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                                        AGRUPAMENTO de ESCOLAS Nº1 de SANTIAGO do CACÉM 3º CICLO 
     Ano Letivo 2013/2014 FRANCÊS – 9ºANO 

|PLANIFICAÇÃO ANUAL| 
Documento(s) Orientador(es): metas de Aprendizagem e programa nacional 

TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS OBJETIVOS TEMPO AVALIAÇÃO 

Módulo 0- 1 :Descobrir a 
França e a francofonia 
 
 
 
Módulo 2- Novas Tecno-
logias e ciência 
 
 
 
Módulo 3 e 4- Cooperação 
internacional e qualidade 
de vida 
 
 
 
 
 
 
Módulo 5 e 6- Cultura e 
estética 
 
 
Módulo 7- Escolha da 
carreira 

- a França e a francofonia 
 
 
 
 
-Pesquisa científica e desenvolvi-
mento tecnológico; 
-Indústria de ponta; 
 
 
- Meios de comunicação do século 
XXI ; 
- Cooperação entre povos (ONU, 
CEE…) 
- Defesa do ambiente e movimen-
tos ecológicos;  
 
 
- Arte, literatura, cinema, música 
 
 
- prosseguimento de estudos; 
- Vida ativa.  
 
 
 
 
 
 

CompreensãoOral 
Compreender as ideias principais e informação relevante 
explícita em mensagens e textos curtos (anúncios públicos, 
mensagens telefónicas, noticiários, reportagens, publicidade, 
canções, clips, entre outros) sobre experiências pessoais e 
situações do quotidiano, interesses próprios e temas da atua-
lidade, sempre que sejam constituídos, essencialmente, por 
frases simples e vocabulário muito frequente e sejam articu-
lados de forma clara e pausada. 

 
CompreensãoEscrita 
Compreender as ideias principais e informação relevante 
explícita em mensagens e textos simples curtos (cartas e men-
sagens, folhetos, ementas, horários, avisos, artigos de impren-
sa, textos literários, entre outros) que descrevam e/ou nar-
rem experiências pessoais e situações do quotidiano, interes-
ses próprios e temas da atualidade, sempre que sejam consti-
tuídos, essencialmente, por frases simples e vocabulário mui-
to frequente. 

 
Interação Oral 
Interagir em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a 
situações familiares. Trocar ideias, informações e opiniões 
sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, inte-
resses próprios e temas da atualidade, tendo em conta o dis-
curso do interlocutor e respeitando os princípios de delicade-
za. Usar vocabulário muito frequente e frases simples mobili-
zando as estruturas gramaticais adequadas. Pronunciar de 
forma suficientemente clara para ser entendido. 
 
 
 

 

 
 
 
1ºPeríodo 
9ºD e F- 28 
aulas 
9ºE-26 
aulas 
 
(Módulos:0 
a 3) 
 
 
 
 
2ºperíodo 
9ºD- 
24aulas 
9ºE e 9ºF-
26 aulas 
(Módulos 4 
a 6) 
 
 
 
 
 
 
3º periodo:  
9ºD, E, F- 14 
aulas 
(Módulo7) 

 

Avaliação Diagnóstica 
 
 
Avaliação Formativa 
 
 
Avaliação Sumativa 
 
Autoavaliação 
 
Heteroavaliação 
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Vocabulário ligado a cada área 
temática; 
 
CONTEÚDOS LINGUÍSTICOS: 
(os conteúdos linguísticos serão 
lecionados ao longo do ano letivo 
de acordo com a necessidade dos 
textos e do desenvolvimento das 
competências de expressão) 

CONJUGAÇÃO VERBAL:  
 Presente, pretérito perfeito, pre-
térito imperfeito, futuro simples, 
«futurproche», «passérécent» do 
indicativo; presente do conjunti-
vo; o gerúndio; pretérito mais que 
perfeito do condicional ; 

A NEGAÇÃO  

 
 PRONOMES RELATIVOS 
 
PRONOMES INTERROGATIVOS 
 
 AS EXPORESSÕES de :  
- tempo; 
- fim ;  
- causa ; 
- consequência ; 
- condição 
 
 PRONOMES ADVERBIAIS : 

«en» e «y» ;  
 
 VOZ ATIVA /PASSIVA 
 

InteraçãoEscrita 
Escrever cartas e mensagens (70-90 palavras). Pedir e dar 
informações sobre o meio envolvente, situações do quotidia-
no, experiências pessoais, acontecimentos reais ou imaginá-
rios, preferências e opiniões. Respeitar as convenções textuais 
e sociolinguísticas das mensagens e cartas, adequando-as ao 
destinatário. Utilizar vocabulário muito frequente e frases 
curtas, articulando as ideias com diferentes conectores de 
coordenação e subordinação.  

 
Produção Oral 
Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos prepa-
rados previamente. Descrever o meio envolvente e situações 
do quotidiano; contar experiências pessoais e acontecimentos 
reais ou imaginários, presentes ou passados e exprimir opi-
niões, gostos e preferências sobre temas da atualidade. Usar 
vocabulário muito frequente e frases simples mobilizando 
estruturas gramaticais elementares. Pronunciar de forma 
suficientemente clara para ser entendido. 

 
Produção Escrita 
Escrever textos diversos (70-90 palavras). Descrever situa-
ções do quotidiano; contar experiências pessoais e aconteci-
mentos reais ou imaginários, presentes ou passados e expri-
mir opiniões, gostos e preferências. Respeitar as convenções 
textuais e utiliza vocabulário muito frequente e frases curtas, 
articulando as ideias com diferentes conectores de coordena-
ção e subordinação. 
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as classes de palavras;  
 
 PRONOMES PESSOAIS CD e CI 

 


