ESCOLA PROFESSOR CARLOS TEIXEIRA
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
PLANIFICAÇÃO ANUAL E DE PERÍODO
1º Período
Temáticos e culturais

Recuperação e consolidação das
aprendizagens
(jogos pedagógicos diversos e audição/karaoke
de músicas francesas)

FRANCÊS – 8º ANO
Ano letivo:
2020/2021
Nº de aulas: +/- 39

Conteúdos
Funcionais

- Pronunciar
- Repetir
- As consoantes finais (p.9)
- Sons e ‘’liaisons’’

Gramaticais

Revisões gramaticais de 7º ano:
-Presente do indicativo; imperativo;
futur proche
-Outras matérias consoante as
necessidades da turma

Revisões de vocabulário (através
de jogos didáticos diversos)
Unité 0: C’est parti!
- La rentrée
- Apresentação e identificação pessoal
(Revisões de 7º ano)

Unité 1: Connectés sur le monde
-Os jovens e os meios de comunicação social
(p.20)
- A linguagem SMS (p.22)
- A família (rappel)
(p.38-39)

Unité 2: loisirs et lieux de rencontre
- Atividades e ocupação dos tempos livres
(expressões)
-Lazeres dos franceses
-Lugares de encontro

-Apresentar-se
-Colocar/ responder a questões
simples

Exercício fonético (p.23)
-Conversar por
p telefone
-Escrever um e-mail
-Expressar-se sobre a sua relação
com as novas tecnologias

Mots de liaisons
(conectores de causa, consequência,
oposição e ordem cronológica)
Passé composé (p.28-31)
A forma negative (p.31)

Exercício fonético
-Expressar os seus gostos e
justificar as suas preferências
-Fazer convites
- Aceitar / recusar um convite
- Combinar um encontro (por
telefone, e-mail…)

Vouloir/pouvoir/devoir
(Presente do indicativo)
Determinantes possessivos (p.54-55)
P. Imperfeito do indicativo (p.56-57)
Determinantes demonstrativos
Pronomes
Demonstrativos2
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2º Período

Nº de aulas: +/- 33

Temáticos e culturais

Conteúdos
Funcionais

Gramaticais

Unité 3: Bonnes et mauvaises habitudes
-Saúde e alimentação
-Bons e maus hábitos
-Sintomas e doenças
-Aspetos típicos da gastronomia francesa

Falar das suas rotinas, do seu
estado de saúde
-Dar conselhos

Consolidação dos conteúdos do 1º
período
Futur simple
Pronomes pessoais (COD- COI)

Unité 4: Jeunes consommateurs
- As lojas e os produtos
- Compras, consumo e publicidade
- Marcas francesas em Portugal
- O valor do dinheiro
- Argent de poche

.-Pedir informações
-Descrever uma peça de roupa
-Dar uma opinião
-Perguntar / dizer o preço
- Falar das suas rotinas de
consumo

Discurso direto
Discurso indireto (p.72)
Condicional
(la politesse)
Expressão da condição
(Si + présent + présent ou futur simple)
A forma negativa
(p. 94)

3º Período
Temáticos e culturais
Unidade 5 : Vivre et voyager en France
-Paisagens (a cidade, a periferia, o campo, o
litoral)
-Os serviços na cidade
-Os meios de transporte
-O turismo em França

Nº de aulas: +/- 28
Conteúdos
Funcionais
Pronúncia e ortografia
-Indicar
vantagens/inconvenientes
-Pedir/dar informações
-situar-se no espaço

Gramaticais
Consolidação dos conteúdos do 2º
período
Preposições de lugar
Pronomes relativos
(que, qui, où)
Expressões de tempo

Unidade 6: Environnement
(Nota: Por falta de tempo no nono ano, poderá
ser abordado o tema ‘’Environnement’’, no 8º
ano, uma vez que é o único ano de escolaridade
que contempla três tempos de 50 minutos).

-Contar / descrever no passado
-Descrever uma paisagem
- Perguntar / indicar o caminho
-Dar uma opinião / justificar

Pronomes adverbiais
(en/y)
Preposições (com meios de transporte)
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