
Plano de aula A1: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

Saudação e Despedida 

 

Tema 1: Saudação e Despedida 

 

Tema 1: Saudação e Despedida 
 
 

A1 
Lição 1.1 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes são capazes de cumprimentar alguém correctamente em LGP. Conseguem passar informações pessoais 
simples e fazer perguntas a outras pessoas em LGP. São capazes de utilizar o vocabulário que aprenderam. São capazes de soletrar o seu nome e 
reconhece-lo. Treina a memória visual. 
Conhece a diferença entre uma frase de declaração e uma pergunta. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

OLÁ 
OLÁ! 
BOM DIA 
BOA TARDE 
BOA NOITE 
 
COMO ESTÁ?/TUDO 
BEM? 
BEM 
MAL 
MAIS OU MENOS 
SIM 
NÃO 
OBRIGADO 

Mostra um pequeno vídeo 
com um breve diálogo 
sobre o tema; os 
interlocutores utilizam 
gestos diferentes para se 
cumprimentarem/dizerem 
adeus  
 

Exercício dos formandos.  
 
Cada pessoa apresenta-se 
à outra 

Vídeo Acompanhamento 
 
Perguntas e respostas 
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Vídeo  
  
20 min 
EU 
TU 
ELE 
NÓS 
VOCÊS 
ELES 
 
MEU  
TEU 
DELE 
NOSSO 
VOSSO 
DELES  
 
15 min 

Mostra um pequeno vídeo 
 
Interlocutores utilizam 
gestos diferentes 

Exercícios dos formandos  Vídeo  Acompanhamento 

Introdução do 
alfabeto manual 
 
 
20 Min. 

O professor mostra o 
alfabeto manual um a um 

Os participantes praticam 
o alfabeto manual um a 
um  

PPT com alfabeto 
manual, 
folhas com alfabeto 
manual para os 
participantes 

Acompanhamento 

QUAL É O TEU 
NOME? 
MEU NOME É…. 
 
 
20 min 

O professor ensina a fazer 
a pergunta explicando a 
ordem.  
Depois ensina como 
responder. 

Os participantes fazem a 
pergunta uns aos outros e 
respondem COM O SEU 
NOME. 
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Jogo ortográfico 
 
15 Min. ( em função 
do número de 
participantes ) 

O professor pede que 
cada participante escreva 
o seu nome e apelido. 
Depois o professor faz em 
datilologia os nomes dos 
participantes que terão de 
se identificar. 
 

Cada um identifica-se. Papel e caneta Perguntas e  Acompanhamento 
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Tema 1: Alfabeto manual e palavras interrogativas 
 

Tema 1: Alfabeto das mãos e 
palavras interrogativas 

A1 
Lição 1.2 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
Objectivos de Aprendizagem: Consegue utilizar correctamente o alfabeto manual. Pode fazer perguntas com como, quem, o quê e onde.   

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Esclarecimento de 
dúvidas da última 
aula. 
5 Min. 

Pergunta se há 
alguma dúvida em 
aberto sobre a última 
aula. 

  Fazer perguntas  Perguntas e respostas 

Jogo ortográfico 
 
 
 
 
20 Min. 

Orienta o exercício 
para consolidar o 
alfabeto manual 

Cada participante faz  
uma palavra (nome, 
cidade, país...); o primeiro 
a saber escreve-a no 
quadro; para cada palavra 
correctamente 
reconhecida há um 
ponto; o que tiver mais 
pontos ganha. 

Quadro/Flipchart Perguntas e observação 
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Correio silencioso 
 
 
20 Min. 

O professor soletra 
uma palavra 

Um participante passa-o 
ao outro; o último 
escreve-o no quadro  

Palavras preparadas Acompanhamento 

     
Perguntas 
COMO? 
ONDE?  
QUEM? 
QUANTO? 
QUAL?/O QUE? 
PORQUE? 
QUANDO? 
 
30 Min. 

Explica as palavras 
interrogativas (como, 
quem, o quê, onde) 
 
Exemplifica algumas 
perguntas. 
 
Explica como 
responder às 
perguntas. 

Fazer perguntas 
 
Responder 

Estrutura das frases 
interrogativas 
 
Estrutura das frases 
afirmativas. 
 

Acompanhamento 
 
 

Exercicio 
 
 
15 min (dependendo 
do num de 
participantes) 

Orienta o exercício Cada participante pensa 
numa pergunta simples e 
escolhe um colega a 
quem faz a pergunta. 
O colega responde. 

Perguntas preparadas. Acompanhamento  
 
Perguntas e respostas 
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Tema 1: Estamos em Portugal 

Tema 1: Estamos em Portugal 
 
 

A1 
Lição 1.3 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes adquirem informações básicas sobre Portugal. Podem pedir informações sobre Portugal e transmiti-las a 
outros. Aprendem a aplicar verbos de conformidade importantes da LGP. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Esclarecimento de 
dúvidas da última aula. 
 
5 Min. 

Pergunta se há alguma 
dúvida em aberto sobre a 
última aula. 

Fazer perguntas  Perguntas e respostas 

Apresentação de 
Portugal 
10 Min. 

Mostra Portugal no mapa 
e explica os dados/factos 
mais importantes, por 
exemplo, as regiões 
autónomas 

Fazer perguntas Mapa Europa/Portugal 
Introdução sobre 
Portugal 

Perguntas e respostas 

Perguntas sobre Portugal 
10 Min. 

Fazer perguntas aos 
participantes sobre 
Portugal 
 

Responda às perguntas 
 

 Perguntas e respostas 

Gramática 
 
25 Min. 

Mostra verbos de 
correspondência 
importantes;  

Fazer perguntas Tópico gramatical  
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Declara a negação em 
conexão com o verbo  
NÃO-SABER 

     
Exercício Mostra no mapa, por 

exemplo, o Porto e 
pergunta se é verdade 
que o Porto está a Norte. 

Cada participante deve 
responder a uma pergunta. 

PPT (Substituído do 
curso de LGP) 

Perguntas e respostas 

Exercício do parceiro 
 

Explica a tarefa aos 
participantes 

Exercício do parceiro (2 P.): 
Fazer perguntas umas às 
outras; devem responder de 
forma negativa com NÃO-
SEI 

 Acompanhamento 

Trabalho de grupo 
Ou 
Trabalho individual 

O professor explica a 
tarefa 

Vários grupos: Pesquise na 
Internet informações sobre 
Portugal; 
Cada grupo gestua a 
informação para os outros 
participantes. 

Ligação à Internet Acompanhamento  

     
Vocabulário Expressões idiomáticas Verbos de Correspondência Negação  
Região Autónoma 
População 
Capital 
Governo 
República 
Membro da UE 
Zona euro 
 

No coração da Europa RESPOSTAS 
VISITAR 
DISCUTIR 
PERGUNTAR 
DAR 
AJUDAR 
APOIAR 
INFORMAR 
MOSTRAR 

 
NÃO-SEI 
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Tema 1: Prática e consolidação 

 

Tema 1: Pratique e aprofunde o 
vocabulário e a gramática que 
aprendeu até agora 

A1 
Lição 1.4 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 

Objectivos de Aprendizagem: Aprofundar os conteúdos aprendidos até agora. Os participantes têm tempo suficiente para fazer perguntas e eliminar 
dúvidas. Podem aplicar o que aprenderam até agora (gramática e vocabulário) em diálogos curtos.  
Feedback sobre as lições até ao momento. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Esclarecimento de 
dúvidas da última aula. 
5 Minutos 

Pergunta se há alguma 
dúvida em aberto sobre 
a última aula. 

Fazer perguntas  Perguntas e respostas 

LGP-Vídeo 
25 Minutos 

O professor mostra um 
breve vídeo (conteúdo: 
duas pessoas 
encontram-se, 
apresentam-se e 
conversam, fazem 
perguntas sobre 
Portugal); 
O professor faz então 
perguntas 

Cada participante deve 
responder a uma pergunta 

LGP-Vídeo Perguntas e respostas 
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Jogo: Alfabeto manual 
15 Min. 

O professor soletra 
palavras diferentes 

Os participantes devem 
reconhecer as palavras. 
Quem tiver mais palavras 
correctas, ganha 

Palavras diferentes (fácil - 
médio - difícil) 

Perguntas e respostas 

     
Esclarecimento de 
questões em aberto  
 

Os participantes têm 
tempo para fazer 
perguntas e eliminar 
quaisquer dúvidas 
 

   

Feedback O Professor pede 
feedback aos 
participantes sobre as 
últimas aulas 
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