
	
	

	

	

 
 
 

 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: Secundário  Áreas/Disciplina: Francês  Ano: 1.º 
 

Curso: Básico   Científico-Humanístico  Profissional x 
 

Planificação Anual 

Período Sequências/Temas//Módulos  
Conteúdos 

Programáticos/Domínios 
Instrumentos de 

Avaliação 
Tempos 
Letivos 

1.º/2.º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 0 
 

 
Vivre en français 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Temáticos, lexicais e 
socioculturais 
 
. A França 
. O francês 
. A Francofonia 
 
 
. Identificação pessoal  
 
 
. Descrição física e psicológica 
 
 
. Família  
. Dias da semana 
. Meses do ano 
 
 
. Escola  
. Material escolar 
. Disciplinas 
. Rotinas escolares  
. Cores  
 
. Rotinas diárias 
. Tarefas domésticas 
. Partes do dia 
. Horas 
 
 
 
 
Gramática 

 

 

 

Teste diagnóstico 

Grelha de 
observação direta 

Grelha de 
observação da 
leitura e oralidade 

Ficha de 
compreensão oral 

Fichas formativas 

Teste  

 

Ficha de auto e 
heteroavaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 



	
	

 
 
 

2.º/3.º 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 1 
 
 

Organiser le quotidien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Temáticos, lexicais e 
socioculturais 
 
. Escola  
. Material escolar 
. Disciplinas 
. Rotinas escolares  
. Cores  
 
. Rotinas diárias 
. Tarefas domésticas 
. Partes do dia 
. Horas 
 
. Atividades de ocupação de 

tempos livres 
 
. Higiene e saúde 
. Corpo humano 
 
  Gramática 
 
Temáticos, lexicais e 
socioculturais 
 
. Hábitos de higiene e saúde 
. Alimentos 
. Bebidas 
 
. Casa 
. Partes da casa 
. Móveis e objetos 
 
 
. Paisagens 
. Locais de férias 
. Tempo atmosférico 
. Cidade 
 
Gramática 
 
------------------------------------------- 
Domínio da Competência 
Comunicativa 

• Compreensão oral: 
 
- identificar palavras-chave e 
frases simples e inferir o sentido 
geral em mensagens e textos 
simples e curtos (anúncios 
públicos, mensagens telefónicas, 
publicidade, canções, videoclipes, 
publicações digitais, entre outros), 
relacionados com situações do 

 

 

 

 

 

 

 

Grelha de 
observação direta 

Grelha de 
observação da 
leitura e oralidade 

Ficha de 
compreensão oral 

Fichas formativas 

Teste  

Ficha de auto e 
heteroavaliação 
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quotidiano e experiências pessoais 
e articulados de forma clara e 
pausada.  
 
 

• Compreensão escrita:  
- identificar palavras-chave e 
frases simples e inferir o sentido 
geral em mensagens e textos 
simples e curtos (correspondência, 
folhetos, publicidade, catálogos, 
receitas, ementas, artigos de 
jornal, banda desenhada, 
publicações digitais, entre outros), 
relacionados com situações do 
quotidiano e experiências pessoais, 
constituídos essencialmente por 
frases simples e vocabulário 
familiar.  

• Interação oral:  
 

- interagir sobre situações do 
quotidiano e experiências pessoais, 
pronunciando de forma 
compreensível, em conversas 
curtas, bem estruturadas e ligadas, 
tendo em conta o discurso do 
interlocutor, respeitando os 
princípios de delicadeza e usando 
um repertório limitado de 
expressões e de frases com 
estruturas gramaticais elementares 
para:  
- pedir e dar informações;  
- descrever, narrar acontecimentos 
reais ou imaginários, presentes ou 
passados;  
- exprimir gostos e preferências.  

• Interação escrita: 
 

- escrever textos simples e curtos 
(50-60 palavras) em suportes 
diversos, sobre situações do 
quotidiano e experiências pessoais, 
respeitando as convenções 
textuais, utilizando vocabulário 
elementar e frases simples e 
articulando as ideias com 
conetores básicos de coordenação 
e subordinação para:  
- descrever e narrar 
acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes ou 



	
	

passados;  
- exprimir gostos e preferências.  

• Produção escrita: 
  
- redigir textos (50-60 palavras) em 
suportes diversos, sobre situações 
do quotidiano e experiências 
pessoais, respeitando as 
convenções textuais, utilizando 
vocabulário muito frequente e 
frases curtas e articulando as 
ideias com diferentes conetores 
básicos de coordenação e 
subordinação para:  
- descrever e narrar experiências e 
acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes ou 
passados;  
- exprimir gostos e preferências. 
Domínio da Competência 
Intercultural: 
 

- observar e identificar a 
diversidade na sua cultura de 
origem, assim como na(s) 
cultura(s) da língua estrangeira em 
referências, hábitos, atitudes e 
comportamentos inseridos em 
situações da vida quotidiana.  
Domínio da Competência 
Estratégica: 
 

- reconhecer a importância de 
estratégias no processo de 
aprendizagem da língua 
estrangeira (motivação, contacto 
com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de 
informação, assimilação de 
conhecimentos) e identificar as 
mais frequentes e eficazes para 
realizar tarefas individualmente ou 
em grupo;  
- utilizar diferentes estratégias e 
suportes técnicos nas fases de 
planificação, de realização de 
tarefas comunicativas de 
compreensão, interação oral e 
produção escrita, avaliando a sua 
eficiência.  

 
Notas: 



	
	

        1) A sequência dos temas/domínios pode ser alterada em função das atividades planificadas nos planos 
de turma, nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação 
curricular e interdisciplinar.   

        2) Os instrumentos de avaliação formativa poderão ser partilhados com outras disciplinas. 

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

 

 

 

 

 

 

Critérios 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

(Socioafetivo) 
Assiduidade e pontualidade 

Comportamento/atitudes na sala de aula 
Empenho e organização 
Cooperação e interação 

Capacidade de expressão e comunicação 

1) 2) Total 

7.º, 8.º e 9.º anos 45% 45% 90% 10% 

 
1) Para este parâmetro, o valor a atribuir resulta do teste e/ou trabalho realizado no módulo. 

 
Os testes serão elaborados de acordo com matriz/informações da responsabilidade do grupo 
disciplinar/equipa pedagógica/professor(es).  
 
A matriz/informações será dada a conhecer aos alunos com a antecedência mínima de sete dias, antes 
da realização de cada prova. 
 
 

2)                                                                    Critérios específicos  
 

Domínio	
	da	oralidade	

e	
Domínio		
da	leitura	

 
§ Exposições orais/atividades de forma oral. 
§ Fichas de verificação de compreensão oral. 
§ Leitura expressiva. 
§ Atividades de leitura para apreensão de 

sentidos. 

20% 

	

Domínio		
da		expressão	escrita	

e	
Domínio		
da	leitura	

	

 

§ Testes.                                                   45%                                                           

§ Trabalhos escritos individuais ou 

 em grupo.       

§ Atividades de leitura para apreensão de 

sentidos.                                                 25% 

§ Trabalho de pesquisa e recolha de 

70% 



	
	

informação. 

Domínio	da	

gramática	
Competência avaliada de forma transversal. 

Notas:  
       1) Para os critérios gerais, o valor a atribuir, arredondado à décima, deve resultar de 
todas as observações realizadas, durante o módulo. 
       

 
 
 

 

 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 

Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 
O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nos conteúdos, evidenciando não ter qualquer dificuldade na disciplina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos 
solicitados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma 
atitude correta perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando 
uma cidadania ativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a plenitude das competências de conhecimentos, capacidades 
e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• 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 

 

(Muito Bom) 
Nível 5 

 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nos conteúdos, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
 Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a maior parte das competências de conhecimentos, 
capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 

(Bom) 
Nível 4 



	
	

• 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 

 
O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstas nos conteúdos, evidenciando ter pequenas 
dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos 
estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de 
conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• 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 

 

(Suficiente) 
Nível 3 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nos conteúdos, evidenciando ter dificuldades na disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre 
prazos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes 
apresenta uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder 
adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas 
seguintes:  

• 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 

 

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 

 


