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

Departamento de Línguas
Conteúdos Programáticos de FRANCÊS II (nível A2.1)
Manual: “Des crêpes et des baguetes”
Calendarização

Ano Letivo: 2018 /2019

Conteúdos / Unidades
Didáticas
Os jovens de hoje:
- Férias e tempos livres
- Gostos e preferências: leitura,
música, TV,
desportos, cinema…
- O valor do dinheiro

1º Período

Ano 8º

Gramática
Nomes - Flexão em género e em número
- femininos e plurais irregulares de acordo com os
domínios de referência programados
Adjetivos
- Flexão em género, em número e em grau
- Formas especiais de comparativo e superlativo
Determinantes
-Numerais cardinais e ordinais (alargamento)
- Interrogativos
- Indefinidos (variáveis e invariáveis)
Pronomes
- Pessoais: colocação das formas de complemento
direto e indireto quando presentes na mesma frase;
- Relativos: “dont”
- Possessivos
- Demonstrativos
- Indefinidos

Hábitos e costumes:
- Alimentação
- Habitação
- Moda e vestuário

Serviços:
- Transportes
- Saúde / Assistência social
- Correios e telecomunicações
- Meios de comunicação social

Verbos
- Tempos e modos: futuro simples, “conditionnel
présent”, passé composé, imparfait
- Verbos programados para o 7º ano
- Verbos “acheter”, “jeter”, “payer” (tendo em vista as
particularidades ortográficas)
- Verbos regulares em “-oir”
- Verbos regulares em “-re”
- Verbos “connaître”, “courir”, “devoir”, “dormir”,
“envoyer”, “offrir”, “ouvrir”, “partir”, “recevoir”, “rire”,
“savoir”, “sentir”, “servir”, “vivre”
- Formas perifrásticas (“être en train de”, “devoir”¨+
infinitivo, “il faut «
Advérbios
- Advérbios e locuções adverbiais nas situações de uso
relativas aos
domínios de referência programados

2º Período

Vida económica:
- Consumismo e compras
- Publicidade e marketing
- Defesa do consumidor

Preposições
- Preposições atualizáveis nas situações de uso relativas
aos domínios de referência programados
Tipos de frase
-Declarativa, interrogativa, imperativa e exclamativa
Formas de frase
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- Afirmativa, negativa e ativa

3º Período

Quotidiano ambiental:
- A vida no campo – o pequeno jardim
- O tecido urbano
- Intervenção comunitária

Da frase simples à frase complexa
- Orações coordenadas
- Orações subordinadas
(alargamento das preposições coordenadas e
subordinadas em função do enriquecimento da frase
complexa no sentido da libertação da expressão)
- Discurso indireto (“il a dit que…”, “il a demandé de…”,
“il a demandé si…”

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