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DISCIPLINA

DEPARTAAAENTO

Comunicar em Francês (técnica)

Línguas GRUPO DISCIPLINAR 320 ANO 11.1

Compreensão escrita

Compreensão ora[

Dominio

20

20

Ponderação

Dominar os actos de fata para a
apresentação forma[ e informat numa
empresa.
Compreender informações pessoais.
Conhecer as diferentes nacionalidades.
Conhecer as diferentes profissões, cargos e
responsabitidades.
Compreender vocabulário específico do
mundo do trabatho.

Compreender informações pessoais sobre os
outros, parLindo da sua própria
identificação.
Compreender informações pessoais.
Conhecer as diferentes nacionatidades.
Conhecer as diferentes profissões, cargos e
responsabitidades.
Compreender vocabutário específico do
mundo do trabatho.

Desc rltores Ope rativos

Sistematizador /
orga nizador: A,B,C, E,F,l,J

lndagador / investigador:
A,C,D,E,F,H,I

lndagador / investigador
A,C,D,E,F,H,I

Perfil do Aluno

Fichas de
compreensão do

orat

Fichas de
Avaliação escrita

Grethas de
registo de

observação
direta

lnstrumentos
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lnteraçäo e produção orat 20 Apresentar-se numa empresa, utitizando as
frases chave de uma linguagem mais formal.
Dominar os actos de fala para a
apresentaçäo format e informat Ruma
emprcsa.
Uiiiizar as estruturas gramatieais e as frascs
.L^-.^ €..-i-.^^^*a-i--^.-- -.-i---&-enave funsameRtats para a eomuR¡eaçao
soeioprofissionai;
Esiruturar resposias eCIm corrccçäo formai e
oc eonieúoo;
¡-=^^^*:^- ^^*---¡^^^ã^^ ^-^;^ ^- iJ----
ApreseRrar comuni€açoes oi'ais cm [ingua
5--* ^^^- i
ïrAReeSã, i'eeOffCRõO A SUporteS
)t-.^--t¿t^-; ^^ i^ --.--^--.^ ^ã^ i-
c¡rverslÍr€asos ge apfescntaças ga
informação;
Utiiizar âdequadamente a iíngua francesa
nas ciiversas situaçðes relativas ao
atendimento.
Atender clientes nos diferentes formatos de
comércio e ramos de actividade, utitizando
a llngua francesa.
Usar, adequadamente, vocabutário
associado ao mundo do trabalho,
nomeadamente na apresentação da sua
candidatura a um emprego ou a um estágio,
em entrevistas e em diversas situações de
comunicação inerente à sua futura
actividade profissionat.
Relatar o pereurso aeadémies e profissionat,
i-r^-^rnteragrr numa entrevtsta.
Faiar 0c pianos e projectos futuros.
ii.tit-^-- -.^-^L..ii _utítizar voe abutái'Ío sobrc assuntos
relaeíonados eom as ioi'mas de eomunieacão
*^ *--*i^ *-^:;_^i^_
Ro muRdo prCIfissioRat.

Particípativo / colaborador:
B,C,D,E,T

€omunieador: Å,8,QË,H,i,j

Qucsiionaoor;
Å,B,D,E,F,G,i,J

Dramatizações

Produção de
textos

TraÞâthCIs dc
*^^-- -i^^pesqutsa,
Deoaies

¡ ^--^^^^:- ^E ^^Apresenraçoes

Êxposiçoes

Autoavatiação

Heteroavatiação
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Competência I ntercutturat e
Estratégica

lnteração e produção escrita

20

20

Responsabilizar-se pela sua própria
aprendizagem, intervindo com pertinência;
Desenvolver a sua autonomia;
Reatizar as tarefas de forma autónoma e
responsáve[;

Desenvolver capacidades de resotução de
probtemas, ptanificação, comunicação,
cotaboração e de auto-avatiação;
Desenvotver o espírito científico;
Promover a auto-estima.
Pesquisar informação, nomeadamente, com
recurso às TIC;
Transformar a informação recothida em
conhecimento;

Apresentar-se numa empresa, utitizando as
frases chave de uma linguagem mais format.
Utitizar as estruturas gramaticais e as frases
chave fundamentais para a comunicação
socioprofissional;
Estruturar respostas com correcção formal e
de conteúdo;
Apresentar uma candidatura a um emprego
ou estágio.
Usar, adequadamente, vocabulário
associado ao mundo do trabatho,
nomeadamente na apresentação da sua
candidatura a um emprego ou a um estágio.
Utitizar vocabulário sobre assuntos
retacionados com as formas de comunicação
no mundo profissionat.

Questionador
A,B,D,E,F,G,I,J

Crítico /Analítico
A,B,C,D,E,H

Criativo: A,C,D,E,H,J

Conhecedor / sabedor /
culto / informado:
A,B,E,G,I,J

Questionador:
A,B,D,E,F,G,I,J

Sistematizador /
orga nizador: A,B,C,E,F,l,J
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Caotqa, a constr.nr o futuro

D Peñsårnêñtê €ríti€ê ê pêñsåmêñtô €riåtivÕ

É Rêlåe¡Õnåm€RtÕiñterpe$êål

F DesênvÕlvimêRtê pêssóål ê åutÕRém¡å

O Coordenador de Departâmento

'.ri'? flffio
Propor projectos de trabatho, realizá-los e
avatiá-los;
Revetar espírito crítico e hábitos de
toterância e de cooperação;
Apresentar e fundamentar os seus pontos de
vistä, respcitando as ideias dos outros;
Demonstrar criativioaoe e abcrti¡ra à
¡^^..^^&^^ìnsvaças;
Revelar háÞitos dc trabalho inciviouai c em
equrpa,

Ánens oe couperÊncns Do PA

A t¡Rguågêñs ê têxtÕs

B tñfÕrnñâçåo e comunicaçåo

C Rå€iôcínié ê rêsêluçåÕ dè Êrôblêmås

G Bem=êstår, såúde ê åmbiêRte

H Sêñs¡bil¡dådê estétiea e areíEtiea

I Såbêr €iêñrífidÕ, ré€ni€Õ a tecnolégico

Cêñsc¡ência ê dÕmíniô dô côfpo

o
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