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ENQUADRAMENTO

A planificação que se apresenta é um documento que complementa o documento “critérios de avaliação”
onde está enunciado o Perfil de Aprendizagens Específicas em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO).
Esta planificação é um instrumento orientador de toda a dimensão curricular. Os tempos letivos previstos
(45 min) apresentam-se distribuídos por domínio ou tema. Caberá ao docente fazer a gestão dos tempos para a
abordagem dos conteúdos dentro de cada tema/domínio e criar situações de aprendizagem que contemplem o
descrito nas aprendizagens essenciais, adequando a sua ação à realidade de cada turma e/ ou aluno.

Sendo a

avaliação parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem, os momentos de avaliação são intrínsecos aos
tempos distribuídos pelos temas/domínios.
No âmbito da autonomia curricular, são contemplados tempos para outras aprendizagens que se adequem
às necessidades de cada turma. Por conseguinte, esta planificação é o referencial comum a todas as turmas do 8º
ano do Agrupamento em que os tempos definidos para articulação curricular, por período letivo, para exploração de
outras aprendizagens, são meramente indicadores. Alguns dos conteúdos referidos podem ser tratados em
trabalhos de projeto ou atividades de aprendizagens práticas interdisciplinares a desenvolver durante o ano letivo.

Domínio/ Tema

Subdomínio/Subtema




1º PERÍODO

Unité 0: C’est parti

Unité 1- Connectés sur le monde

Recuperação das aprendizagens do
7ºano
(Vocabulário e gramática)

Unidade
5
do
7ºano
(consolidação do vocabulário,
da gramática, da pronúncia e
da ortografia);
 Aspetos gerais da Cultura e
Ciivilização Francesas;
 Apresentação e identificação
pessoal, nome, apelido,
idade, morada,
caracterização física e
psicológica
 Revisão Gramatical do 7ºano

Tempos
previstos
(45 minutos)

Total

15

12

41

Léxico:
- Meios de comunicação: telefone,
sms, mail, facebook, postal, carta;

12

Gramática:
- Conetores ( causa, consequência,
oposição)
- Passé composé ( auxiliar “ être “ e “
avoir” ;
- particípio passado;
-passé composé na forma negativa

Unidade 1- TIC
2

Articulação Curricular
Unité 2- Loisirs et lieux de
reencontre

Léxico:
-Passatempos dos franceses,
- Locais de encontro

2º PERÍODO

Gramática.
-Presente do indicativo dos verbos:
“ vouloir”, “ pouvoir “ e “ devoir”;
- determinantes possessivos,
-imperfeito do indicativo (
comparação com o 2 passé
composé”
Unidade 3- Bonnes et
mauvaises habitudes

Léxico.
-As refeições , os alimemtos e as
bebidas;
-Bons e maus hábitos
alimentares;
-Boa e má saúde: sintomas e
doenças;

15

33

15

-Modos de vida e hábitos dos
franceses;
- A gastronomia francesa

Articulação Curricular
Unité 4- Jeunes
consommateurs

Gramática:
“ articles partitifs “;
-Verbos “ manger “ e “ boire”
- futuro simples;
Pronomes pessoais ( COD e COI)
Unidade 2. Inglês, Português,
Educação Física.
Unidade 3. Ciência da Natureza,
Tic, Educação Física
Léxico:
-roupas, calçado, acessórios de
moda;
- mesada;
-compras e consumo;
- comércios e produtos;
-marcas francesas em Portugal;
-os números

3

14

3º PERÍODO

Gramática:
Expressão de negação ( ne…pas;
ne… rien; ne … jamais; ne…plus ;
ne …personne; oui/si )
Unité 5- Vivre et
voyager en France

Articulação Curricular

Léxico:
- Viver na cidade ou no campo;
- vantagens e inconvenientes
-serviços na cidade;
-meios de transporte;
- turismo em França
Gramática:
-Preposições de lugar;
- pronomes relativos “ que, qui,
où”;
-“ depuis/ pendant/ il y a “
-pronomes advrbiais “ en “ e “ Y”
Unidade 4:- Inglês, Cidadania e
desenvolvimento
Unidade 5: Inglês, geografia,
Cidadania e desenvolvimento
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