GESTÃO DE CONTEÚDOS 2021 – 2022
Ensino Básico – 3.º Ciclo
Francês - 7.º ano

Unidades de Ensino /
 Départ

1.º semestre

 Unité 1: Je me présente
 Unité 2 : Mon collège
 Unité 3 : Mes copains et moi

Conteúdos (1)

N.º Aulas
Previstas
(45 min)

CONTEÚDOS TEMÁTICOS
 símbolos da França e da francofonia

 palavras transparentes
 saudações e despedidas
 identificação pessoal
 países e nacionalidades
 palavras interrogativas
 números até 100
 endereço e número
de telefone
 meses e data de nascimento

espaços da escola

expressões da sala de aula

materiais escolares

rotinas escolares

horário e disciplinas

dias da semana

horas
 caracterização física
 caracterização psicológica
 cores
 roupas
 passatempos
 convites
CONTEÚDOS GRAMATICAIS
 pronomes pessoais tónicos
 verbos être e avoir
 nacionalidades: género e número
 palavras interrogativas
 preposições com países e cidades
 verbos s’appeler e habiter
 frase interrogativa
 présentatifs c’est / ce sont /
il y a
 peu de / beaucoup de /
trop de
 negação ne… pas /
ne… jamais
 artigos definidos e indefinidos
 expressão de gosto
 verbos lire / faire / prendre
 très / beaucoup de
 adjetivos: masculino
e feminino
 determinantes demonstrativos
 artigos definidos contraídos
 futur proche

(1) As atividades serão planeadas considerando a especificidade da disciplina e da turma.

+/- 50 aulas

Unité 4: Ma famille
Unité 5: À la maison

2.º semestre

Unité 6: Mon quartier

CONTEÚDOS TEMÁTICOS
família
e laços

de parentesco
 profissões
 animais de estimação
 alimentos e bebidas
 rotinas alimentares
 no restaurante
 convite
 pesos e medidas
tipos e partes da casa

objetos da casa

rotinas quotidianas

cidade: espaços e serviços

meios de transporte

meteorologia: tempo

e clima
estações do ano

destinos de férias


CONTEÚDOS GRAMATICAIS
 nomes e adjetivos: singular / plural
 determinantes possessivos
 quantidades e artigos partitivos
 verbos manger e boire
 pouvoir, vouloir e devoir + infinitivo
 preposições de lugar
 verbos em -ir:
finir, choisir
 il faut + infinitivo
 verbos pronominais reflexos
 numerais ordinais
 preposições e advérbios de lugar
 preposições com meios de transporte
 verbos em -ir:
sortir, venir
 être en train de /
venir de + infinitivo
 conectores:
et, ou, mais, pour, alors, parce que

(1) As atividades serão planeadas considerando a especificidade da disciplina e da turma.

+/- 50 aulas

