Planificação a longo prazo do programa do 7 º ano da disciplina de Francês

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.)

37

31

27

Unidades / conteúdos
 Unité 0 : Bienvenue! (diagnose, motivação)
 A França, a francofonia, os galicismos
 O alfabeto, os sons da língua francesa
 Frases usadas em sala de aula

Aulas*
8 aulas

 Unidade 1: Comment ça va ?
 Dados pessoais: nom, prénom, âge, nationalité, pays, adresse, numéro de téléphone, profession.
 Países e nacionalidades
 Formas de saudação e despedida.
 Numerais cardinais: 1 a 20
 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

1º
Período

9 aulas

 Unidade 2: Comment es-tu?
 Características físicas e psicológicas.
 Feminino dos adjetivos
 Frase negativa (ne…pas)
 Determinantes artigos definidos
 Ligações fonéticas
 Unidade 3: En famille
 Elementos da família (relações de parentesco)
 Dias da semana e meses do ano
 Características físicas e psicológicas.
 Animais de companhia

10 aulas

10 aulas

 Numerais cardinais de 20 a 100
 Determinantes possessivos
 Ligações fonéticas

2º
Período

 Unidade 4: On va à l’école
 Sistema escolar francês; disciplinas e horário; atividades
 Sala de aula; material e mobiliário escolar
 Cores
 Abreviaturas
 Determinantes artigos indefinidos.
 Presente do indicativo dos verbos em –IRE: lire, écrire.
 L’expression de la cause: parce que
 Verbos utilizados para exprimir gostos, preferências e a opinião: aimer, préférer, adorer, détester

9 aulas

Unidades / conteúdos
 Unidade 5: Ma journée
 Rotina quotidiana
 Horas / momentos do dia
 Tarefas domésticas

Aulas*
11 aulas

 Presente do Indicativo : se laver, aller, faire, prendre.
 Artigos contraídos com a preposição à
 Expressão da oposição: mais (pourtant)

2º
Período

 Unidade 6: Amuse-toi
 Atividades de tempos livres
 Gostos e preferências

10 aulas

 Presente do indicativo : verbos irregulares em –IR (finir,sortir, venir).
 Futur Proche.
 Expressões de interrogação : pourquoi, com-ment, combien,quel(s) / quelle(s), où, que, qui, quand
 (Artigos contraídos com a preposição de)
 Unidade 7: Ton corps, ton trésor
 Corpo humano
 Hábitos de higiene e saúde
 Alimentos e bebidas

9 aulas

 Imperativo (impératif présent)
 Artigos partitivos
 Pronomes pessoais COD (complemento direto)
 Presente do indicativo dos verbos manger, boire, prendre (revisão)
 (Expressão da necessidade e obrigação: il faut, il est important, devoir… + infinitivo)
Unidade 8: Mystère, mystère
 Partes da casa
 Móveis e objetos
 Tipos de habitação
3º
Período

8 aulas

 Passé composé (auxiliar être e avoir)
 Discurso indireto
 (Preposições e locuções de lugar)
 (Pronomes relativos simples: que, qui, où)
 Unidade 9: J’habite ici
 Paisagens
 Tempo meteorológico
 Cidade / localidades
 Viagens e férias

8 aulas

 Impératif présent
 Verbos impessoais para indicar estados do tempo (il fait… / il neige /Il pleut, etc.)
 Determinantes demonstrativos
 Expressão da comparação (comparativos)
 Imparfait de l’indicatif
 Preposições e locuções de lugar (sistematização)



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 diagnóstica, formativa e sumativa, bem
como a autoavaliação.

