AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PROENÇA-A-NOVA - 160799
Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca

Departamento de Línguas
Conteúdos Programáticos de Francês - LE II (nível A1.2)
Ano Letivo: 2018 /2019
Calendarização

Temáticos e culturais
Competência intercultural

Ano: 7º

Gramaticais
Competência comunicativa
Fonemas do francês

Unité 1 - "Salut!"
A França e aspetos culturais franceses,
fórmulas de saudação, apresentar-se

1º Período

Unité 2- On se présente
Nome, idade, filiação, residência, telefone,
local e data de nascimento, sexo,
nacionalidade e ocupação
Unité 3 - Ma vie en classe
Disciplinas, material escolar, as horas, os dias
da semana, as estações do ano, os
diferentes momentos do dia
Unité 4 - Mon portrait
Caracterização física e psicológica

Unité 1 - Mes routines en famille
Membros da família e laços de parentesco,
Quotidiano/rotina familiar, refeições
familiares

2º Período

Unité 2 - Mes loisirs
Ocupação e tempos livres
Unité 3 - Ma maison
Compartimentos da casa, mobiliário e tarefas
domésticas

Unité 1 - Mes repas
Alimentação e hábitos alimentares

Unité 2 - Mes vêtements
Vestuário, calçado e acessórios

3º Período

Nomes
- Flexão em género e número
Adjetivos
- Flexão em género, em número e em grau (comparativo e
superlativo)
Determinantes
- Artigos definidos e indefinidos
- Artigos partitivos
- Artigo definido contraído com as preposições “a” e “de”
- Numerais cardinais e ordinais
- Possessivos
- Demonstrativos
- Interrogativo “quel”
Pronomes
- Pessoais (formas de sujeito, formas tónicas e formas de
complemento)
- Reflexos
- Relativos “qui” “que”, “où”
- Interrogativos “qui”, “que”, “quoi”
- Indefinidos “on”, “personne”, “rien”
Verbos
Tempos e modos
- Presente do indicativo, imperativo, infinitivo, particípio
passado, “futur proche”, “passé récent” “passé composé”
- Verbos “avoir”, “être”
- Verbos regulares em “-er”
Verbos “appeler”, “manger” “commencer”
- Verbos regulares em “-ir”
-Verbos “aller”, “boire”, “dire”, écrire”, “faire”, “falloir”,
“lire”, “mettre”, “pleuvoir”, “pouvoir”, “prendre”, “sortir”,
“venir”, “voir”, “vouloir”
- Verbos pronominais reflexos
- Expressão “il faut” + infinitivo
- Présentatif “c’est”, “il y a”, “voici”, “voilà”
Advérbios
- Advérbios de uso mais frequente (modo, quantidade, lugar,
tempo, afirmação, negação, dúvida, interrogação, exclamação)
Preposições
- Preposições de uso mais frequente
Conjunções:
mais
parce que
Tipos de frase
- Declarativa, interrogativa, imperativa, exclamativa
Formas de frase
- Afirmativa, negativa e ativa

Nota:

Os conteúdos gramaticais serão distribuídos por período na planificação anual, de acordo com os textos
selecionados.
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