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Sequências didáticas Calendarização Estratégia Avaliação 

Designação Conteúdos Tempos Período Desempenhos Materiais Processos Recursos 

0 

 

 

Français 

du monde 

entier. 

– Espaço 

geográfico francês 

além-mar 

– Narrações de 

férias e viagens 

– Meios de 

transporte 

– Serviços 

– Condições 

meteorológicas 

– Rotina diária 

– Números 

– Cores 

+/– 5 tps 

1.° período 

– Identificação de uma tarefa a realizar a partir 

das respetivas instruções de execução. 

– Participação em conversas no contexto das 

atividades da sala de aula. 

– Concentração auditiva e visual e focalização da 

atenção. 

– Seleção de indícios verbais e não verbais. 

– Inferência de sentidos. 

– Identificação da tipologia e estrutura interna de 

determinados documentos. 

– Identificação de informações em função de um 

objetivo preciso, a partir de diálogos usuais na 

vida quotidiana e textos informativos (aviso, 

anúncio publicitário, notícia, programa – em 

gravação áudio ou vídeo; ou cartaz, aviso, anúncio 

publicitário, programa, guia, mapa, artigo 

– Manual escolar 

– Caderno de 

atividades 

– CD áudio 

 

– Caderno diário 

– Portfólio 

– Quadro 

– Computador 

– Projetor de 

vídeo 

 

– Transparências 

– Projeções 

– e-Manual 

 

• Avaliação diagnóstica e 

formadora/formativa. 

 

– Observação de: 

• comportamento individual 

e em grupo; 

• participação na interação 

na aula e nas atividades 

propostas; 

• empenhamento nos 

trabalhos e tarefas 

realizados; 

• espírito de iniciativa e de 

autonomia; 

• assiduidade e 

pontualidade. 

– Resolução de 

exercícios 

na aula. 

– Trabalhos 

individuais 

ou em grupo 

na sala de aula. 

– Fichas de 

trabalho 

relativas a 

conteúdos 

lexicais e/ou 

gramaticais. 

– Trabalhos de 

casa. 
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– Escola: 

disciplinas, locais, 
+/– 10 tps 

Agrupamento de Escolas de Manteigas  

Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 

 

 



Au collège… 

Prossegui- 

-mento de 

estudos 

pessoal, 

atividades 

– Sistema 

educativo francês 

– Orientação 

educativa e 

sucesso escolar 

de dicionário, enciclopédia, lista telefónica, 

boletim meteorológico – embalagem, etiqueta, 

bilhete de transporte – em suportes escritos). 

– Identificação de uma personagem a partir da 

sua descrição. 

– Identificação, numa narrativa transmitida oralmente 

ou por escrito, de acontecimentos principais e de 

personagens. 

– Identificação de informações em mensagens 

telefónicas. 

– Identificação de mensagens em textos de relação 

social e interpessoal (carta, fax, correio eletrónico). 

– Identificação de uma ação/tarefa a realizar a 

partir das respetivas instruções de execução. 

– Reconhecimento de traços característicos da 

sociedade e da cultura das comunidades que 

usam a língua. 

– Dramatização de pequenos diálogos e participação 

em conversas sobre assuntos do quotidiano. 

– Documentos 

autênticos visuais, 

áudio 

e/ou escritos 

(canções, filmes, 

Páginas net, etc.) 

 

– Dicionários 

– Gramática 

 

– Observação direta das 

aptidões ao nível da: 

• compreensão auditiva; 

• expressão oral; 

• compreensão escrita; 

• expressão escrita; 

• leitura e pronúncia; 

• aquisição de 

conhecimentos 

e progressão 

na aprendizagem. 

 

• Avaliação formativa e 

sumativa. 

 

• Autoavaliação. 

– Leitura de 

textos 

estudados. 

– Tarefas. 

– Testes escritos 

e orais. 

– Atividades de 

expressão oral. 2 

 

 

Et le monde 

du travail? 

Escolha de 

uma carreira 

– Vida ativa: 

profissões e locais 

de trabalho, 

qualificações 

e aptidões 

– Orientação 

profissional e 

experiências 

profissionais 

+/– 12 tps 
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À propos 

d’art… 

 

Cultura 

e estética 

– Domínios artísticos e 

centros culturais: 

pintura, escultura, 

arquitetura, música, 

literatura, teatro, 

cinema; museus, 

exposições,  

espetáculos, festivais 

– Apreciação crítica de 

uma obra de arte: 

gostos e preferências, 

emoções e impressões 

– Descrição de uma 

obra de arte 

+/– 12 tps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.° período 

 

 

– Autoapresentação e apresentação de pessoas a 

partir de tópicos (elementos de identificação, 

situação familiar, características pessoais, gostos, 

hábitos) e/ou de elementos linguísticos. 

– Conversa telefónica (autêntica, simulada) a partir 

de tópicos e/ou elementos linguísticos. 

– Entrevista simulada a partir de tópicos e/ou 

elementos linguísticos. 

– Receção/Produção de mensagens em situações 

de relação interpessoal e social: carta, postal, 

bilhete (recado, instrução, aviso, saudação…), 

convite, utilizando canais diversificados (correio 

postal, fax, correio eletrónico). 

– Narração de pequenos episódios e/ou 

acontecimentos da vida quotidiana, a partir de 

suportes vários: imagens, situações, tópicos e ou 

elementos linguísticos. 

– Descrição de personagens ou objetos, a partir de 

imagens, tópicos e/ou elementos linguísticos. 

– Reprodução/Recriação de textos poéticos, 
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C’est le 

progrès! 

 

– Investigação científica 

e desenvolvimento 

tecnológico: 

biologia, bioquímica, 

medicina, astrofísica, 

espaço, informática 

+/– 10 tps 

 

 



Ciência 

e tecnologia 

– Conquistas da ciência 

e da tecnologia, 

invenções e técnicas 

de ponta – Descrição 

de observações, 

vivências e 

experiências 

 

 

 

 

 

 

 

3.° período 

lengalengas, adivinhas, provérbios, anedotas, 

canções. 

– Apresentação de opiniões pessoais e 

argumentos, a partir de imagens, tópicos e/ou 

elementos linguísticos. 

– Descrição de projetos pessoais ou de terceiros, a 

partir de imagens, situações, tópicos e/ou 

elementos linguísticos. 

– Jogos de perceção auditiva e jogos fonéticos. 

– Repetição e memorização de sequências 

fónicas. 

– Jogos de ortografia. 

– Reflexão metalinguística e metacognitiva. 
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Vive la 

planète! 

 

Cooperação 

internacional 

e  

Qualidade de 

vida 

– Organismos de 

cooperação 

internacional 

económica, cultural e 

humanitária 

– Associativismo e 

movimento solidários 

– Ambiente: poluição e 

ecologia – Movimentos 

de proteção do 

ambiente 

+/– 10 tps 

Professora: Maria da Graça Cabral 


