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Nível de Ensino: Secundário
Curso:

Período

Regular

Áreas/Disciplina: Francês
VOC

Sequências/Temas//Módulos

Ano: 11º

Científico- Humanístico

Conteúdos Programáticos/Domínios

Profissional

Instrumentos
de Avaliação

Tempos
Letivos

Teste
diagnóstico
Temáticos, lexicais e socioculturais
“Choisir un espace de vie”

• Tipos de
empresas.
•

Módulo 2

•
•
•

•

alojamento

e

de

Divisões da casa, os diferentes
espaços de uma empresa/ de uma
loja de comércio.
Móveis.
Aluguer e compra.
Espaço
circundante:
bairro/
quarteirão,
comércio,
jardins,
serviços.
Elementos de serviço: elevador,
aquecimento, encargos.

Grelha de
observação
direta
Grelha de
observação da
leitura e da
oralidade
Ficha de
compreensão
oral

1.º
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referências geográficas e culturais
de meios urbanos e rurais.
Referencias sobre o ordenamento do
território.
Cumprimentar/despedir-se.
Apresentar-se/apresentar alguém.
Pedir/dar informações.
Exprimir uma opinião.
Contar ações passadas
Situar um acontecimento no espaço
e no tempo.
Descrever um objeto, um serviço,
uma pessoa.
Exprimir gostos e preferências.
Comparar.

Gramática

Fichas
formativas
Teste global
Ficha de auto e
heteroavaliação

X

38

2.º

Módulo 2

“Choisir un espace de vie”

7

“Chercher du travail”
•
•
•
•
2.º

Módulo 3
•

•

Vocabulário relacionado com os
documentos.
Formas ritualizadas de interação oral
e escrita.
Fórmulas de delicadeza de saudação
e de despedida.
Registos de língua cuidada (oral e
escrita).
Comparação
da
comunicação
profissional no contexto nacional e
no contexto francófono.
Jornais, revistas, sites especializados
do mundo francófono.

Gramática
“Chercher du travail”
Módulo 3

•
•

3.º

•
•

Vocabulário relacionado com os
documentos.
Formas ritualizadas de interação oral
e escrita.
Fórmulas de delicadeza de saudação
e de despedida.
Registos de língua cuidada (oral e
escrita).

•

Comparação
da
comunicação
profissional no contexto nacional e
no contexto francófono.

•

Jornais, revistas, sites especializados
do mundo francófono.

Grelha de
observação
direta
Grelha de
observação da
leitura e da
oralidade

34

Ficha de
compreensão
oral
Fichas
formativas

Teste global

Ficha de auto e
heteroavaliação
10

Gramática

(Algumas aulas serão utilizadas para a prática de oralidade, realização e a correção de fichas e de testes
globais, bem como para a auto e heteroavaliação).

