AGRUPAMENTO DE ESCOLA AUGUSTO CABRITA
ESCOLA PADRE ABÍLIO MENDES
PLANIFICAÇÃO DO PROGRAMA – 2021/ 2022
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS

CURSO

3º CICLO - BÁSICO

ANO
8º ANO - TURMA B

DISCIPLINA

FRANCÊS, NÍVEL 2

CONTEÚDOS
A aula de Francês - língua estrangeira é o local privilegiado para o desenvolvimento das
seguintes competências: Compreensão oral e escrita, Produção oral e escrita e
Interação oral e escrita. Assim, durante o ano letivo, os conteúdos linguísticos
(lexicais, morfossintáticos, discursivos /funcionais, pragmáticos, fonológicos) e
socioculturais subordinados às seguintes unidades de aprendizagem estarão sempre ao
serviço das subcompetências acima enunciadas, assim como da competência
intercultural e da competência estratégica, tendo sempre em conta as Aprendizagens
Essenciais, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e a Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania.

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

Unidade 0 – Revisões
(Francofonia; personalidades, produtos, paisagens; personagens de B.D e regras de
sala de aula)
Unidade 1 – Amigos – tempos livres
(Atividades de lazer; gostos e preferências)
Unidade 2 – Moda
(Peças de roupa; tecidos/modelos; calçado; acessórios de moda)
Unidade 3 – Viagens - transportes
(Meios de transporte; Locais/serviços do aeroporto; ações)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade 4 – Alimentação - Restaurante
(Alimentos; bebidas; refeições; restaurantes e cafés; gastronomia francesa)
Unidade 5 – Comércio - Publicidade
(Magasins; produtos; semanada/mesada)
Unidade 6 – Saúde
(Sintomas/doenças; tratamentos/cuidados; objetos/tratamentos;corpo humano)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade 7 – Casa – Alojamento
(Partes da casa/espaços exteriores; móveis/objetos ; hotel/serviços)
Unidade 8 – Ambiente
(Paisagens ; Cidade/campo)

Nº DE
AULAS
PREVISTAS

1º período - 31

5 aulas
5 aulas
5 aulas
5 aulas
2º período - 32
6 aulas
6 aulas
6 aulas
3º período – 21
7 aulas
7 aulas

Obs:
1. Esta proposta de planificação será, sempre que necessário, ajustada às características da turma.
2. As restantes aulas não contabilizadas neste quadro serão dedicadas aos momentos de avaliação sumativa (testes
escritos e orais), aos momentos de autoavaliação, às revisões e às correções dos testes entre outros.
Data: 17 de setembro de 2021
A professora responsável: Célia Cruz
Pela representante de Francês: Elina Machado

