AGRUPAMENTO DE ESCOLA AUGUSTO CABRITA
ESCOLA PADRE ABÍLIO MENDES
PLANIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS – 2021/ 2022

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS

CURSO

ANO
9º ANO - TURMA A

3º CICLO - BÁSICO

DISCIPLINA

FRANCÊS, NÍVEL 3

CONTEÚDOS
A aula de Francês - língua estrangeira é o local privilegiado para o desenvolvimento
da competência comunicativa (Compreensão oral e escrita, Produção oral e escrita,
Interação oral e escrita e Mediação 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 9º ano)

Nº DE
AULAS
PREVISTAS
1º período
(31 aulas)

5 aulas
4 aulas

Unidade 0 – Revisões
(a França no património mundial da UNESCO)
Unidade 1 – Que profissão seguir
(Gostos, profissões e locais de trabalho)

8 aulas
8 aulas

Unidade 2 – A arte
(Espetáculos, música e museus)

2º período
(33 aulas)
10 aulas

Unidade 3 – O cinema
(cinema e géneros de filmes)

10 aulas

Unidade 4 – A mudança no mundo
(ciência, tecnologia, descobertas e invenções)
Unidade 5 – Missão - solidariedade
(solidariedade, cooperação internacional e direitos das crianças)
Unidade 5 – Missão - solidariedade
(solidariedade, cooperação internacional e direitos das crianças)

7 aulas
3º período
(18 aulas)
3 aulas
10 aulas

Unidade 6 – A ecologia
(Paisagens/natureza, poluição, ecologia)

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: Isabel Gomes
Pela representante de Francês: Elina Machado
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