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 3º Ciclo                              Disciplina/Ano: Francês / 9ºAno        
                                       

 

Domínios /Objetivos Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação 
Instrumentos de 

Avaliação 

a)Comunicação 

• Compreender (Receção: ouvir e    
         ler) 
• Interagir (Receção/ Produção) 
• Produzir (Produção oral e escrita) 
• Adquirir e usar o vocabulário  
        adequado 
• Adquirir e aplicar as regras  
        gramaticais. 
 
b) Aprendizagem (“Saber Aprender”) 
b.1. Participar nas aulas de forma 
atenta, envolvida e ordeira, 
contribuindo para a criação de um 
clima de trabalho favorável. 
b.2. Estabelecer relações de 
afinidade/contraste com a Língua 
Portuguesa. 
b.3. Analisar modelos, fazer 
analogias, inferir significados. 
b.4. Cumprir com as tarefas 
propostas (na aula e em casa) 
b.5. Adotar estratégias e atitudes 
adequadas às necessidades de 
aprendizagem. 
b.5.1. identificar dúvidas e persistir na 
sua superação, recorrendo a 
materiais de consulta (dicionários, 
gramáticas), textos análogos e 
também a colegas e professores. 
b.5.2. gerir adequadamente o tempo 
de realização das tarefas 
b.5.3. organizar e utilizar materiais de 

Áreas vocabulares 
 

 Estudos e vida ativa 
    (escola, férias, profissões, projetos de futuro,    
    empregos) 

 Ciência e tecnologia 

 Cultura e estética 
    (cinema, pintura, escultura, literatura / leitura) 

 Cooperação internacional (organizações 
     internacionais, solidariedade) 

 Ambiente e Qualidade de vida (problemas do 
ambiente, preservação da natureza, hábitos 
ecológicos e saudáveis) 

 
Conteúdos gramaticais 

Presente, passé composé e futuro 

Determinantes e pronomes possessivos  

Forma negativa 

Condicional; futuro 

Verbos falloir e devoir  

Presente do conjuntivo 

Expressão de fim  

Feminino   

Advérbios de modo (-ment) 

Imperfeito / passé composé 

Pronomes relativos 

Pronomes adverbiais en /y  

Determinantes e pronomes demonstrativos 

Gérondif; 

Compreensão oral 

(compreender o que o professor / os 
colegas dizem, compreender as 
indicações para realizar uma tarefa, 
compreender diálogos e narrativas 
gravados, conhecer o vocabulário 
essencial relativo aos temas estudados) 

Compreensão escrita 

(compreender textos escritos, saber 
retirar de um texto a informação de que 
necessita)  

Expressão oral 

(reproduzir os fonemas da língua 
francesa, falar de modo inteligível 
mobilizando o máximo de vocabulário e 
de estruturas conhecidas) 

Expressão escrita 

(escrever sem erros ortográficos as 
frases e os textos que copia ou lhe são 
ditados, escrever textos inteligíveis 
sobre assuntos estudados) 

 

 Compreensão e aplicação das 
estruturas gramaticais estudadas 

 Participação nas atividades propostas  

 Empenho e interesse pela disciplina 

 Assiduidade e pontualidade 

 Responsabilidade 

 

 
Registos de observação 
direta na aula 
 
Testes de diagnóstico 
 
Testes e fichas 
formativas 
 
Testes sumativos  
 
Trabalhos de grupo 
 
Trabalhos individuais 
 
Trabalhos de casa 
 
Registos de auto-
avaliação 
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forma autónoma 
b.5.4. regular a aprendizagem (auto e 
hetero-avaliação). 
b.6. Cooperar, de forma produtiva, na 
realização de tarefas em grupo. 
b.7. Revelar interesse, iniciativa e 
capacidade de auto-motivação para a 
aprendizagem do Francês 
(criatividade, empenho, regularidade...) 

 

Voz passiva 

Imperativo 

Pronomes pessoais COD e COI 

Expressão de quantidade / de intensidade 

Expressão do tempo 

Expressão da condição 

 

 


