AGRUPAMENTO DE ESCOLA AUGUSTO CABRITA
ESCOLA SECUNDÁRIA AUGUSTO CABRITA
PLANIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS – 2021/ 2022
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
DISCIPLINA: FRANCÊS - ANO: 11º - NÍVEL 2 (A2.2)

CURSO

ANO
11º ANO- TURMAS: B/D

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS /
CIÊNCIAS SOCIOECÓNOMICAS

DISCIPLINA

FRANCÊS, NÍVEL

CONTEÚDOS

2

Nº DE
AULAS DE 50
MINUTOS
PREVISTAS

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.

1º período - 37

Recuperação das aprendizagens do ano letivo anterior / Revisões

(6 aulas
aproximadamente
para cada
unidade)

Parte 1 – La vie scolaire
Unidade 1 – Système éducatif : organisation et fonctionnement
Unidade 2 – Types de formation : diversité et innovation
Unidade 3 – Témoignages de parcours scolaires et universitaires
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parte 2 – La vie sociale
Unidade 4 – Information et médias
Unidade 5 – Technologies de la communication
Unidade 6 – Espaces culturels

--------------2º período - 38
(6 aulas
aproximadamente
para cada
unidade)

Parte 3 – La vie politique et économique
Unidade 7 – Institutions politiques au niveau national, régional et local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------3º período - 21

Unidade 8 – Secteurs d’activité : tradition et innovation
Unidade 9 – Consommation : argent, commerce, achats, publicité

(6 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 ……….………………………………….……….............

