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ESCOLA ANTÓNIO RODRIGUES SAMPAIO
DISCIPLINA: Francês
Planificação
7º Ano

1º
2º
Período Período

Aulas Previstas
+/- 39

Unidade 0
- A França
- O francês
- A Francofonia

+/- 99

Alfabeto





Numerais cardinais:
0-20
O presente dos verbos être, avoir,
s’appeler, habiter
Frase interrogativa

Unidade 2
- Descrição física e psicológica
- O vestuário





Feminino de adjectivos
Frase negativa
Determinantes artigos definidos

Unidade 3
- Família
- Dias da semana
- Meses do ano




Numerais cardinais : 20 a 100
Determinantes possessivos





Determinantes artigos indefinidos
Presente do Indicativo:aimer, lire, écrire
Expressão de causa: parce que

Unidade 5
- Rotinas diárias
- Tarefas domésticas
- Partes do dia
- Horas





Presente do Indicativo:
se laver, faire, prendre
Artigos contraídos com a preposição à;
Expressão de oposição: mais

Unidade 6
- Atividades de ocupação de tempos livres







Presente do indicativo: finir, sortir, venir
Futur proche
Palavras interrogativas
Imperativo
Pronomes pessoais C.D.

Unidade 1
- Identificação pessoal

Unidade 7
- O corpo humano
- Hábitos de higiene e saúde

3º

+/- 28



Unidade 4
- Escola
- Material escolar
- Disciplinas
- Rotinas escolares
- Cores

2º

+/- 32

Temas/ Conteúdos Programáticos
Temas
Conteúdos Gramaticais

Períodos

1º

3º
Totais
Período

Unidade 8
- Casa
- Partes da casa
- Móveis e objetos







Numerais ordinais





Determinantes demonstrativos
Imperfeito do indicativo
Expressão de comparação

Passé composé
Discurso indireto

NOTA 1 – Todos os conteúdos relacionados com o Funcionamento da Língua são dados e revistos
consoante a necessidade e oportunidade. Por tal motivo, não são discriminados uma vez que serão
leccionados ao longo do ano lectivo, sempre acompanhados de fichas de sistematização e de exercícios
de aplicação. No entanto, a sua sequencialização cumprirá, dentro do possível, o estipulado na
Planificação Curricular (consultar anexo).
NOTA 2 – Serão distribuídos textos suplementares para interpretação que visam o enriquecimento
vocabular e as técnicas interpretativas.
NOTA 3 – As actividades relacionadas com a Escrita Expressiva e Lúdica serão propostas de acordo
com os temas abordados nos textos analisados no decorrer das aulas.
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