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6º ANO 
Fazer saudações e despedidas, apresentar-se, descrever-se, descrever alguém. 
Expressar gostos e preferências. 
Identificar objetos e matérias da escola. 
Reconhecer o vocabulário sobre a sua cidade. 

  
Adjetivos interrogativos 
Descrições físicas 
Material escolar e matérias da escola 
Verbos aimer, adorer, préférer e détester 

Artigos definidos e indefinidos 
As horas:  emprego do horário escolar 
Números e dias da semana 
Estabelecimentos 
Verbos étudier e habiter 
 

7º ANO 
Referir-se a acontecimentos futuros, descrever roupas, acessórios, calçados e 
suas cores. 
Falar do clima. 

 
Futur Proche 
Marcadores de tempo no futuro 
Forma interrogativa: est-ce que / inversão / entonação (somente reconhecimento) 
Vocabulário: roupas, acessórios e cores 
Negação com ne...plus, ne...jamais, ne...rien, ne...personne (somente reconhecimento) 

Vocabulário: clima e estações do ano 
Verbos devoir, partir, mettre, offrir (reconhecimento), connaître e sortir: presente do 

indicativo. 
Imperativo afirmativo e imperativo negativo 
 

8º ANO 
Comparar. 
Narrar fatos no passado. 

 
Os comparativos (com substantivos: para comparar quantidades / com os adjetivos: 
para comparar características). 
Passé Composé com o auxiliar être (incluindo a concordância e a negação) 

 
 

9º ANO 
Indicar necessidade e obrigação.  
Narrar e descrever no passado. 
 
Expressões impessoais – Il faut / il ne faut pas 

Imperfeito 
Distinção Imparfait / Passé Composé 
Vocabulário referente ao racismo e à produção literária de autores negros 
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