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Calendarização 

 

Áreas temáticas / 
Unidades 
Didáticas 

Competência comunicativa/ Competência Estratégica/ 
Competência Intercultural 

Gramática 

1º Período 

 
Regresso às aulas : La 
rentrée. 
 
 Aspetos gerais da cultura 
e civilização francesas 
. Clichés sobre a França e 

os franceses 

 

Cultura e estética 
- Arte (pintura, escultura, 

arquitetura, música…) 

- Literatura 

- Teatro 

- Cinema 

 

Ciência e tecnologia 

- Pesquisa científica e 

desenvolvimento 

tecnológico (Biologia, 

Bioquímica, Medicina, 

Oceanografia, Astrofísica, 

Informática…) 

- Indústria de ponta 
 

Competência comunicativa 
Compreensão oral 

 Compreender as ideias principais e identificar a 

informação relevante explícita em documentos 

curtos sobre o meio envolvente e situações 

variadas.  

 Compreensão escrita  

Compreender as ideias principais e identificar a 

informação relevante explícita em mensagens e 

textos simples e curtos. 

 Interação oral  

Interagir, sobre o meio envolvente e situações 

variadas, em conversas curtas bem estruturadas, 

tendo em conta o discurso do interlocutor, para: - 

trocar ideias e informações; - descrever situações, 

narrar experiências pessoais e acontecimentos reais 

ou imaginários, presentes, passados ou futuros; - 

exprimir opiniões, gostos e preferências.  

Interação escrita  

Responder a questionários. Escrever 

correspondência (60-80 palavras) sobre o meio 

envolvente e situações variadas, respeitando as 

convenções textuais e sociolinguísticas para: - pedir 

e dar informações; - descrever e narrar experiências 

e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, 

passados ou futuros; exprimir gostos e preferências. 

Produção oral  

Exprimir-se, sobre o meio envolvente e situações 

variadas, de forma simples, frases com estruturas 

gramaticais elementares e pronunciando de forma 

suficientemente clara para: - descrever situações, 

narrar experiências pessoais e acontecimentos reais 

ou imaginários, presentes, passados ou futuros; - 

exprimir opiniões, gostos e preferências. 

 Produção escrita  

Redigir textos (60-80 palavras) em suportes 

diversos sobre o meio envolvente e situações 

variadas, respeitando as convenções textuais, 

utilizando vocabulário muito frequente e frases 

curtas e articulando as ideias com diferentes 

conetores de coordenação e subordinação.  

Competência estratégica 

Utilizar estratégias adequadas para superar 

dificuldades e obstáculos na aprendizagem; - 

analisar erros e explicitar as ocorrências; - 

selecionar recursos adequados em suportes 

diversificados para resolver problemas e realizar 

tarefas. 

Competência Intercultural 

Observar recolher e interpretar elementos culturais 

distintos da língua estrangeira. 

Nomes  
- Flexão em género e 
em número 
- Flexão em grau 
Adjetivos 
- Flexão em género, 
em número e em grau 
- Formas especiais de 
comparativo e 
superlativo 
Determinantes 
Pronomes 
Verbos 
- Tempos e modos:  
Présent, passé 
composé, imparfait, 
futur , conditionnel ( 
particípio 
presente/«gérondif») 
- Verbos «apparaître», 
«(s’)asseoir», 
«atteindre», «battre», 
«conduire», 
«craindre», «croire», 
«cueillir», «mourir», 
«naître», «plaire», 
«rendre», «suivre», 
«tenir», «vaincre» 
 
Advérbios 
-Alargamento em 
função das 
necessidades de 
expressão do aluno e 
das possibilidades de 
emprego oferecidas 
pelos textos. 
Preposições 
- Alargamento em 
função das 
necessidades de 
expressão do aluno e 
das possibilidades de 
emprego oferecidas 
pelos textos. 
Conjunções/ Frase 
simples / Frase 
complexa 
- Alargamento em 
função das 
necessidades de 
expressão do aluno e 
das possibilidades de 
emprego oferecidas 
pelos textos. 
 

 
 
 

2º Período 

 

Ciência e tecnologia 

(continuação) 

Vida ativa: 
. Escola e estudos 

. Sistema educativo francês 

. Escolha de carreira e 

profissões 

. Novas profissões 

. Qualidades profissionais 

. Vantagens e desvantagens 

das profissões 

. Curriculum vitae 

Meio ambiente e 

qualidade de vida 

. Poluição 

. Ecologia 

. Problemas e soluções 

. Causas e consequências 

. Campanhas de 

sensibilização 

 

3º Período 

 
Meio ambiente e 

qualidade de vida 
(continuação) 

Solidariedade e 

Cooperação internacional 

- Cooperação entre povos 

- ONU 

- CEE 

- Outras instituições 

 

http://www.portugal.gov.pt/pt.aspx

