
 

 

DGEsTE - DSRAL 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 

(Sede: Escola Secundária José Belchior Viegas) 

 

 

 

Prof. Vítor Nunes 

PLAN ANNUEL / PLANIFICAÇÃO ANUAL – FORMAÇÃO ESPECÍFICA – 2020/2021 – 11.º Ano 
Competências gerais Competências específicas  Atividades /Tarefas / 

Estratégias 

Áreas de competência do 
perfil dos alunos 

 

Conteúdos 
discursivos/lexicais/morfossintáticos 

Socioculturais /Recursos 

Competência comunicativa 
 
 
 
 

 

 
 
 
COMPREENDER 
*textos orais, audiovisuais de 
natureza diversificada. 

Identificar as ideias principais e 

selecionar informação relevante 

não-verbal e verbal em textos 

variados (noticiários, 

reportagens, publicidade, 

videoclipes, curtas-metragens e 

filmes, publicações digitais, 

entre outros) sobre experiências 

e vivências, com vocabulário 

muito frequente e articulados de 

forma clara e pausada. 

 

 

 

Promover estratégias que envolvam 

aquisição de conhecimento, 

informação e outros saberes, 

relativos aos conteúdos das AE, que 

impliquem: 

- necessidade de rigor, 

articulação e uso 

consistente de 

conhecimentos; 

- seleção de informação pertinente; 

- organização sistematizada de leitura 

e estudo autónomo; 

- análise de factos, teorias, 

situações, identificando os 

seus elementos ou dados; 

- tarefas de memorização, 

verificação e consolidação, 

associadas a compreensão e uso de 

saber, bem como a mobilização do 

memorizado; 

estabelecer relações intra e 

interdisciplinares 

Promover estratégias 

que envolvam a 

criatividade dos alunos: 

- imaginar hipóteses face a um 

fenómeno ou evento; 

- conceber situações 

onde determinado 

conhecimento possa ser 

aplicado; 

- Imaginar alternativas a uma forma  
tradicional de abordar uma situação-
problema; 

A, B, C, D, E, F, G, H, 

 I, J 

 

Discursivos: 

x Sequência conversacional/dialogal (U2), 

(U6), (U7), (U8) 

x Sequência descritiva (U1), (U3), 

(U4), (U6), (U7), (U8) 

x Sequência narrativa (U2), (U5), 

(U6), (U7), (U8) 

x Sequência explicativa (U1), (U4), 

(U6), (U7), (U8) 

x Sequência argumentativa (U3), 

(U5), (U6), (U7), (U8) 

Lexicais: 

x Fórmulas ritualizadas (U3), (U4) 

x Registos de língua: cuidado e 

familiar (U2) 

x Família de palavras (U1), (U4) 

x Truncação/empréstimos/siglas (U4) 

x Designação do objeto: (U1), (U3), 
(U4) 

x Sinonímia, antonímia, hiperonímia 

(U1), (U2), (U3), (U4), (U5), (U6) 

x Campos lexicais e semânticos (U1), 

(U2), (U3), (U4), (U5), (U6) 

x Propriedades físicas e psicológicas 
(U1) 

x Localização no espaço (U1) 

x Verbos d’état (U1) 

x Recursos expressivos: 

comparação, metáfora e 

outras (U3), (U6) 

x Verbos de ação (U2) 
  x Localização no tempo (U2), (U7) 

Manual: le nouveau.fr (Unidade = 
U) 
La mondialisation de l’information 
(U1) 
x Les moyens de communication 
de la nouvelle génération (U1) 
x La presse française (U1) 
x Le numérique (U1) 
x Les logiciels libres (U1) 
x La Journée mondiale de la 
liberté de la presse (U2) 
x La liberté de la presse (article 19 
de la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme) (U2) 
x La vie privée des stars (U2)  
x Annonces publicitaires (U3)  
x Consumérisme (U3) 
x Éditorial (U3) 
x Les enfants dans la publicité 
(U3) 
x Défense du consommateur (U3)  
x La Cité des Sciences (U4) 
x La recherche scientifique (U4) 
x La robotique (U4) 
x Le CNRS (U4) 
x Henri Poincaré (chercheur) (U4) 
x L’Inserm (U4) 
x Le clonage (U5) 
x Les OGM (U5) 
x Le dopage génétique (U5) 
x La science-fiction (U5) 
x Le nucléaire (U5) 

http://www.drealg.net/
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Competências gerais Competências específicas  Atividades /Tarefas / 
Estratégias 

Áreas de competência do 
perfil dos alunos 

Conteúdos 
discursivos/lexicais/morfossintáticos 

Socioculturais /Recursos 

Competência comunicativa  

textos escritos de natureza 
diversificada. 
Seguir indicações, normas e instruções 

escritas de forma clara e direta, 

identificar as ideias principais de um 

texto, selecionar informação pertinente 

em textos predominantemente dialogais, 

descritivos e narrativos (correspondência, 

catálogos, artigos de imprensa, 

publicidade, publicações digitais, textos 

literários, entre outros) sobre 

experiências e vivências, com ideias 

articuladas, marcadores explícitos e 

vocabulário frequente. 

 

 

; 

criar um objeto, texto ou solução 
face a um desafio; 

analisar textos ou outros 
suportes com diferentes pontos 
de vista, concebendo e 
sustentando um ponto de vista 
próprio; 

fazer predições; 

usar modalidades diversas para 
expressar as aprendizagens (por 
exemplo, imagens); 

criar soluções estéticas criativas 
e pessoais; 

Promover estratégias que 
desenvolvam o pensamento 
crítico e analítico dos alunos, 
incidindo em: 

mobilizar o discurso (oral e 
escrito) argumentativo 
(expressar uma tomada de 
posição, pensar e apresentar 
argumentos e contra-
argumentos, rebater os contra- 
argumentos); 

organizar debates que requeiram 
sustentação de afirmações, 
elaboração de opiniões ou 
análises de factos ou dados; 

discutir conceitos ou factos 
numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar, incluindo 
conhecimento disciplinar 
específico; 

analisar textos com diferentes 
pontos de vista; confrontar 
argumentos para encontrar 
semelhanças, diferenças, 
consistência interna; 
problematizar situações; 

  
x Caracterização das ações (U3), (U4) x 
Frases/Verbos impessoais (U2), (U6) x 
Conectores textuais (U3), (U5) 
x Expressões de reformulação: 
c’est-à-dire, en d’autres termes (U3) 
x Relações entre palavras (som/escrita: 
homofonia, homografia, hominímia e 
paronímia) (U1), (U4) 
 
Morfossintáticos: 
x Nomes/Nominalização (U1), (U6) 
x Determinantes e pronomes possessivos 
(U2) 
x Determinantes e pronomes 
demonstrativos (U4) 
x Pronomes indefinidos (U1) 
x Adjetivos (U1), (U3) 
x Orações relativas (U3) 
x Pronomes pessoais sujeito, COD e COI, 
forma átona e tónica (U1), (U6) 
x Pronomes y e en (U6) 

x Advérbios, pronomes demonstrativos de 
localização espacial (U1) 
x Preposições, advérbios e expressões de 
tempo (U2), (U7) 
x Tempos verbais: présent (U5); 
imparfait (U2); passé composé (U2), (U6); 
futur (U5); passé simple (U7); plus--que-
parfait (U2), (U6); présent du subjonctif 
(U1), (U2); conditionnel 
présent (U4); conditionnel passé (U4), (U6) 
x Modo imperativo (U2) 
x Modo gerundivo (U4) 
x A frase interrogativa (U2), (U5) 

x A frase negativa (U5) 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
x Scandales alimentaires (U5) 
x Le parc DéfiPlanet’ (U6) 
x Associations et bénévoles 
écologiques (U6) 
x La chaine d’Ushuaia TV (U6) 
x  Énergies renouvelables (U6) 
x La seconde guerre mondiale (U7) 
x La déportation des juifs (U7) 
 x La rafle de juillet 1942 (U7) x La 
résistance versus la collaboration (U7) 
 
x L’œuvre littéraire de Didier 
Daeninckx (U8 
x La biographie de Didier Daeninckx 
(U8) 
x Portraits de jeunes des banlieues 
(U8) 
x La région parisienne (centre et 
banlieue) (U8) 
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Competências gerais Competências específicas  Atividades /Tarefas / 
Estratégias 

Áreas de competência 
do perfil dos alunos 

Conteúdos 
discursivos/lexicais/morfossintáti

cos 

 
Socioculturais /Recursos 

Competência comunicativa 
 
 
 
 

 

INTERAGIR 

Interagir em conversas estruturadas de 

forma pertinente,  respeitando as 

convenções sociolinguísticas e o 

discurso do interlocutor, pronunciando 

de forma clara, com ritmo e entoação 

apropriados e usando vocabulário 

frequente, estruturas frásicas diversas 

com recursos gramaticais adequados 

para: 

- pedir e dar informações e 

explicações sobre bens e serviços, 

formular queixas; 

- descrever situações, narrar 

acontecimentos e expor 

informações; trocar opiniões, 

gostos e preferências sobre 

experiências e vivências.  

Interação escrita 

Preencher formulários e escrever 
correspondência (120-160 palavras), 
exprimindo-se com clareza, respeitando 
as convenções textuais e 
sociolinguísticas, utilizando vocabulário 
frequente, frases com estruturas 
gramaticais simples e recursos 
adequados na construção de textos 
coerentes e coesos (conetores, 
marcadores e tempos verbais, entre 
outros) para: 

- pedir e dar informações e 
explicações sobre bens e serviços, 
formular queixas; 

- descrever situações, narrar 
acontecimentos e expor 
informações sobre experiências e 
vivências 

. 

analisar factos, teorias, situações 

identificando os seus elementos ou 

dados, em particular numa 

perspetiva disciplinar e 

interdisciplinar; 

 

Promover estratégias que envolvam 

por parte do aluno: 

- tarefas de pesquisa sustentada por 

critérios, com autonomia 

progressiva; 

- incentivo à procura e 

aprofundamento de informação; 

- recolha de dados e opiniões para 

análise de temáticas em estudo; 

-  
Promover estratégias que 

requeiram/induzam por parte do 

aluno: 

- aceitar ou argumentar 

pontos de vista diferentes; 

- promover estratégias que induzam 

respeito por diferenças de 

características, crenças ou opiniões; 

- confrontar ideias e perspetivas 

distintas sobre abordagem de um 

dado problema e ou maneira de o 

resolver, tendo em conta, por 

exemplo, diferentes perspetivas 

culturais, sejam de incidência local, 

nacional ou global 

 

 
 
 
 

  

 x A frase passiva (U2) 
x Discurso direto/Discurso indireto 
(U2) 
x Advérbios em -ment (U4) 
x Expansão das frases com 
conectores de causa (U1) 
x Consequência (U4) x Condição 
(U5), (U6) x Fim (U6) 
x Concessão/Oposição (U3) 
x Expansão da frase simples por 
justaposição, coordenação e 
subordinação (U1), (U4), (U5), (U6) 

x Débattre l’interdiction du 
portable à l’école (U1) 
x Discuter sur les moyens de 
manipulation de la pub (U3) 
x Conseiller à un ami sportif de 
ne pas se laisser tenter par le 
dopage génétique (U5) 
x Faire une interview à un 
participant d’une initiative pour 
préserver la planète (U6) 
x Interagir à propos d’une scène 
du film Elle s’appelait Sarah (U7) 

x Voter pour ou contre la 
vidéosurveillance au lycée (U2) 
x Présenter un robot dans un 
concours «Jeunes talents» (U4) 
x Décrire une scène du film (U7) 
x Raconter un épisode du film 
(U7) x Expliquer un 
comportement (U7) x Défendre 
un point de vue (U7) 
x Raconter une histoire 
inattendue (U8) 
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Competências 
gerais 

Competências específicas  Atividades /Tarefas / 
Estratégias 

Áreas de competência do 
perfil dos alunos 

Conteúdos 
discursivos/lexicais/morfossintá

ticos 

 
Socioculturais /Recursos 

Competência 
comunicativa 

 

 

Promover estratégias que 

envolvam por parte do aluno: 

- tarefas de síntese; 

- tarefas de planificação, 

de revisão e de 

monitorização; 

- registo seletivo; 

- organização (por exemplo, 

construção de sumários, registos de 

observações, relatórios de visitas 

segundo critérios e objetivos); 

- elaboração de planos gerais, 

esquemas; 

- promoção do estudo autónomo 

com o apoio do professor à sua 

concretização, identificando quais 

os obstáculos e formas de os 

ultrapassar; 

 
Promover estratégias que 

impliquem por parte do aluno: 

- saber questionar uma situação; 

- organizar questões para 

terceiros, sobre conteúdos 

estudados ou a estudar; 

- interrogar-se sobre o seu próprio 

conhecimento prévio; 

 
Promover estratégias que 

impliquem por parte do aluno: 

- ações de comunicação uni e 
bidirecional; 

- ações de resposta, apresentação, 
iniciativa; 

- ações de questionamento 
organizado; 

 

  
  

 

x Réaliser un sondage de classe sur les 
pratiques numériques et médiatiques (U1) 
x Élaborer une liste de conseils pour 
protéger son e-réputation (U2) 
x Faire une réclamation de publicité 
mensongère en remplissant un formulaire 
(U3) 
x Élaborer des affiches pour une campagne 
de sensibilisation à la science (U4) 
x Écrire le synopsis d’un film de science-
fiction (U5) 
Écrire le synopsis d’un film de science-fiction 
(U5) 
x Écrire un pamphlet avec 10 éco- gestes 
pour réduire son empreinte écologique (U6) 
Écrire la page d’un journal intime (U7) 
x Écrire un commentaire sur un blog (U7) 
x Écrire un texte argumentatif à partir d’un 
discours de Jacques Chirac (U7) 
x Écrire un fait-divers sur un personnage 
(U8)  
x Élaborer des affiches pour une campagne 
de sensibilisation à la science (U4 x Écrire le 
synopsis d’un film de science-fiction (U5) 
x Écrire un pamphlet avec 10 éco- gestes 
pour réduire son empreinte écologique (U6) 
x Écrire la page d’un journal intime (U7) 
x Écrire un commentaire sur un 
blog (U7) 
x Écrire un texte argumentatif à partir d’un 
discours de Jacques Chirac (U7) 
x Écrire un fait-divers sur un personnage 
(U8) 
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Competências 
gerais 

Competências específicas  Atividades /Tarefas / 
Estratégias 

Áreas de competência do 
perfil dos alunos 

Conteúdos 
discursivos/lexicais/morfossintá

ticos 

Socioculturais /Recursos 

Competência 
comunicativa 

 
PRODUZIR  
textos orais e escritos 
correspondendo a necessidades 
específicas de comunicação 
social. 
 

Produção oral 

Exprimir-se, com alguma fluência, 

em apresentações e monólogos 

preparados previamente, usando 

vocabulário frequente, estruturas 

frásicas diversas e recursos 

gramaticais adequados na 

construção de uma sequência 

linear de informações para: 

- descrever situações, narrar 
acontecimentos; 

- expor informações, opiniões e 
explicações; 

- exprimir gostos e preferências 
sobre experiências e vivências. 

 

Promover estratégias envolvendo 

tarefas em que, com base em 

critérios, se oriente o aluno para: 

- se autoanalisar; 

- identificar pontos fracos e 

fortes das suas aprendizagens; 

- descrever processos de 

pensamento usados durante a 

realização de uma tarefa ou 

abordagem de um problema; 

- considerar o feedback dos pares 

para melhoria ou aprofundamento de 

saberes; 

- a partir da explicitação 

de feedback do professor, 

reorientar o seu trabalho, 

individualmente ou em 

grupo; 

 
Promover estratégias que criem 

oportunidades para o aluno: 

- colaborar com outros, 

apoiar terceiros em tarefas; 

- fornecer feedback 

para melhoria ou 

aprofundamento de 

ações; 

- apoiar atuações úteis para outros 

(trabalhos de grupo); 

 
Promover estratégias e modos de 

organização das tarefas que 

impliquem por parte do aluno: 

- a assunção de responsabilidades 

adequadas ao que lhe for pedido; 

- organizar e realizar 

autonomamente tarefas; 
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Competências 
gerais 

Competências específicas  Atividades /Tarefas / Estratégias Áreas de competência 
do perfil dos alunos 

Conteúdos 
discursivos/lexicais/morfossintáticos 

Socioculturais /Recursos 

Competência 
comunicativa Produção escrita 

Redigir textos em suportes 
diversos (160-180 palavras), 
respeitando as convenções 
textuais e utilizando vocabulário 
frequente, frases com estruturas 
gramaticais simples e recursos 
adequados para construir textos 
coerentes e coesos (conetores, 
marcadores e tempos verbais, 
entre outros) para: 

- expor informações, opiniões e 
explicações; 

- descrever situações e narrar 
acontecimentos; 

- exprimir gostos e preferências 
sobre experiências e vivências. 

; 

- assumir e cumprir 

compromissos, contratualizar 

tarefas; 

- a apresentação de trabalhos com 

auto e heteroavaliação; 

- dar conta a outros do cumprimento de 

tarefas e funções que assumiu; 

 
Promover estratégias que induzam: 

- ações solidárias para com outros nas tarefas 

de aprendizagem ou na sua organização 

/atividades de entreajuda; 

- posicionar-se perante situações dilemáticas 

de ajuda a outros e de proteção de si; 

- disponibilidade para o autoaperfeiçoamento; 

 

 

  
 

 

MEDIAR  

em situações específicas de 
comunicação social. 

 

Mediação oral/escrita 

Tirar apontamentos e esquematizar 
a estrutura interna de textos orais, 
audiovisuais, iconográficos ou 
escritos para apresentar em 

suportes diversos. 
 

 x Traduire Mon village dans un 
monde global (U1) 
x Compte-rendu du texte Défis de 
la liberté d’expression et 
d’information (U2) 
x Traduire un texte sur 
l’importance économique de la 
publicité (U3)  
x Compte-rendu pour inciter à voir 
le documentaire sur Henri 
Poincaré (U4)  
x Résumé d’un commentaire du 
film (U6) 
x Nos enfants nous accuseront 
(U6) 

 

 

 

 

- a

- a
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Competências gerais Competências 
específicas  

Atividades /Tarefas / 
Estratégias 

Áreas de competência do 
perfil dos alunos 

Conteúdos 
discursivos/lexicais/morfossintáticos 

Socioculturais /Recursos 

Competência Intercultural 
Formação para a cidadania  

 
 

 

 
PARTICIPAR no contexto social da 
escola de forma responsável e 
colaborativa. 
 
Interpretar factos, atitudes, 
comportamentos e valores culturais, 
mobilizando conhecimentos de 
natureza diversa e demonstrando 
abertura e empatia. 

 A, B, C, D, E, H  
Domínios de referência socioculturais 

 

 
Competência estratégica  

 

Estratégias de organização do 
processo de aprendizagem e 
de superação autónoma de 
dificuldades 
 

Verificar a eficiência das 

estratégias adotadas na 

planificação e realização de 

atividades de aprendizagem, 

recorrendo à comparação com a 

língua materna e outras línguas 

e deduzindo regras de 

funcionamento e uso da língua. 

Em função de dificuldades, 

selecionar estratégias para 

retirar a informação essencial 

nas tarefas de leitura, audição 

e visionamento de documentos. 

 
Transferir conhecimentos 
adquiridos para situações de 
interação oral e escrita, assim 
como de produção escrita na vida 
real. 

 C, D, E, F, G, I, J Domínios de referência socioculturais x Recherches sur : 
les logiciels libres (U1) 
les magazines français (U2) 
les affiches de publicité au service 
de grandes causes (U3) 
les tableaux célèbres pour les 
associer à la science (U4) 
les dons d’organes (U5) 
la disparition des abeilles (U6) 

Nota: Em 2020/2021, esta planificação poderá ser ajustada de modo a incluir o plano de recuperação e consolidação das aprendizagens relativas a 2019/2020 definido pela Escola/Agrupamento. 

 Calendarização: 

 

 

1ºperíodo       (78 aulas) Competências /conteúdos/atividades das Unidades  1, 2, e 3 do Le Nouveau.fr , Texto editores 

2º período      (66 aulas) Competências /conteúdos/atividades das Unidades 4, 5 , 7 do Le Nouveau.fr , Texto editores 

3º período      (56 aulas) Competências /conteúdos/atividades das Unidades 6 e 8 do Le Nouveau.fr , Texto editores 

- a - a

- a


