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Aprendizagens essenciais 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Áreas Temáticas / Conteúdos Calendarização 

Compreensão Oral 

O aluno identifica palavras-chave e frases simples e infere o sentido geral em mensagens e 
textos simples e curtos (anúncios públicos, mensagens telefónicas, publicidades, canções, 
clips, entre outros) relacionados com o meio envolvente, situações do quotidiano e 
experiências pessoais, sempre que sejam articulados de forma clara e pausada. 

 

Compreensão Escrita 

O aluno identifica palavras-chave e frases simples e infere o sentido geral em mensagens e 
textos simples e curtos (cartas e mensagens, folhetos, publicidades, catálogos, receitas, 
ementas, artigos de jornal, banda desenhada, entre outros), relacionados com o meio 
envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais, sempre que sejam constituídos 
essencialmente por frases simples e vocabulário familiar. 
 
Interação Oral 

O aluno interage em conversas curtas, bem como estruturadas e ligadas a situações 
familiares. Pede e dá informações e troca de opiniões sobre o meio envolvente, situações do 
quotidiano e experiências pessoais, tendo em conta o discurso do interlocutor e respeitando 
os princípios de delicadeza. Pronuncia, geralmente, de forma compreensível, um repertório 
limitado de expressões e de frases, mobilizando estruturas gramaticais elementares. 
 
Interação Escrita 

O aluno escreve cartas e mensagens simples e curtas. Pede e dá informações sobre o meio 
envolvente e situações do quotidiano e experiências pessoais. Respeita as convenções 
textuais e sociolinguísticas das mensagens e cartas, adequando-as ao destinatário. Utiliza 
vocabulário elementar em frases simples, articulando as ideias com conectores básicos de 
coordenação e subordinação. 

Unidade 0: 

• As saudações 

• As férias 

• Os locais de férias 

• As atividades 

• O regresso às aulas 

• O material escolar 

• Os dados pessoais 

Unidade 1: • Os tempos livres 

• Os passatempos 

• Os desportos 

• Os gostos e as preferências 

preferências  

Unidade 2: 

• Os hábitos de consumo 

• As opiniões e as preferências 

• Os produtos 

• Os locais de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    1º 

   Semestre 

 

(16 de 

setembro a 26 

de janeiro) 

 

 

33 aulas 

 

 

 



 

Planificação Anual 

Ano Letivo 2021/2022 

Disciplina FRANCÊS LEII – Nível 2 Ano: 8º ano  

 
 

 

 2/4 Departamento de Português 

 

 
 
 
 

Produção Oral 

O aluno exprime-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente. 
Descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; conta experiências pessoais e 
acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados e exprime opiniões, gostos e 
preferências. Usa um repertório limitado de expressões e de frases, mobilizando estruturas 
gramaticais elementares. Pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

 

Produção Escrita 

O aluno escreve textos simples e curtos. Descreve situações do quotidiano; conta 
experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados e 
exprime opiniões, gostos e preferências. Respeita as convenções textuais e utiliza 
vocabulário elementar e frases simples, articulando as ideias com conectores básicos de 
coordenação e subordinação. 

 

Competência intercultural  

O aluno reconhece elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s) cultura(s) da língua 
estrangeira no seu meio envolvente e nas práticas de comunicação da vida quotidiana.  

 

Competência Estratégica  

O aluno demonstra uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua estrangeira. 
Valoriza o uso da língua estrangeira como instrumento de comunicação dentro da aula, 
nomeadamente para solicitar esclarecimentos, ajuda e colaborar com colegas na realização 
de tarefas e na resolução de problemas. Usa os seus conhecimentos prévios em língua 
materna e noutras línguas, a sua experiência pessoal, indícios contextuais e semelhanças 
lexicais e gramaticais para fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples, 
recorrendo, quando necessário, a idiomas conhecidos e gestos.  

Unidade 3: 

 • Os tipos de casa, as divisões 
e o seu recheio 

• Os hábitos alimentares 

• Os restaurantes e os cafés 

• A gastronomia francesa e 
francófona 

Unidade 4: 

 As viagens 

• Os itinerários 

• Os meios de transporte 

• Os acidentes e a segurança 
rodoviária 

Unidade 5: 

• Os serviços dos correios 
franceses 

• Os hábitos de utilização dos 
meios de comunicação e de 
informação 

• As vantagens e os 
inconvenientes 

• As opiniões pessoais sobre os 
meios de comunicação e de 
informação 

Unidade 6: 

• Os hábitos e as 
características da vida no 
campo e/ou na cidade 

GRAMÁTICA: Aspetos 
fundamentais da estrutura e 
do funcio- 

  namento da língua, de acordo 

2º  

  Semestre 

 

  (2 de fevereiro a 

15 de junho) 

 

 

 
           32 aulas 

 

 

 



 

Planificação Anual 

Ano Letivo 2021/2022 

Disciplina FRANCÊS LEII – Nível 2 Ano: 8º ano  

 
 

 

 3/4 Departamento de Português 

 

com o estipulado no 
programa do 8º ano, e a 
trabalhar de acordo com a 
estrutura do manual adotado. 

 

 
 

Domínios Descritores de desempenho 

 

 

Compreensão oral e escrita 

Conhecedor / sabedor / culto / informado: A,B,E,G,I,J  

Comunicador: A,B,D,E,H,I,J  

Questionador: A,B,D,E,F,G,I,J  

Crítico /Analítico: A,B,C,D,E,H  

Criativo: A,C,D,E,H,J  

Indagador / investigador: A,C,D,E,F,H,I 
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Interação e produção orais e escritas 

Participativo / colaborador: B,C,D,E,F  

Sistematizador / organizador: A,B,C,E,F,I,J 

Competência intercultural Respeitador do outro e da diferença: A,B,C,F,J 

Competência estratégica Responsável e autónomo: C,D,E,F,G,I,J 

 

Descritores de desempenho 

A – Linguagens e textos 

B – Informação e Comunicação 

C – Raciocínio e resolução de problemas 

D – Pensamento crítico e pensamento criativo 

E – Relacionamento interpessoal 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G – Bem-estar, saúde e ambiente 

H – Sensibilidade estética e artística 

I – Saber científico, técnico e tecnológico 

J – Consciência e domínio do corpo 

 


