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Francês – 9.º ano 

 

Informações da disciplina de Francês  – 9.º ano 

RESUMO DA PLANIFICAÇÃO 

1.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas:  

Conteúdos 

Temáticos Gramaticais 
Unidade 0: A França no Património mundial   
 
Unidade 1: Profissões  
(Exprimir gostos; fazer projetos; exprimir necessidade;  pedir 
informações) 
 
Unidade 2: Cultura estética; música 
(Exprimir gostos; apreciar; exprimir uma opinião; exprimir 
negação)  

Revisões 8º ano 
 
 Feminino de nomes e adjetivos   
 Futuro simples 
 Il faut + infinitivo  
 
 Palavras interrogativas 
 Pronomes interrogativos variáveis 
 Expressão de negação  

 

2.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas:  

Conteúdos 

Temáticos Gramaticais 
Unidade 3: Cultura estética; cinema 
(Pedir / dar uma opinião; justificar; exprimir oposição) 
 
 Unidade 4: Ciência e tecnologia  
(Exprimir uma opinião; contar no passado; situar no tempo) 

 
Unidade 5: Cooperação internacional  
(Exprimir uma opinião; justificar opções; exprimir hipóteses)   
 

 Pronomes relativos 
 Passé composé 
 Expressão de oposição 
 
Pretérito imperfeito     
 Expressão de tempo  
 Forma passiva 
Condicional   
 Expressão de condição  

 

3.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas:  

Conteúdos 

Temáticos Gramaticais 
Unidade 6: Meio ambiente, poluição, ecologia   
(Descrever uma paisagem; exprimir uma opinião; exprimir 

necessidade) 
Unidade Extra  
(Meio ambiente, catástrofes naturais; descrever uma paisagem; 
Exprimir finalidade)   

Expressão de causa 
 Indefinido: tout, quelque  
 Presente do conjuntivo  
 
Advérbios de modo 
 Expressão de fim 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Pond. Instrumentos de avaliação 

Domínio dos 
Conhecimentos e 
Competências/ 
Capacidades 
 
 

Leitura / 
Escrita/Gramática 

 
40% 

Fichas de Avaliação (2 em cada período e 1 no 3.º); 
Fichas de trabalho e outros questionários de natureza diversa (de 
compreensão escrita e oral, de gramática); 
Produção de diferentes tipos de textos; trabalhos de casa; trabalhos 
individuais e/ou de grupo; 
- Atividades relativas a três competências (leitura,escrita e audição); 
- Atividades relativas a duas competências (ouvir e falar); 
- Grelhas de avaliação da oralidade 

 
Oralidade 
 

Compreensão 
 

25% 

Expressão 15% 

 Comportamento, Atitudes e Valores 20% - Grelhas de observação, registo e avaliação de atitudes 

                       Ponderação da classificação por período 1º período (100%); 
2º período = 1º p (40%) + 2º p (60%); 
3º período = 2º p (60%) + 3º p (40%);  

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

 


