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PROGRAMA FRANCÊS A2.1
Objectivos:
a) Ser capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de
prioridade imediata (ex.: informações pessoais e familiares simples, compras, meio circundante).
b) Ser capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de
informação simples e directa sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Saber transmitir
uma informação, formular perguntas, saber falar de motivações, gostos, interesses e preferências.
c) Poder descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos
relacionados com necessidades imediatas.
d) Perceber a ideia específica de um pequeno texto.
e) Consolidar gramática.
Conteúdo:
As aulas abarcam temáticas diversificadas relativas ao quotidiano e apresentarão as seguintes
atividades:
1. Atividades de receção escrita e oral a partir de documentos autênticos curtos e simples;
2. Atividades de interação oral: simulação de diálogos e de outras situações de comunicação
oral/escrita autêntica;
3. Atividades de produção escrita e oral de diferentes tipos de textos simples e curtos (textos
descritivos, narrativos e dialogais);
4. Atividades diversas para a aquisição da gramática e do léxico necessários para a realização das
diferentes tarefas comunicativas (nível A2 do Quadro Europeu Comum de Referência).
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Método de ensino:
Método comunicativo visando a estimular a interação e promover uma aprendizagem cada vez

mais autónoma. Abordagem intercultural que consciencializa o aluno para uma melhor perceção
da diversidade cultural. Realização de tarefas que façam apelo a competências linguísticas e
extralinguísticas.
Método de avaliação:
Avaliação formativa e continua : 2 provas escritas (60%) + 1 prova oral (20%) + participação ativa
nas aulas (10%) + TPC (10%).

