AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA
PLANIFICAÇÃO ANUAL- 2020-2021
CICLO: 3º
DISCIPLINA: FRANCÊS
ANO: 8º

Semestres

Nºde Aulas
Previstas

1º
2º
TOTAL
DOMÍNIO

Compreensão oral




Reconhecer expressões e
vocabulário de uso mais
frequente.
Compreender o essencial
de mensagens simples,
curtas e claras
Identificar palavras-chave e frases simples e
inferir o sentido geral em
mensagens e textos
simples e curtos.

Compreensão escrita



Identificar palavras-chave
e frases simples.
Inferir o sentido geral em
mensagens
e
textos
simples
e
curtos
relacionados com situações
do quotidiano e
experiências pessoais.

Interação oral






Interagir em situações do
quotidiano.
Estabelecer contactos
sociais.
Pedir ou dar informações.
Descrever e narrar
acontecimentos.
Exprimir gostos e
preferências.

Interação escrita
 Escrever correspondência
(50-60 palavras) sobre
situações do quotidiano e

34
36
70

UNIDADES TEMÁTICAS
Unidade 0 –Top Départ
(Consolidação de conteúdos de 7ºano)
- As férias.
- Os locais de férias.
- As atividades.
-O regresso às aulas.
- O material escolar.
-Os dados pessoais.
-Os pronomes pessoais (sujeitos, reflexivos e
recíprocos).
-Os numerais cardinais.
-Os determinantes possessivos.
-Os determinantes contraídos com as preposições à e
de.
-O pretérito imperfeito.
-O passé composé.
-Os determinantes artigos definidos e indefinidos.
Unidade 1 — Top Jeunes
(Consolidação de conteúdos de 7ºano)
-Os tempos livres.
-Os passatempos.
-Os desportos.
-O corpo humano.
-Os gostos e as preferências.
- A flexão em género e número dos adjetivos e dos
nomes.
-Os determinantes e os pronomes indefinidos.
Unidade 2 — Top Budget
-Os hábitos de consumo.
-As opiniões e as preferências.
-Os produtos.
-Os locais de compra.
-Os pronomes pessoais CD e CI.
-Os advérbios de quantidade: beaucoup, peu, trop,
assez, très.
-A frase negativa: ne pas, ne jamais, ne personne.
-Os verbos en -er: acheter e payer.

Planificação para aulas de 50 minutos e de acordo com o manual C’est Top 8
da editora ASA (nível A2.1)

Nº DE AULAS

12

10

10



experiências pessoais em
suportes diversos
respeitando as convenções
textuais.
Utilizar vocabulário
elementar e frases simples
articulando as ideias com
conectores.

Produção Oral




Exprimir-se sobre
situações do quotidiano e
experiências pessoais, de
forma simples.
Utilizar um repertório
limitado de expressões e
de frases com estruturas
gramaticais elementares.

Produção escrita






Escrever, sobre situações
do quotidiano e
experiências pessoais,
textos (50-60 palavras)
simples e curtos, em
suportes diversos,
respeitando as convenções
textuais, utilizando
vocabulário elementar e
frases simples.
Descrever e narrar
acontecimentos reais ou
imaginários, presentes ou
passados.
Exprimir gostos e
preferências.

Unidade 3 — Top Cuisine
(Consolidação de conteúdos de 7ºano)
-Os tipos de casa, as divisões e o seu recheio.
-Os hábitos alimentares.
-Os restaurantes e os cafés.
-A gastronomia francesa e francófona.
-Os verbos em -ir: dormir.
-Os pronomes relativos: qui, que.
-A expressão da oposição: mais, pourtant.
-O imperativo.
-As preposições: chez, dans.

Unidade 4 — Top Services
-As viagens.
-Os itinerários.
-Os meios de transporte.
-Os acidentes e a segurança rodoviária.
-As expressões temporais: avant, après, pendant.
-As expressões de causa: parce que, car, comme.
-Os pronomes adverbiais y e en.
-As preposições: à, en, sur, par, pour.

12

8

Unidade 5 –Top Contacts
-Os serviços dos correios franceses.

-Os hábitos de utilização dos meios de comunicação
e de informação.
-As vantagens e os inconvenientes.
- As opiniões pessoais sobre os meios de comunicação
e de informação.
-O verbo envoyer.
-Os advérbios de modo.
-As expressões de consequência: alors,donc.
-Os determinantes demonstrativos.

10

Unidade 6 – Top Territoire.
(Consolidação de conteúdos de 7ºano)

-Os hábitos e as caracteristicas da vida no campo
e/ou na cidade.
-As opiniões sobre a intervenção do poder político.
-As propostas de mudanças a nível comunitário.
-A forma perifrástica: être en train de/d’.
-A expressão da obrigação: Il faut/ devoir +infinitivo.
-A expressão de fim: pour / afin de + infinitivo.

8

Total: 70
A Consolidação de conteúdos de 7ºano realizar-se-á, no decorrer do ano letivo, no ínicio das
unidades, cujos conteúdos integram as aprendizagens essenciais de 8ºano.
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