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Informaçõesdadisciplinade Francês –   7.º ano 
RESUMO DA PLANIFICAÇÃO 

ResumodaPlanificação:Conteúdos  
1.º Período 

 
2.º Período 

 
3.º Período 

Aulas Previstas(90+ 45 minutos) 39 39 24 

Temas Gramática 
0-Bienvenue ! 

A França ; Os Franceses e aFrancofonia 
1-Comment ça va ? 

Identificação pessoal ; Países e nacionalidades 
2-Comment es-tu ? 

Descriçãofísica e psicológica 
3-En famille 

Membros da família ; Dias da semana ; Meses do ano 

Fonética francesa; Alfabeto 
Numerais cardinais até 20 
Presente do indicativo :s’appeler, habiter, être, avoir. 
Frase interrogativa. 
Preposições : países e cidades 
Feminino de adjetivos; Frase negativa; Determinantes 
artigos definidos 
Numerais cardinais : 20 a 100 ;Determinantes possessivos 

4. On va à l’école 

Materialescolar ;Disciplinas ;Rotinasescolares ; 
Cores. 
5. Ma Journée 

Rotinasdiárias ;Tarefasdomésticas ;Partes do dia ; 
Horas. 
6. Amuse-toi 

Atividades de ocupação de tempos livres 

Determinantes artigos indefinidos;Presente do indicativo : 
aimer, lire, écrire;Expressão de causa : parce que. 

 
Presente do indicativo : se laver, aller, faire, prendre. 
Artigos contraídos com a preposição à. 
Expressão de oposição : mais. 

Presente do indicativo :finir, sortir, venir;Futur Proche. 
Palavras interrogativas. 

 
7-Ton corps, ton trésor.  

Hábitos de higiene e saúde; Corpo humano Alimentos e 
bebidas. 
8- Mystère, Mystère… 

Casa ;Compartimentos da casa ;Móveis e objetos. 
9- J’habite ici. 

Paisagens ;Locais de férias ;Tempo atmosférico ;Cidade. 

 

Imperativo ;Artigos partitivos ;Pronomes pessoais C.D. 
 
Numerais ordinais : 1 a 12 ; Passé Composé ; 
Discurso direto/indireto 
Determinantes demonstrativos ;Imperfeito do indicativo ; 
Expressão de comparação ; 
Preposições. 
 

 

Provas de Avaliação 2 2 2 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Domínios Pond. 

Cognitivo 

Competência Escrita (Testes e produções escritas, trabalhos de casa, trabalhos na aula/grupo…) 60% 

Competência Oral (participação, jeux de rôle, apresentação de trabalhos e leitura) 20% 

Atitudes e valores (Responsabilidade e empenho; organização; cumprimento de regras; relacionamento 
interpessoal). 

20% 

Ponderação da classificação por período: 1º período (100%); 2º período = 1º p (40%) + 2º p (60%);    

                                                                          3ºperíodo = 2º p (60%) + 3º p (40%); 
 

 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

Manual adotado, caderno de atividades, caderno escolar, material de escrita e caderneta. 


