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À toi 9 
Escola básica de Viana do Castelo 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE FRANCÊS 

Francês 9.º ano 
Tempos letivos semanais: _2_ 
Ano letivo: 2021/2022  

 

1º PERÍODO  

AE: Domínio / 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

Nível A 2.1 do QECR 

Ações estratégicas de ensino 
orientadas para o Perfil dos 

Alunos 

Áreas de 
competências do 
Perfil dos Alunos 

Domínio intercultural 
Léxico, Gramática 

 
Recursos 

 
Avaliação 

Competência comunicativa Conhecedor / 
sabedor / culto / 
informado: 
A, B, E, G, I, J 
 
Comunicador: 
A, B, D, E, H, I, J 
 
Questionador: 
A, B, D, E, F, G, I, J 
 
Crítico / Analítico: 
A, B, C, D, E, H 
 
Criativo: 
A, C, D, E, H, J 
 
Indagador / 
investigador: 
A, C, D, E, F, H, I 
 
Participativo / 
colaborador: 
B, C, D, E, F 
 
Sistematizador / 
organizador: 

 

Unidade 0 - O regresso às 
aulas 

 
• Apresentação pessoal 
• As férias 

   • As disciplinas escolares e o 
horário 
 O comércio 

   Gramática 
Revisão dos conteúdos do 
8.º ano: 
• O presente do indicativo  
• As palavras interrogativos  
  

Unidade 1 - Estudos e vida 
ativa 

 
• A escola e o futuro 
 - As profissões 
 A discriminação na escola 

- O assédio 
 

 Gramática 

 Manual 

 Caderno de 
atividades 

 Registos áudio 

 Vídeos 

 Canções 

 Jogos 

 Filmes 

 Dossiê do Professor 

 e-Manual 
Multimédia 

 Apresentações 
PowerPoint 

 Computador 

 Projetor 
multimédia 

 Quadro 

 … 

 

 Observação 
direta: 

   - participação  

   - interesse 

   - envolvimento 
nas atividades da 
aula 

   - trabalhos de 
casa 

   - pontualidade, 
assiduidade 

 Atividades de 
aula: 

   - compreensão, 
interação e 
produção orais e 
escritas  

 Fichas formativas 

 Autoavaliação 

 Heteroavaliação 

 Testes de 
avaliação: 

    - compreensão 
oral 

Compreensão oral  
Compreender as ideias principais e identificar a 
informação relevante explícita em documentos 
curtos (anúncios públicos, mensagens 
telefónicas, noticiários, reportagens, 
publicidade, canções, videoclipes, publicações 
digitais, entre outros), sobre o meio envolvente 
e situações variadas, constituídos 
essencialmente por frases simples e vocabulário 
muito frequente e articulados de forma clara e 
pausada. 
 

Compreensão escrita  
Compreender as ideias principais e identificar a 
informação relevante explícita em mensagens e 
textos simples e curtos (correspondência, 
folhetos, ementas, horários, avisos, artigos de 
imprensa, publicações digitais, textos literários, 
entre outros), sobre o meio envolvente e 
situações variadas e constituídos 
essencialmente por frases simples e 
vocabulário muito frequente. 
 
Interação oral 
 Interagir, sobre o meio envolvente e situações 
variadas, em conversas curtas bem 
estruturadas, tendo em conta o discurso do 

Compreensão oral e escrita 
Escuta/visionamento/leitura de 
documentos para: 
 formulação de hipóteses face 
a uma situação de 
comunicação e verificação; 
 identificação de enunciados, 
de elementos verbais, para-
verbais e culturais; 
 discriminação, seleção e 
associação de informação 
explícita; 
 transposição de informação 
em ações ou em modalidades 
diversas. 
 
Interação e produção orais e 
escritas 
 Identificação da situação de 
comunicação; 
 pesquisa sustentada por 
critérios, com autonomia 
progressiva e aprofundamento 
de informações; 
 planificação e elaboração de 

planos gerais e esquemas; 
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interlocutor, respeitando os princípios de 
delicadeza e usando vocabulário muito 
frequente e frases com estruturas gramaticais 
elementares, com pronúncia suficientemente 
clara, para:- trocar ideias e informações; 
- descrever situações, narrar experiências 
pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes, passados ou futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
Interação escrita  

Escrever correspondência (60-80 palavras) 
sobre o meio envolvente e situações variadas, 
respeitando as convenções textuais e 
sociolinguísticas, utilizando vocabulário muito 
frequente e frases curtas, articulando as ideias 
com diferentes conetores de coordenação e 
subordinação para:- pedir e dar informações;-  
descrever e narrar experiências e 
acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes, passados ou futuros; - exprimir 
opiniões, gostos e preferências. 
 
Produção oral  
Exprimir-se, sobre o meio envolvente e 
situações variadas, de forma simples, em 
monólogos curtos preparados previamente, 
usando vocabulário muito frequente e frases 
com estruturas gramaticais elementares e 
pronunciando de forma suficientemente clara 
para:- descrever situações, narrar experiências 
pessoais e acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes, passados ou futuros;- 
exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
Produção escrita 
Redigir textos (60-80 palavras) em suportes 
diversos sobre o meio envolvente e situações 

  mobilização de recursos e 
conhecimentos elementares; 
 adequação do discurso à 
situação de comunicação; 
 uso de elementos para-
verbais e não verbais na 
oralidade; 
 revisão na escrita; 
 autoavaliação e autocorreção 
em apresentações, 
dramatizações, simulações e 
mensagens pessoais integradas 
em projetos disciplinares ou 
interdisciplinares. 
 

A, B, C, E, F, I, J 
 

 Os números cardinais e 
ordinais  

• O feminino dos nomes e 
adjetivos 

• O presente do indicativo 
• Os determinantes 
possessivos  
• O imperativo 

 

Unidade 2 - Cultura e estética 

 
• As celebridades francófonas 
• Os acontecimentos culturais 
- Os festivais 
- As diferentes formas de 

arte 
  
 Gramática 

•O pretérito imperfeito do 
indicativo:  “L’imparfait de 
l’indicatif” 
• O plural dos nomes e 
adjetivos 
•O pretérito perfeito :  
«Le passé composé» 
 

 
  
 
 

 

    - compreensão 
escrita 

    - produção 
escrita 

    - produção oral 
com caráter 
formal  
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variadas, respeitando as convenções textuais, 
utilizando vocabulário muito frequente e frases 
curtas e articulando as ideias com diferentes 
conetores de coordenação e subordinação 
para:- descrever e narrar experiências e 
acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados ou futuros;- exprimir opiniões, 
gostos e preferências. 
 

Competência intercultural 

Reconhecer elementos constitutivos da sua 
própria cultura e da(s) cultura(s) da língua 
estrangeira no seu meio envolvente e nas 
práticas de comunicação da vida quotidiana. 
 

  Observação e recolha de 
elementos culturais da língua 
estrangeira; 
  identificação de traços 
identitários, de semelhanças e 
diferenças culturais em 
situações quotidianas. 
 

Competência estratégica 

Demonstrar uma atitude positiva e confiante na 
aprendizagem da língua estrangeira. 
 
Valorizar o uso da língua estrangeira como 
instrumento de comunicação dentro da aula, 
nomeadamente para solicitar esclarecimentos, 
ajuda e colaborar com colegas na realização de 
tarefas e na resolução de problemas. 

  Recolha de informação sobre 
a motivação e representações 
da língua; 
  utilização da língua 
estrangeira na comunicação da 
sala de aula; 
  mobilização de 
conhecimentos linguísticos, 
experiências e meios não-
verbais para superar as 
deficiências na receção e na 
produção. 
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2º PERÍODO  

AE: Domínio / 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

Nível A 1.2 do QECR 

Ações estratégicas de ensino 
orientadas para o Perfil dos 

Alunos 

Áreas de 
competências do 
Perfil dos Alunos 

Domínio intercultural 
Léxico, Gramática 

Recursos Avaliação 

Competência comunicativa Conhecedor / 
sabedor / culto / 
informado: 
A, B, E, G, I, J 
 
Comunicador: 
A, B, D, E, H, I, J 
 
Questionador: 
A, B, D, E, F, G, I, J 
 
Crítico / Analítico: 
A, B, C, D, E, H 
 
Criativo: 
A, C, D, E, H, J 
 
Indagador / 
investigador: 
A, C, D, E, F, H, I 
 
Participativo / 
colaborador: 
B, C, D, E, F 
 
Sistematizador / 
organizador: 
A, B, C, E, F, I, J 
 

 

Unidade 3 - Ciência e 
Tecnologia 

 
• Em direção ao futuro: 
 A ciência e a tecnologia  

• A tecnologia: 
 As invenções e as 

descobertas 
 O espaço e a robótica 

 
Gramática 
   •O futuro do indicativo 

•Os advérbios   
•A expressão da negação 
•Os determinantes 
possessivos 

    

Unidade 4 - A solidariedade e 
cooperação internacional 

 
•A solidariedade : 
 O voluntariado 

•A cooperação internacional: 
-As organizações 
internacionais 

     - A Europa 
 
       Gramática 
•A expressão de fim e de 

obrigação 
•O grau dos adjetivos 
•A expressão de causa 

 Manual 

 Caderno de 
atividades 

 Registos áudio 

 Vídeos 

 Canções 

 Jogos  

 Filmes  

 Dossiê do Professor 

 e-Manual 
Multimédia 

 Apresentações 
PowerPoint e Ema 

 Computador 

 Projetor 
multimédia 

 Quadro 

 … 

 

 Observação 
direta: 

   - participação  

   - interesse 

   - envolvimento 
nas atividades da 
aula 

   - trabalhos de 
casa 

   - pontualidade, 
assiduidade 

 

 Fichas formativas 

 Autoavaliação 

 Heteroavaliação 

 Testes de 
avaliação: 

    - compreensão 
oral 

    - compreensão 
escrita 

    - produção 
escrita 

    - produção oral 
com caráter 
formal  

 

 

 

Compreensão oral  
Compreender as ideias principais e identificar a 
informação relevante explícita em documentos 
curtos (anúncios públicos, mensagens 
telefónicas, noticiários, reportagens, 
publicidade, canções, videoclipes, publicações 
digitais, entre outros), sobre o meio envolvente 
e situações variadas, constituídos 
essencialmente por frases simples e vocabulário 
muito frequente e articulados de forma clara e 
pausada. 
 

Compreensão escrita  
Compreender as ideias principais e identificar a 
informação relevante explícita em mensagens e 
textos simples e curtos (correspondência, 
folhetos, ementas, horários, avisos, artigos de 
imprensa, publicações digitais, textos literários, 
entre outros), sobre o meio envolvente e 
situações variadas e constituídos 
essencialmente por frases simples e vocabulário 
muito frequente. 
 
Interação oral 
 Interagir, sobre o meio envolvente e situações 
variadas, em conversas curtas bem 
estruturadas, tendo em conta o discurso do 
interlocutor, respeitando os princípios de 
delicadeza e usando vocabulário muito 
frequente e frases com estruturas gramaticais 
elementares, com pronúncia suficientemente 
clara, para:- trocar ideias e informações; 

Compreensão oral e escrita 

Escuta/visionamento/leitura de 
documentos para: 

 formulação de hipóteses face 
a uma situação de 
comunicação e verificação; 

 identificação de enunciados, 
de elementos verbais, para-
verbais e culturais; 

 discriminação, seleção e 
associação de informação 
explícita; 

 transposição de informação 
em ações ou em modalidades 
diversas. 

 

Interação e produção orais e 
escritas 

 Identificação da situação de 
comunicação; 

 pesquisa sustentada por 
critérios, com autonomia 
progressiva e aprofundamento 
de informações; 

 planificação e elaboração de 
planos gerais e esquemas; 

  mobilização de recursos e 
conhecimentos elementares; 

 adequação do discurso à 
situação de comunicação; 
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- descrever situações, narrar experiências 
pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes, passados ou futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
Interação escrita  

Escrever correspondência (60-80 palavras) 
sobre o meio envolvente e situações variadas, 
respeitando as convenções textuais e 
sociolinguísticas, utilizando vocabulário muito 
frequente e frases curtas, articulando as ideias 
com diferentes conetores de coordenação e 
subordinação para:- pedir e dar informações;-  
descrever e narrar experiências e 
acontecimentos reais ou imaginários, presentes, 
passados ou futuros; - exprimir opiniões, gostos 
e preferências. 
 
Produção oral  
Exprimir-se, sobre o meio envolvente e 
situações variadas, de forma simples, em 
monólogos curtos preparados previamente, 
usando vocabulário muito frequente e frases 
com estruturas gramaticais elementares e 
pronunciando de forma suficientemente clara 
para:- descrever situações, narrar experiências 
pessoais e acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes, passados ou futuros;- 
exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
Produção escrita 
Redigir textos (60-80 palavras) em suportes 
diversos sobre o meio envolvente e situações 
variadas, respeitando as convenções textuais, 
utilizando vocabulário muito frequente e frases 
curtas e articulando as ideias com diferentes 
conetores de coordenação e subordinação 
para:- descrever e narrar experiências e 

 uso de elementos para-
verbais e não verbais na 
oralidade; 

 revisão na escrita; 

 autoavaliação e autocorreção 
em apresentações, 
dramatizações, simulações e 
mensagens pessoais integradas 
em projetos disciplinares ou 
interdisciplinares. 
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acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados ou futuros;- exprimir opiniões, 
gostos e preferências. 
 

Competência intercultural 

Reconhecer elementos constitutivos da sua 
própria cultura e da(s) cultura(s) da língua 
estrangeira no seu meio envolvente e nas 
práticas de comunicação da vida quotidiana. 
 

  Observação e recolha de 
elementos culturais da língua 
estrangeira; 
  identificação de traços 
identitários, de semelhanças e 
diferenças culturais em 
situações quotidianas. 
 

Competência estratégica 

Demonstrar uma atitude positiva e confiante na 
aprendizagem da língua estrangeira. 
 
Valorizar o uso da língua estrangeira como 
instrumento de comunicação dentro da aula, 
nomeadamente para solicitar esclarecimentos, 
ajuda e colaborar com colegas na realização de 
tarefas e na resolução de problemas. 
 
Usar os seus conhecimentos prévios em língua 
materna e noutras línguas, a sua experiência 
pessoal, indícios contextuais e semelhanças 
lexicais e gramaticais para fazer previsões de 
sentido e comunicar de forma simples, 
recorrendo, quando necessário, a idiomas 
conhecidos, gestos, mímica e/ou desenhos. 
 

  Recolha de informação sobre 
a motivação e representações 
da língua; 
  utilização da língua 
estrangeira na comunicação da 
sala de aula; 
  mobilização de 
conhecimentos linguísticos, 
experiências e meios não-
verbais para superar as 
deficiências na receção e na 
produção. 
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3º PERÍODO  

AE: Domínio / 
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

Nível A 1.2 do QECR 

Ações estratégicas de ensino 
orientadas para o Perfil dos 

Alunos 

Áreas de 
competências do 
Perfil dos Alunos 

Domínio intercultural 
Léxico, Gramática 

 
Recursos 

 
Avaliação 

Competência comunicativa Conhecedor / 
sabedor / culto / 
informado: 
A, B, E, G, I, J 
 
Comunicador: 
A, B, D, E, H, I, J 
 
Questionador: 
A, B, D, E, F, G, I, J 
 
Crítico / Analítico: 
A, B, C, D, E, H 
 
Criativo: 
A, C, D, E, H, J 
 
Indagador / 
investigador: 
A, C, D, E, F, H, I 
 
Participativo / 
colaborador: 
B, C, D, E, F 
 
Sistematizador / 
organizador: 
A, B, C, E, F, I, J 
 

    

Unidade 5 - O meio ambiente 

 
•Como vai o planeta? 
- A poluição 
- A ecologia 
 
•As atitudes corretas para o 
planeta 
- A proteção do meio 
ambiente 
- Os gestos ecológicos 

 
  Gramática 

•O condicional 
•Os pronomes pessoais COD 
e COI» 
•A expressão da: 
 - concessão 
 - consequência 
 - hipótese 

 

 Manual 

 Caderno de 
atividades 

 Registos áudio 

 Vídeos 

 Canções 

 Jogos 

 Filmes  

 Dossiê do Professor 

 e-Manual 
Multimédia 

 Apresentações 
PowerPoint 

 Computador 

 Projetor 
multimédia 

 Quadro 

 … 

 
 

 Observação direta 

   - participação  

   - interesse 

   - envolvimento 
nas atividades da 
aula 

   - trabalhos de 
casa 

   - pontualidade, 
assiduidade 

 Fichas formativas 

 Autoavaliação 

 Heteroavaliação 

 Testes de 
avaliação: 

    - compreensão 
oral 

    - compreensão 
escrita 

    - produção 
escrita 

    - produção oral 
com caráter 
formal  

 

 

 

 

 

Compreensão oral  
Compreender as ideias principais e identificar a 
informação relevante explícita em documentos 
curtos (anúncios públicos, mensagens 
telefónicas, noticiários, reportagens, 
publicidade, canções, videoclipes, publicações 
digitais, entre outros), sobre o meio envolvente 
e situações variadas, constituídos 
essencialmente por frases simples e vocabulário 
muito frequente e articulados de forma clara e 
pausada. 
 

Compreensão escrita  
Compreender as ideias principais e identificar a 
informação relevante explícita em mensagens e 
textos simples e curtos (correspondência, 
folhetos, ementas, horários, avisos, artigos de 
imprensa, publicações digitais, textos literários, 
entre outros), sobre o meio envolvente e 
situações variadas e constituídos 
essencialmente por frases simples e vocabulário 
muito frequente. 
 
Interação oral 
 Interagir, sobre o meio envolvente e situações 
variadas, em conversas curtas bem 
estruturadas, tendo em conta o discurso do 
interlocutor, respeitando os princípios de 
delicadeza e usando vocabulário muito 
frequente e frases com estruturas gramaticais 
elementares, com pronúncia suficientemente 
clara, para: 
- trocar ideias e informações; 

Compreensão oral e escrita 

Escuta/visionamento/leitura de 
documentos para: 

 formulação de hipóteses face 
a uma situação de 
comunicação e verificação; 

 identificação de enunciados, 
de elementos verbais, para-
verbais e culturais; 

 discriminação, seleção e 
associação de informação 
explícita; 

 transposição de informação 
em ações ou em modalidades 
diversas. 

 

Interação e produção orais e 
escritas 

 Identificação da situação de 
comunicação; 

 pesquisa sustentada por 
critérios, com autonomia 
progressiva e aprofundamento 
de informações; 

 planificação e elaboração de 
planos gerais e esquemas; 

  mobilização de recursos e 
conhecimentos elementares; 

 adequação do discurso à 
situação de comunicação; 
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- descrever situações, narrar experiências 
pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes, passados ou futuros; 
- exprimir opiniões, gostos e preferências. 
 
Interação escrita  

Escrever correspondência (60-80 palavras) 
sobre o meio envolvente e situações variadas, 
respeitando as convenções textuais e 
sociolinguísticas, utilizando vocabulário muito 
frequente e frases curtas, articulando as ideias 
com diferentes conetores de coordenação e 
subordinação para:- pedir e dar informações;-  
descrever e narrar experiências e 
acontecimentos reais ou imaginários, presentes, 
passados ou futuros; - exprimir opiniões, gostos 
e preferências. 
 
Produção oral  
Exprimir-se, sobre o meio envolvente e 
situações variadas, de forma simples, em 
monólogos curtos preparados previamente, 
usando vocabulário muito frequente e frases 
com estruturas gramaticais elementares e 
pronunciando de forma suficientemente clara 
para:- descrever situações, narrar experiências 
pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes, passados ou futuros;- exprimir 
opiniões, gostos e preferências. 
 
Produção escrita 
Redigir textos (60-80 palavras) em suportes 
diversos sobre o meio envolvente e situações 
variadas, respeitando as convenções textuais, 
utilizando vocabulário muito frequente e frases 
curtas e articulando as ideias com diferentes 
conetores de coordenação e subordinação 
para:- descrever e narrar experiências e 

 uso de elementos para-
verbais e não verbais na 
oralidade; 

 revisão na escrita; 

 autoavaliação e autocorreção 
em apresentações, 
dramatizações, simulações e 
mensagens pessoais integradas 
em projetos disciplinares ou 
interdisciplinares. 
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acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados ou futuros;- exprimir opiniões, 
gostos e preferências. 
 

Competência intercultural 

Reconhecer elementos constitutivos da sua 
própria cultura e da(s) cultura(s) da língua 
estrangeira no seu meio envolvente e nas 
práticas de comunicação da vida quotidiana. 
 
 
 

  Observação e recolha de 
elementos culturais da língua 
estrangeira; 
  identificação de traços 
identitários, de semelhanças e 
diferenças culturais em 
situações quotidianas. 
 

Competência estratégica 

Demonstrar uma atitude positiva e confiante na 
aprendizagem da língua estrangeira. 
 
Valorizar o uso da língua estrangeira como 
instrumento de comunicação dentro da aula, 
nomeadamente para solicitar esclarecimentos, 
ajuda e colaborar com colegas na realização de 
tarefas e na resolução de problemas. 
 
Usar os seus conhecimentos prévios em língua 
materna e noutras línguas, a sua experiência 
pessoal, indícios contextuais e semelhanças 
lexicais e gramaticais para fazer previsões de 
sentido e comunicar de forma simples, 
recorrendo, quando necessário, a idiomas 
conhecidos, gestos, mímica e/ou desenhos. 
 

  Recolha de informação sobre 
a motivação e representações 
da língua; 
  utilização da língua 
estrangeira na comunicação da 
sala de aula; 
  mobilização de 
conhecimentos linguísticos, 
experiências e meios não-
verbais para superar as 
deficiências na receção e na 
produção. 
 

 
                           
Legenda: 
A . Linguagens e textos 
B . Informação e 
comunicação 

C . Raciocínio e resolução de problemas 
D . Pensamento crítico e pensamento 
criativo 

E . Relacionamento interpessoal 
F . Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

G . Bem-estar, saúde e ambiente 
H . Sensibilidade estética e 
artística 

I . Saber científico, técnico e 
tecnológico 
J . Consciência e domínio do corpo 

 


