AGRUPAMENTO DE ESCOLA AUGUSTO CABRITA
ESCOLA SECUNDÁRIA AUGUSTO CABRITA
PLANIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS – 2021/ 2022
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
DISCIPLINA: FRANCÊS - ANO: 10º - NÍVEL 1 ( A2.1)

CURSO

ANO

10º ANO- TURMAS: E / C

LÍNGUAS E HUMANIDADES /ARTES

DISCIPLINA

FRANCÊS, NÍVEL

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 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.
Dossier 1 – vivre en français
Unidade 0 – La langue française
Unidade 1 – Contacts et identification

1

Nº DE
AULAS DE 50
MINUTOS
PREVISTAS
1º período - 74

(12 aulas
aproximadamente
para cada
unidade)

Unidade 2 – Caractérisation et profession
Unidade 3 – Famille et amis
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier 2 – organiser le quotidien
Unidade 1 – École et maison
Unidade 2 – Hygiène et routine
Unidade 3 – Alimentation et santé

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier 3 – Profiter de la vie
Unidade 1 – Loisirs et convivialité
Unidade 2 – Voyages et météorologie

--------------2º período – 78
(12 aulas
aproximadamente
para cada
unidade)
---------------3º período - 48
(12 aulas
aproximadamente
para cada
unidade)

Notas:
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
com componente escrita e componente oral), aos momentos de autoavaliação, às revisões e às correções dos testes,
entre outros.

Data: 16 de setembro de 2021
A professora responsável: Josette Oliveira .......………………...….……………………………………….
A representante de Francês: Elina Machado ……….………………………………….……….............

