
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Francês  Ano: 3.º  Curso: Ensino Profissional 
 

Planificação Anual 

Período Sequências Conteúdos Programáticos/Aprendizagens Essenciais Tempos letivos 

 

1.º 

 

 

 

 
 

Módulo 4 

 
Être au courant 

 

 

Temáticos, lexicais e socioculturais 

 

“Être au courant”  

• Lexicais 

- Vocabulário relacionado com os documentos analisados 
- Formas ritualizadas de abertura e fecho de um jornal /telejornal.  
- Sinónimos 
- Antónimos 
- Falsos amigos 
- Empréstimo 
- Siglas 

•  Socioculturais 

- Os “media” francófonos: 
- imprensa escrita, rádio, televisão e internet 
- referências culturais, históricas, geográficas e sociais 

• Funcionais 

- Situar um acontecimento no espaço e no tempo 
- Descrever um local, um objeto, um procedimento, uma pessoa e  um 
grupo social 

- Contar acontecimentos passados 
- Explicar factos 
- Comparar 

• Gramática 
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2.º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Módulo 5 

 
 

Profiter de la vie 

 

 
Temáticos, lexicais e socioculturais 

 
“ Profiter de la vie”  

• Lexicais 

- Vocabulário relacionado com os documentos 
- Meios de transporte: comboio, avião, carro, barco … 
 
- Locais de férias: mar, montanha, campo, locais e monumentos 
- Tipos de lazer: espetáculos, leituras, viagens e “media” 

• Socioculturais 

- Referências culturais, históricas, geográficas e sociais dos países 
- Jornais, revistas, sites especializados do mundo francófono 

•  Funcionais 

- Pedir/dar informações 
- Descrever um local, um serviço e uma pessoa. 
- Contar ações futuras 
- Exprimir preferências 
- Indicar razões de… 
- Exprimir um desejo 
- Situar-se no espaço e no tempo. 
- Comparar 

 

• Gramática 
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Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Revela muitas dificuldades Revela dificuldades Revela alguma facilidade Revela facilidade Revela bastante facilidade 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

 
 



Domínios/Descritores Ponderação Instrumentos de Avaliação 

Competência comunicativa 

 

Compreensão oral 

a. Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita em 
documentos curtos sobre o meio envolvente. 

Interação oral 

a. Interagir sobre o meio envolvente/trocar ideias e informações, descrever situações e 
narrar experiências/acontecimentos. 

b. Exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 

30% 

Ficha de motivação 

Fichas de trabalho 

Apresentações 

Dramatizações 

Produção de texto 

Fichas de avaliação 

Fichas de compreensão oral 

Cartazes 

Contributos dados para as atividades de 

articulação curricular 

Grelha de observação direta 

Auto e heteroavaliação 

 

 
 
 

Competência comunicativa 

 

Compreensão escrita: 

a. Compreender ideias principais e identificar a informação relevante explícita em 
mensagens e textos simples e curtos.  

b. Identificar estruturas gramaticais com alguma complexidade. 
c. Aplicar estruturas gramaticais de alguma complexidade. 

Interação escrita 

d. Escrever correspondências sobre o meio envolvente e situações variadas (60-80 
palavras).  

Produção escrita 

e. Redigir textos (60-80 palavras) em suportes diversos sobre o meio envolvente e 
situações variadas. 

 

30% 

Competência intercultural 

a. Estabelecer relações entre as culturas de língua materna e língua estrangeira. 
20% 

Competência estratégica 

a. Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem e utilizar recursos 
variados.	

b. Reconhecer os erros para os superar.	
c. Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas, através de indícios contextuais e 

textuais. 
d. Alargar os recursos  não-verbais e mobilizar suportes diversos.	

20% 

Notas: 
 
- a avaliação é sempre formativa, com exceção da avaliação do final de módulo, que é sumativa e que resulta de um juízo globalizante por módulo; 
- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos os descritores dos domínios/módulos e conhecimentos, capacidades e atitudes que 
estão a ser avaliados. 



Níveis de Desempenho 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 
Obrigatória (linguagens e textos; informação e comunicação; raciocínio e resolução de problemas; pensamento crítico e pensamento 
criativo; relacionamento interpessoal; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; sensibilidade estética e 
artística; saber científico, técnico e tecnológico; consciência e domínio do corpo), os descritores de desempenho são os seguintes: 

 

(Muito Bom) 
Nível 5 

 

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, 
evidenciando não ter qualquer dificuldade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a plenitude das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Bom) 
Nível 4 

 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, 
evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a maior parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Suficiente) 
Nível 3 

 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter pequenas dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma 
satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 

 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando ter dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra muitas dificuldades em poder adquirir, no final da escolaridade 
obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

 

 


