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RESUMO DA PLANIFICAÇÃO e CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Disciplina de Francês II, nível 1- 9ºano - 2018/2019 

Programa da disciplina de Francês 

Período Temas Subtemas Aulas 

 
 

 
 
 

1.º 

 
 -Unité 0 
Vive la rentrée! 
 
 - Unité 1 
Le collège et l’avenir 
 
- Unité 2 
Culture et esthétique 
 
  

 Carnet de vacances 

  La rentrée  

 Vie quotidienne 

 L’école 

 Les matières 

 L’emploi du temps 

 Le système éducatif français 

 Les métiers  

 Les goûts/Les préférences 

 La discrimination à l’école 

+/- 26 

 
 
 
 
 
 
 

2.º 

 
- Unité 3 
Science et technologie 
 
 
 -  Unité 4 
Solidarité et coopération 
internationale 
 
 
 
 

 Vers le futur: 

 Les sciences 

 Les inventions 

 Les découvertes 

 La découverte de l’espace 

 Les parcs thématiques 

 La technologie: 

 Les nouvelles technologies 

 Les réseaux sociaux 

 La solidarité: 

 Malala Yousafzai  

 Le bénévolat 

 Les mouvements de solidarité 

 La coopération internationale: 

 Les organisations de coopération internationale 

 Les programmes d’échanges européens 

+/- 28 

 
 

 
      3.º 

 
 
 - Unité 5 
L’environnement 
 
 

 La pollution 

 L’écologie 

 Les mouvements pour la protection de l’environnement 

 • Les bons gestes pour la planète 

 Les bons gestes pour l’environnement: les gestes écolos 

+/- 16 

Esta Planificação Anual está prevista para duas aulas de 50’ por semana 
Material: Livro, Cahier d’exercices, Caderno de apoio ao professor, CD audio, affiches, Aula Digital, www.atoi9.te.pt 
Material a apresentar pelo aluno nesta disciplina:  

-material de escrita;   - manual; 

-caderno diário;   - caderno/livro de atividades 

Avaliação: 

Indicador Instrumentos de avaliação 
Valoração de 
Instrumentos 

 

 - Conhecimento e compreensão dos 
conteúdos 

 

 

 - Comunicação 

 

 - Pesquisa e organização da informação 

 

 - Participação no Trabalho de Grupo 

 

 - Avaliação 

 

 - Participação/cooperação  
    
   

Testes/ 

Fichas de Avaliação Formativa 

 

Instrumentos específicos: 
- Portfólio ou Caderno Diário 
(Trabalhos realizados nas aulas); 
- Práticas de Verificação de Leitura; 
Práticas de Funcionamento da Língua; 
-Trabalhos em Grupo; 
-Apresentações orais; 
- Outros 
 
Todos os instrumentos serão classificados 
considerando níveis de desempenho e descritores 
para cada nível indicado nos CRITÉRIOS GERAIS 
DE AVALIAÇÃO, tendo em conta a tipologia de 
cada instrumento. 

30% 

 
 
 
 

70% 
 
(ponderação de acordo 
com a especificidade dos 
instrumentos observados, 
sendo obrigatório o 
recurso a pelo menos dois 
dos instrumentos.) 

 

 

 

 

http://www.atoi9.te.pt/

