupo, 
deveres de casa) 


