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ACPA

(áreas de
competências
do Perfil do
Aluno)

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Competência comunicativa

 Compreensão oral
Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o
sentido geral em mensagens e textos simples e curtos
(anúncios públicos, mensagens telefónicas, publicidade,
canções, videoclipes, publicações digitais, entre outros),
relacionados com situações do quotidiano e
experiências pessoais e articulados de forma clara e
pausada.
 Compreensão escrita
Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o
sentido geral em mensagens e textos simples e curtos
(correspondência, folhetos, publicidade, catálogos,
receitas, ementas, artigos de jornal, banda desenhada,
publicações digitais, entre outros), relacionados com
situações do quotidiano e experiências pessoais,
constituídos essencialmente por frases com estruturas
elementares e vocabulário familiar.
 Interação oral
Interagir, sobre situações do quotidiano e experiências
pessoais, pronunciando de forma compreensível, em
conversas curtas, bem estruturadas e ligadas, tendo em
conta o discurso do interlocutor, respeitando os
princípios de delicadeza e usando um repertório limitado
de expressões e de frases com estruturas gramaticais
elementares para:
- pedir e dar informações;
- descrever, narrar acontecimentos reais ou imaginários,
presentes ou passados;
- exprimir gostos e preferências.
 Interação escrita
Escrever correspondência (50-60 palavras) sobre
situações do quotidiano e experiências pessoais em
suportes diversos respeitando as convenções textuais,
utilizando vocabulário elementar e frases simples e
articulando as ideias com conetores básicos de
coordenação e subordinação para:
- pedir e dar informações;
- descrever, narrar acontecimentos reais ou imaginários,
presentes ou passados;
- exprimir gostos e preferências.
 Produção oral
Exprimir-se sobre situações

do

quotidiano

Conteúdos

NOTA: Recuperação das
aprendizagens
(no decorrer do ano letivo,
integradas nas unidades do 8º
ano)

Conhecedor /
sabedor / culto
/ informado:
A,B,E,G,I,J
Comunicador:
A,B,D,E,H,I,J
Questionador:
A,B,D,E,F,G,I,
J
Crítico
/Analítico:
A,B,C,D,E,H
Criativo:
A,C,D,E,H,J
Indagador /
investigador:
A,C,D,E,F,H,I

Unidade 0
(Caraterísticas físicas, traços de
personalidade)
Unidade 1 – Amigos – tempos
livres
(Atividades de tempos livres,
desporto, internet, email, redes
sociais)
(Unidade 2 – Moda
(Peças de roupa;
tecidos/modelos; calçado;
acessórios de moda)
Unidade 3 – Viagens transportes

e
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1º Período
17
setembro
/17
dezembro
(Turma A)
32
(Turma B)
31
(Turma C)
31

(Meios de transporte;
Locais/serviços do aeroporto;
ações; Atividades de lazer;
gostos e preferências)

Participativo /
colaborador:
B,C,D,E,F
Sistematizador
/ organizador:
A,B,C,E,F,I,J

Aulas de
50 minutos
previstas

2º Período
Unidade 4 – Alimentação Restaurante
(Alimentos; bebidas; refeições;
restaurantes e cafés;
gastronomia francesa)
Unidade 5 – Comércio Publicidade
(Lojas; produtos;
semanada/mesada)
Unidade 6 – Saúde
(Sintomas/doenças;
tratamentos/cuidados;
objetos/tratamentos; corpo
humano)

3 janeiro
/5 de abril
(Turmas A
e B)
32
(Turma C)
31
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ACPA

(áreas de
competências
do Perfil do
Aluno)

Conhecimentos, capacidades e atitudes
experiências pessoais, de forma simples, em monólogos
curtos preparados previamente, usando um repertório
limitado de expressões e de frases com estruturas
gramaticais elementares e pronunciando de forma
suficientemente clara para:
- descrever e narrar acontecimentos reais ou
imaginários, presentes ou passados;
- exprimir gostos e preferências.
 Produção escrita
Escrever, sobre situações do quotidiano e experiências
pessoais, textos (50-60 palavras) simples e curtos, em
suportes diversos, respeitando as convenções textuais,
utilizando vocabulário elementar e frases simples e
articulando as ideias com conetores básicos de
coordenação e subordinação para:
- descrever e narrar acontecimentos reais ou
imaginários, presentes ou passados;
- exprimir gostos e preferências.
Competência Intercultural
Observar e identificar a diversidade na sua cultura de
origem, assim como na(s) cultura(s) da língua
estrangeira em referências, hábitos, atitudes e
comportamentos inseridos em situações da vida
quotidiana.

Conteúdos

3º Período
Unidade 7 – Casa –
Alojamento
(Partes da casa/espaços
exteriores; móveis/objetos;
hotel/serviços)
Unidade 8 – Ambiente
(Paisagens; Cidade/campo)

19 abril
/15 junho
(Turma A)
20
(Turma B)
21
(Turma C)
20

Respeitador
do outro e da
diferença:
A,B,C,F,J

Competência Estratégica
Reconhecer a importância de estratégias no processo
de aprendizagem da língua estrangeira (motivação,
contacto com a língua, planificação do trabalho,
pesquisa de informação, assimilação de conhecimentos)
e identificar as mais frequentes e eficazes para realizar
tarefas individualmente ou em grupo.
Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas
fases de planificação, de realização de tarefas
comunicativas de compreensão, interação oral e
produção escrita, avaliando a sua eficiência.

Aulas de
50 minutos
previstas

Responsável e
autónomo:
C,D,E,F,G,I,J

Data: 17 de setembro de 2021
A professora responsável: Célia Cruz
Pela representante de Francês: Elina Machado
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