Planificação a longo prazo do programa do 10 º ano da disciplina de Francês
Curso Profissional . Ensino Secundário

Ano Letivo de 2017-2018

1º PERÍODO

2º PERÍODO

3º PERÍODO

INÍCIO

13 set 2017

4 janeiro 2018

4 abril 2018

FINAL

15 dez 2017

18 março 2018

9 junho 2018

INTERRUPÇÕES

5 outubro, 1 novembro,
1 e 8 dezembro
19 dezembro a 3 janeiro

12, 13 e 14 fevereiro
26 março a 6 abril

25 abril, 1 e 31 maio

AULAS PREVISTAS (tempos de 45 min.)

36

24

17

Unidades / conteúdos
As unidades apresentadas constituem um módulo único anual
 Unité 0 : Bienvenue! (diagnose, motivação)
 A França, a francofonia, os galicismos

1º
Período

 Unidade 1: Apresentar-se
 Dados pessoais: nom, prénom, âge, nationalité, pays, adresse, numéro de téléphone, profession.
 Países e nacionalidades
 Formas de saudação e despedida.
 Numerais cardinais: 1 a 50
Dias da Semana
Meses do ano
Caraterização física e psicológica
Elementos da família
 Presente do indicativo: s’appeler, être, avoir, habiter
 Frase interrogativa: Est-ce que…; iInversão simples
 Preposições usadas com países e localidades
 Flexão em género e número dos adjetivos pátrios
 Frase negativa (ne…pas)
Artigos

 Unidade 3: O dia-a-dia
 Horas
 Tarefas
Atividades dos tempos livres
 Numerais cardinais de 20 a 100
 Presente do Indicativo : se laver, aller, faire, prendre, lire, écrire
Expressão de causa: parce que…

Aulas*

2 aulas

12 aulas

12 aulas

 Unidade 4: O comércio

2º
Período

O corpo humano
O vestuário
Alimentos
 Verbos utilizados para exprimir gostos, preferências e a opinião: aimer, préférer, adorer, détester
 Artigos contraídos com a preposição à
 Expressão de oposição: mais
 Expressões de interrogação : pourquoi, comment, combien, quel(s) / quelle(s), où, que, qui, quand

24 aulas

Unidades / conteúdos
 Unidade 5: alojamento, transportes e direções
 Divisões da casa
 Móveis
 Tipos de habitação
 Meios de transporte
 Direções
 Passé composé
 Determinantes demonstrativos
 Expressão da comparação (comparativos)
 Imperfeito do indicativo
 Preposições e locuções de lugar (sistematização)

3º
Período




Aulas*

17 aulas

A avaliação é feita de acordo com os critérios aprovados em Conselho Pedagógico.
A planificação poderá sofrer algumas alterações / adaptações em função das características e conhecimentos dos
alunos das turmas.
 Material a solicitar aos alunos: caderno específico, manual da disciplina, fichas de trabalho ou informativas fornecidas
pelo docente.
* OBS.: Incluem-se neste campo os testes e os restantes instrumentos ou momentos de avaliação formativa e sumativa, bem como a
autoavaliação.

