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Planificação Anual /Trimestral 
DEPARTAMENTO CURRICULAR: LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

           Francês 9ºANO - (NÍVEL de desempenho A2.2) – 2021/2022                                                                            Manual: MOTS CLÉS 9 (Porto Editora) 

Esta planificação foi elaborada com base no PERFIL DO ALUNO (PA), nas APRENDIZAGENS ESSENCIAIS (AE) e no QUADRO COMUM DE REFERÊNCIA PARA AS LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (QCRLE) e o Plano 21-23. 
 

Este documento teve como referências o Quadro Europeu de referência para as Línguas, as Metas de Aprendizagem e as Aprendizagens Essenciais 
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– Compreende as ideias principais e identifica a informação relevante explícita em documentos curtos (anúncios públicos, mensagens 
telefónicas, noticiários, reportagens, publicidades 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.  

escrita – Compreende as ideias principais e identifica 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 constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário muito frequente. 

In
te

ra
çã
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oral – Interage, 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.  

escrita – Escreve 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.  
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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, 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. 

escrita – Redige 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.  

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Leitor (Exercícios de leitura e de compreensão de texto); B – Comunicador (Exercícios de compreensão de discursos orais / escuta ativa /seleção de informação 
pertinente, de apresentação oral / exposição / apreciação crítica, de jogos de simulação);C-Indagador/Investigador/Questionador (trabalhos práticos) /;Sistematizador/Organizador (Dossiê do aluno); 
D - Crítico/Analítico (Exercícios de planificação, produção e revisão de discursos escritos; Auto e hétero avaliador, registo de notas, recolha e análise de dados); E - Participativo/Colaborador (Trabalhos 
em Oficina); F-Responsável/Autónomo (Organização sistematizada de leitura e estudo autónomo, roteiros e relatórios de pesquisa / investigação, elaboração de mapas de ideias/conceitos, esquemas; 
Exercícios de memorização, verificação e consolidação de conhecimentos; Exercícios de mobilização de saberes; Exercícios de treino de aptidões); G - Cuidador de si e do outro (Interação com pares e 
docente); H - Criativo (Exercícios de planificação, produção e revisão de discursos escritos); I-Conhecedor/Sabedor/Culto/Informado (Exercícios de planificação, produção e revisão de discursos escritos); 
J - Respeitador da diferença/do outro (Interação com pares e docente). 
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Francês nível 3 (A2.2)  Ano letivo 2021 - 2022  1º PERÍODO 
 

Conteúdos temáticos Conteúdos Linguísticos / 
Funcionamento da língua Competências 

Estratégias Recursos Recuperação e consolidação dos conteúdos abordados no ano letivo transato, durante o período do 
E@D, nas primeiras 5 semanas. 

Os conteúdos morfossintáticos por abordar no 8º ano estão contemplados nesta planificação e assinalados com ¤J. 
 
1ª PARTE – LA VIE EST BELLE 
 
U1 – VIVE LA RENTRÉE 
 
* Vocabulário geral de 
7.º e 8.º anos 
. Regresso às aulas 
*Aspetos gerais da cultura e 
civilização francesas 
. Clichés sobre a França e os 
franceses 
 
 
 
 
 
U2 – CULTURE ET ESTHETIQUE 
. Conceito de arte 
. Diferentes formas de 
expressão artística 
. Museus e sinalética 
. Personalidades artísticas 

 
. Revisão, recuperação e consolidação 
de conteúdos abordados no 8ºano, 
durante o período da pandemia.  
Consolidação de conteúdos de 7.º e 
8.º anos  
*Pronúncia e ortografia (consolidação) 
. Adjetivo (género e número) (¤J) 
. Preposições de uso frequente 
. Verbos no presente de indicativo 
verbos regulares e irregulares de uso 
frequente 
. Passé composé (¤J) 
. Imperfeito do indicativo 
 
 
 
. Determinantes (revisão) e Pronomes 
demonstrativos ( celui-ci / celle-là) 
. Expressão de negação (ne… pas / ne… 
rien / ne… personne / ne… jamais / 
ne… plus /) 
  
 
 
 

– Recuperar os conteúdos abordados no 
8º ano. 
- Promover o sentimento de pertença à 
escola e ao grupo. 
-Promover a socialização, a empatia e a 
colaboração. 
-Partilhar experiências relativamente ao 
período de E@A.  
-Refletir sobre a nova realidade escolar. 
- Promover o sentimento de segurança. 
- Identificar conhecimentos, capacidades 
e atitudes que possam impedir a 
progressão do aluno. 
-Adaptar estratégias organizacionais, 
curriculares e pedagógicas as situações 
diagnosticadas. 
- Consolidar os conteúdos abordados no 
7º e 8º anos. 
– Desenvolver uma competência cultural 
e civilizacional da língua francesa. 
– Apropriar-se de um conjunto de 
conhecimentos que ressaltam da língua 
e da cultura dos países francófonos. 
– Desenvolver as competências 
essenciais de comunicação em língua 
francesa. 

– Observação de documentos. 
– Descrição oral de imagens. 
– Exposição oral com 
preparação prévia. 
– Pré-leitura de documentos. 
– Leitura de documentos para 
recolha de informação. 
– Leitura expressiva. 
– Leitura recreativa. 
– Escuta ativa de textos e 
canções. 
– Visionamento de vídeos e 
excertos de filmes. 
– Exercícios de verificação da 
compreensão oral e escrita. 
– Consulta dos glossários. 
– Registo de vocabulário. 
– Redação de textos (70-90 
palavras). 
– Legendagem de imagens / 
fotografias. 
– Exercícios de memorização. 
– Atividades de simulação. 
– Elaboração de cartazes 
informativos ou outros. 

– Manual 
– e-Manual 
– Caderno de Exercícios 
– Material audiovisual 
– Caderno diário 
– Dicionário francês-português 
– Glossário português-francês 
– Quadro 
- Grelhas de Registo das 
observações. 
- Filmes: “La Cage Dorée”; “Un 
Jour sur Terre » … 
- Vídeos 
- Canções 
- Documentos autênticos 
- Meios adequados ao E@A. 
Processos de Recolha de 
Informação 
*Observação direta: 
- tarefas específicas de unidade 
propostas na sala de aula;  
- tarefas / trabalhos extra-aula 
solicitados (TPC);  
- prestações orais (participação, 
leitura, apresentações orais, jeux 
de rôles (simulações), etc.; 
- utilização da língua estrangeira 
na comunicação da sala de 
aula.);  
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. Pragmática 
– Comparar dados culturais, 
civilizacionais e clichés. 
– Exprimir opinião. 
– Exprimir sentimentos. 
– Caracterizar um grupo / uma 
sociedade. 
– Definir uma ideia / um conceito. 
– Perguntar / Exprimir o seu ponto de 
vista. 
– Falar dos seus hábitos culturais. 
– Referir hábitos e frequência. 

– Desenvolver competências 
estratégicas. 
– Utilizar corretamente os recursos 
linguísticos disponíveis em situações de 
comunicação. 
– Refletir sobre o uso e funcionamento 
da língua para desenvolver estratégias 
metacognitivas que conduzam ao 
“saber-fazer”. 
– Construir a sua identidade pessoal 
através do desenvolvimento da 
personalidade, responsabilidade e 
autonomia. 
– Desenvolver o espírito crítico através 
de uma permanente auto e 
heteroavaliação. 

- atitudes e valores (atenção, 
interesse, espírito crítico, 
cooperação, relações 
interpessoais…); 
 
*Fichas por domínios: 
compreensão oral; compreensão 
escrita; questionários diversos; 
gramática; atividades diversas de 
produção escrita. 
 
* Grelhas de registo. 
*Trabalho individual, em grupo 
e de pares. 
*Atividades de auto e 
heteroavaliação. 
 
*Meios adequados ao E@A. 
 
*Participação em atividades, 
concursos, projetos e semanas 
temáticas dinamizados pela 
escola e / ou pelo Departamento 
de Línguas (postais digitais de 
Natal). 
Observações 
As aulas previstas são 
contabilizadas em unidades de 
90 minutos. Esta carga horária 
poderá ser alterada num 
contexto de Pandemia 
(COVID19) para uma situação de 
E@A. 
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Francês nível 3 (A2.2)  Ano letivo 2021 - 2022   2º PERÍODO 

 
Conteúdos temáticos Funcionamento da língua Competências Estratégias Recursos 

 
U3 – SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
 
. Descobertas e invenções 
francesas 
. Grandes obras tecnológicas da 
França 
 
 
 
 
U5 - ENVIRONNEMENT 
� A poluição; 
� A sustentabilidade; 
� As alterações climáticas; 
� As rotinas diárias para 
diminuir a pegada ecológica. 
 
 
 
U6 – SOLIDARITÉ ET 
COOPÉRATION INTERNATIONALE 
. Organizações e  

movimentos humanitários 
. ONG francesas 
. Ações humanitárias 

 
. Consolidação dos conteúdos do 
1.º período (frase negativa - ne…pas / 
ne…jamais / ne…plus / ne…personne). 
. Pronúncia e ortografia (consolidação) 
. O Passé Composé Vs o Imparfait. 
§ Relatifs que (qu’), qui, où, dont. 
 
 
 
 
- As expressões de tempo; 
- A expressão  Il faut+ infinitif 
- Determinantes e pronomes 
indefinidos : plusieurs ; certain, 
certaine,certains, certaines ; tout, 
toute, tous, toutes ; on ; quelque, 
quelques. 
 
                           
§ O presente do indicativo; 
§ Os advérbios de quantidade / 
intensidade, tempo e interrogação;  
§As expressão da concessão : mais, 
pourtant. 
 
 
 

– Recuperar os conteúdos 
abordados no 8º ano. 
- Promover o sentimento de 
pertença à escola e ao grupo. 
-Promover a socialização, a 
empatia e a colaboração. 
-Partilhar experiências 
relativamente ao período de 
E@A.  
-Refletir sobre a nova realidade 
escolar. 
- Promover o sentimento de 
segurança. 
- Identificar conhecimentos, 
capacidades e atitudes que 
possam impedir a progressão do 
aluno. 
-Adaptar estratégias 
organizacionais, curriculares e 
pedagógicas as situações 
diagnosticadas. 
- Consolidar os conteúdos 
abordados no 7º e 8º anos. 
- Desenvolver uma  
competência cultural e 
civilizacional da língua francesa. 
- Apropriar-se de um  

– Observação de  
documentos. 

– Descrição oral de imagens. 
– Exposição oral com  

preparação prévia. 
– Pré-leitura de documentos. 
– Leitura de documentos  

para recolha de informação. 
– Leitura expressiva. 
– Leitura recreativa. 
– Escuta ativa de textos e  

canções. 
– Visionamento de vídeos e  

excertos de filmes. 
– Exercícios de verificação da  

compreensão oral e escrita. 
– Consulta dos glossários. 
– Registo de vocabulário. 
– Redação de textos (70-90  

palavras). 
– Legendagem de imagens /  

fotografias. 
– Exercícios de  

memorização. 
– Atividades de simulação. 
– Elaboração de cartazes  

informativos ou outros. 

– Manual 
– e-Manual 
– Caderno de Exercícios 
– Material audiovisual 
– Caderno diário 
– Dicionário francês-português 
– Glossário português-francês 
– Quadro 
- Grelhas de Registo das 
observações. 
- Filmes: “La Cage Dorée”; 
- Vídeos 
- Canções 
- Documentos autênticos 
- Meios adequados ao E@A. 
Processos de Recolha de 
Informação 
*Observação direta: 
- tarefas específicas de unidade 
propostas na sala de aula;  
- tarefas / trabalhos extra-aula 
solicitados (TPC);  
- prestações orais (participação, 
leitura, apresentações orais, jeux 
de rôles (simulações), etc.; 
- utilização da língua estrangeira 
na comunicação da sala de 
aula.);  
- atitudes e valores (atenção, 
interesse, espírito crítico, 
cooperação, relações 
interpessoais…); 
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. Pragmática 
– Informar-se sobre os avanços da ciência 
e tecnologia. 
– Referir acontecimentos do passado. 
– Exprimir relações temporais. 
– Exprimir intenções. 
– Dar ordens ou instruções. 
– Falar de rotinas ambientais. 
– Exprimir frequência. 
– Exprimir simultaneidade. 
– Exprimir opinião. 
– Exprimir oposição/concessão. 

 
 

conjunto de conhecimentos que 
ressaltam da língua e da cultura 
dos países francófonos. 
- Desenvolver as  
competências essenciais de 
comunicação em língua francesa. 
- Desenvolver competências  
estratégicas. 
- Utilizar corretamente os  
recursos linguísticos disponíveis 
em situações de comunicação. 
- Refletir sobre o uso e  
funcionamento da língua para 
desenvolver estratégias 
metacognitivas que conduzam ao 
“saber-fazer”. 
- Construir a sua identidade  
pessoal através do 
desenvolvimento da 
personalidade, responsabilidade 
e autonomia. 
- Desenvolver o espírito crítico  
através de uma permanente auto 
e heteroavaliação. 

*Fichas por domínios: 
compreensão oral; compreensão 
escrita; questionários diversos; 
gramática; atividades diversas de 
produção escrita. 
 
* Grelhas de registo. 
*Trabalho individual, em grupo 
e de pares. 
*Atividades de auto e 
heteroavaliação. 
 
*Meios adequados ao E@A. 
 
*Participação em atividades, 
concursos, projetos e semanas 
temáticas dinamizados pela 
escola e / ou pelo Departamento 
de Línguas (postais digitais de 
Natal). 
Observações 
As aulas previstas são 
contabilizadas em unidades de 
90 minutos. Esta carga horária 
poderá ser alterada num 
contexto de Pandemia 
(COVID19) para uma situação de 
E@A. 
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Francês nível 3 (A2.2)  Ano letivo 2021 - 2022   3º PERÍODO 
 

Conteúdos temáticos Funcionamento da língua Competências Estratégias Recursos 
 
U4 – VIE ACTIVE 
 
. Escola e estudos 
. Sistema educativo 
francês 
. Escolha de carreira e 
profissões 
. Novas profissões 
. Qualidades profissionais 
. Vantagens e 
desvantagens das 
profissões 
. Curriculum vitae 
 
 

 
 
 
. Consolidação dos conteúdos do 

1.º e 2.º períodos 
. Pronúncia e ortografia (consolidação) 
. Alguns determinantes indefinidos; 
. O verbo choisir ; 
. o Futuro simples ; 
 
. Pragmática 

– Exprimir intenções. 
– Exprimir e justificar opinião sobre 

uma profissão. 
– Fazer projetos para o futuro. 

– Recuperar os conteúdos 
abordados no 8º ano. 
- Promover o sentimento de 
pertença à escola e ao grupo. 
-Promover a socialização, a 
empatia e a colaboração. 
-Partilhar experiências 
relativamente ao período de 
E@A.  
-Refletir sobre a nova realidade 
escolar. 
- Promover o sentimento de 
segurança. 
- Identificar conhecimentos, 
capacidades e atitudes que 
possam impedir a progressão do 
aluno. 
-Adaptar estratégias 
organizacionais, curriculares e 
pedagógicas as situações 
diagnosticadas. 
- Consolidar os conteúdos 
abordados no 7º e 8º anos. 
- Desenvolver uma  
competência cultural e 
civilizacional da língua francesa. 
- Apropriar-se de um  
conjunto de conhecimentos que 
ressaltam da língua e da cultura 
dos países francófonos. 
- Desenvolver as  

– Observação de  
documentos. 

– Descrição oral de imagens. 
– Exposição oral com  

preparação prévia. 
– Pré-leitura de documentos. 
– Leitura de documentos  

para recolha de informação. 
– Leitura expressiva. 
– Leitura recreativa. 
– Escuta ativa de textos e  

canções. 
– Visionamento de vídeos e  

excertos de filmes. 
– Exercícios de verificação da 

compreensão oral e escrita. 
– Consulta dos glossários. 
– Registo de vocabulário. 
– Redação de textos (70-90  

palavras). 
– Legendagem de imagens /  

fotografias. 
– Exercícios de  

memorização. 
– Atividades de simulação. 
– Elaboração de cartazes  

informativos ou outros. 

– Manual 
– e-Manual 
– Caderno de Exercícios 
– Material audiovisual 
– Caderno diário 
– Dicionário francês-português 
– Glossário português-francês 
– Quadro 
- Grelhas de Registo das 
observações. 
- Filmes: “La Cage Dorée”; 
- Vídeos 
- Canções 
- Documentos autênticos 

- Meios adequados ao E@A. 
Processos de Recolha de 
Informação 
*Observação direta: 
- tarefas específicas de unidade 
propostas na sala de aula;  
- tarefas / trabalhos extra-aula 
solicitados (TPC);  
- prestações orais (participação, 
leitura, apresentações orais, jeux 
de rôles (simulações), etc.; 
- utilização da língua estrangeira 
na comunicação da sala de 
aula.);  
- atitudes e valores (atenção, 
interesse, espírito crítico, 
cooperação, relações 
interpessoais…); 
 
*Fichas por domínios: 
compreensão oral; compreensão 
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competências essenciais de 
comunicação em língua francesa. 
- Desenvolver competências  
estratégicas. 
- Utilizar corretamente os  
recursos linguísticos disponíveis 
em situações de comunicação. 
- Refletir sobre o uso e  
funcionamento da língua para 
desenvolver estratégias 
metacognitivas que conduzam ao 
“saber-fazer”. 
- Construir a sua identidade  
pessoal através do 
desenvolvimento da 
personalidade, responsabilidade 
e autonomia. 
- Desenvolver o espírito crítico  

através de uma permanente 
auto e heteroavaliação. 

escrita; questionários diversos; 
gramática; atividades diversas de 
produção escrita. 
 
* Grelhas de registo. 
*Trabalho individual, em grupo 
e de pares. 
*Atividades de auto e 
heteroavaliação. 
 
*Meios adequados ao E@A. 
 
*Participação em atividades, 
concursos, projetos e semanas 
temáticas dinamizados pela 
escola e / ou pelo Departamento 
de Línguas (postais digitais de 
Natal). 
Observações 
As aulas previstas são 
contabilizadas em unidades de 
90 minutos. Esta carga horária 
poderá ser alterada num 
contexto de Pandemia 
(COVID19) para uma situação de 
E@A. 

 
Notas:   
a) As aulas previstas são contabilizadas em unidades de 90 minutos. Esta carga horária poderá ser alterada num contexto de Pandemia (COVID19) para uma situação de E@A. 
b) Caso não seja possível concluir a última unidade do primeiro e segundo períodos, esta será lecionada no período subsequente. 
c) Os conteúdos serão lecionados ao longo do ano letivo, consoante as unidades temáticas em estudo, as necessidades comunicativas dos alunos e as atividades planeadas em articulação 
interdisciplinar do conselho de turma.  
d) As competências do perfil dos alunos são trabalhos ao longo do ano de acordo com os temas e áreas curriculares. 
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