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PLANIFICAÇÃO RESUMIDA 

ANO LETIVO 2022/ 2023 DISCIPLINA Francês – 9.º ANO 

 
PERÍODOS 

LETIVOS 
1.º 2.º 3.º 

AULAS 
PREVISTA
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A
P

R
EN

D
IZ

A
G

EN
S 

ES
SE

N
C

IA
IS

 
C

o
n

h
ec

im
en

to
s 

/ 
C

ap
ac

id
ad

es
 /

 A
ti

tu
d

es
 

 
REATIVAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

 Consolidação de conteúdos de 8º 
ano. 

 
UNIDADE 1 

 Regresso às aulas; 

 Aspetos gerais da cultura e 
civilização francesas; 

 Clichés sobre a França e os 
franceses. 

 
UNIDADE 2 

 Cultura e estética; 

 Conceito de arte; 

 Diferentes formas de expressão 
artística; 

 Museus e sinalética; 

 Personalidades artísticas. 

 
UNIDADE 3 

 Ciência e tecnologia; 

 Descobertas e invenções francesas; 

 Grandes obras tecnológicas da 

França. 

 
UNIDADE 4 

 Vida ativa; 

 Escola e estudos; 

 Sistema educativo francês; 

 Escolha de carreira e profissões; 

 Novas profissões; 

 Qualidades profissionais; 

 Vantagens e desvantagens das 
profissões; 

 Curriculum vitae. 

 

 

 
UNIDADE 5  

 Meio ambiente e qualidade de 
vida; 

 Poluição; 

 Ecologia; 

 Problemas e soluções; 

 Causas e consequências; 

 Campanhas de Sensibilização 

(PES). 

 

UNIDADE 6 

 Solidariedade e cooperação 

internacional; 

 Organizações e movimentos de 
solidariedade; 

 ONG francesas; 

 Ações humanitárias. 
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Compreensão oral 
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita em documentos curtos (anúncios 
públicos, mensagens telefónicas, noticiários, reportagens, publicidade, canções, videoclipes, publicações digitais, entre 
outros), sobre o meio envolvente e situações variadas, constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário 
muito frequente e articulados de forma clara e pausada. 
Compreensão escrita 
Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita em mensagens e textos simples e 
curtos (correspondência, folhetos, ementas, horários, avisos, artigos de imprensa, publicações digitais, textos 
literários, entre outros), sobre o meio envolvente e situações variadas e constituídos essencialmente por frases 
simples e vocabulário muito frequente. 
Interação oral 
Interagir, sobre o meio envolvente e situações variadas, em conversas curtas bem estruturadas, tendo em conta o 
discurso do interlocutor, respeitando os princípios de delicadeza e usando vocabulário muito frequente e frases com 
estruturas gramaticais elementares, com pronúncia suficientemente clara, para:  
- trocar ideias e informações;  
- descrever situações, narrar experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, passados ou 
futuros;  
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
Interação escrita 
Escrever correspondência (60-80 palavras) sobre o meio envolvente e situações variadas, respeitando as convenções 
textuais e sociolinguísticas, utilizando vocabulário muito frequente e frases curtas, articulando as ideias com diferentes 
conetores de coordenação e subordinação para:  
- pedir e dar informações;  
- descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, passados ou futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
Produção oral 
Exprimir-se, sobre o meio envolvente e situações variadas, de forma simples, em monólogos curtos preparados 
previamente, usando vocabulário muito frequente e frases com estruturas gramaticais elementares e pronunciando 
de forma suficientemente clara para:  
- descrever situações, narrar experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, passados ou 
futuros;  
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
Produção escrita  
Redigir textos (60-80 palavras) em suportes diversos sobre o meio envolvente e situações variadas, respeitando as 
convenções textuais, utilizando vocabulário muito frequente e frases curtas e articulando as ideias com diferentes 
conetores de coordenação e subordinação para:  
- descrever e narrar experiências e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados ou futuros;  
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 

 

Competência Intercultural 
Estabelecer relações entre as culturas da língua materna e da língua estrangeira, enriquecendo a sua visão do mundo e 
a interpretação das diferenças e das semelhanças. 
Competência Estratégica 
Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao seu perfil de aprendente, apoiando-se 
em questionários e outros documentos (Portefólio Europeu das Línguas, entre outros). Utilizar recursos de 
aprendizagem variados (manuais, dicionários, gramáticas em suporte papel, digital e outros) em função dos objetivos 
das atividades propostas na aula. Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e propor 
formas de os superar. Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios contextuais e 
textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais e mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de 
interação e de produção oral e escrita. 
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COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS/PONDERAÇÃO 

CONHECIMENTOS 

2 provas de avaliação 
escrita / 1 prova pode ser 
substituída por 1 trabalho 
de projeto ou 1 DAC ou 1 
prova e 2 questões de 
aula 

50% 

2 provas de avaliação escrita 
/ 1 prova pode ser 
substituída por 1 trabalho de 
projeto ou 1 DAC ou 1 prova 
e 2 questões de aula 

50% 

1 prova de avaliação escrita / 
A prova pode ser substituída 
por 1 trabalho de projeto ou 
1 DAC ou 1 prova e 2 
questões de aula 

50% 

CAPACIDADES 

Registo de avaliação da 
oralidade: atividades de 
expressão oral em 
contexto de sala de aula; 
apresentação de 
trabalhos de pesquisa e 
projeto; debates; 
dramatizações …, 
1 prova de avaliação oral 
por período. 

30% 

Registo de avaliação da 
oralidade: atividades de 
expressão oral em contexto 
de sala de aula; 
apresentação de trabalhos 
de pesquisa e projeto; 
debates; dramatizações …, 
1 prova de avaliação oral por 
período. 

30% 

Registo de avaliação da 
oralidade: atividades de 
expressão oral em contexto 
de sala de aula; apresentação 
de trabalhos de pesquisa e 
projeto; debates; 
dramatizações …, 
1 prova de avaliação oral por 
período. 

30% 

ATITUDES 

Relacionamento 
Interpessoal 
(cooperação; mediação 
de conflitos; 
solidariedade) 
Participação  
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização 
de tarefas; tipo de 
intervenções na aula; 
capacidade de iniciativa). 
Responsabilidade 
(assiduidade; 
pontualidade, realização 
de tarefas em tempo útil; 
posse e utilização 
adequada do material 
obrigatório na sala de 
aula). 

20% 

Relacionamento 
Interpessoal 
(cooperação; mediação de 
conflitos; solidariedade) 
Participação  
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização de 
tarefas; tipo de intervenções 
na aula; capacidade de 
iniciativa). 
Responsabilidade 
(assiduidade; pontualidade, 
realização de tarefas em 
tempo útil; posse e utilização 
adequada do material 
obrigatório na sala de aula). 

20% 

Relacionamento Interpessoal 
(cooperação; mediação de 
conflitos; solidariedade) 
Participação  
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização de 
tarefas; tipo de intervenções 
na aula; capacidade de 
iniciativa). 
Responsabilidade 
(assiduidade; pontualidade, 
realização de tarefas em 
tempo útil; posse e utilização 
adequada do material 
obrigatório na sala de aula). 

20% 

 

MATERIAL BÁSICO PARA A AULA 

Manual do aluno, caderno diário e material de escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 152390 – AE D. Afonso Sanches 
Alameda Flâmula Pais | 4480-881 Vila do Conde 

Telef.: 252 640 490 | Fax: Secretaria 252 640 499 
URL: www.aedas.edu.pt  

Serv. administrativos: saafonsosanches@gmail.com 

 
 

      

 

 


