
 Plano de aula A1: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 
 

Tema 10: A vida quotidiana em Portugal 
 

Tema 10: Um dia típico em 
Portugal 

A1 
Lição 10.1. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes conhecem uma rotina diária típica portuguesa. Podem falar sobre a sua própria rotina diária e responder 
a perguntas sobre o assunto. São capazes de fazer perguntas a outros sobre a sua rotina diária. São capazes de formar sequências temporais com 
ENTÃO, ANTES, ENTRE, SIMULTANEAMENTE. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Introdução do tópico 
 
15 Min. 

Mostra um vídeo: "A 
minha rotina diária" 

Assista ao vídeo e faça 
perguntas 

Vídeo 
projetor 

Acompanhamento 
Perguntas e respostas 

Exercício 
 
 
 
 
10 Min. 

Faça perguntas aos 
participantes sobre o 
vídeo 

Todos respondem a uma 
pergunta 

 
Perguntas preparadas 

Acompanhamento 
Perguntas e respostas 

Exercício 
20 Min. 

Explica o exercício em 
pares  

Façam perguntas um ao 
outro sobre a vossa rotina 
diária; 
De seguida cada pessoa 
conta a rotina diária da 

 Acompanhamento 
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outra para os restantes 
participantes 

     
Gramática (incluindo 
exercícios) 
45 Min. 

Explica a sequência 
temporal de eventos 
com, antes, entre, 
simultaneamente 

Fazer perguntas Tópico gramatical 
preparado 

Perguntas e respostas 

Jogo O professor distribui 
cartões, nos quais são 
ilustradas várias 
actividades de férias. 
Pedir aos participantes 
para utilizarem 
aumentos: por exemplo, 
tempo, alimentação, 
nível de dificuldade... 

Cada participante desenha 
um cartão e explica a rotina 
diária, por exemplo, 
caminhadas, natação, 
ciclismo... 

Mapas com as actividades 
de férias 

Perguntas e respostas  
Acompanhamento 
 

     
Vocabulário Gramática    
QUOTIDIANO 
PLANO DIÁRIO 
ALARME DESPERTADOR 
RELÓGIO DESPERTADOR  
 
LEVANTAR-SE 

Sequência temporal dos 
acontecimentos: 
ENTÃO 
ANTES 
ENTRE 
SIMULTANEAMENTE 
 
Diferentes formas  

   

 

 

 
 

 



Stundenbild A1: Österreichische Gebärdensprache als Fremdsprache 

 

 
 

 

Tema 10: A vida quotidiana em Portugal 
 

Tema 10: Meu trabalho e o 
meu local de trabalho 

A1 
Lição 10.2. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes são capazes de falar sobre o seu trabalho e descrever o seu local de trabalho. Podem responder a 
perguntas sobre o seu trabalho e o local de trabalho. Podem falar sobre a profissão que escolheram. São capazes de formular razões com os advérbios POR 
ISSO, APESAR DISSO, LOGO, ENTÃO, MAS. 

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  
 
 

Introdução do tema 
15 Min. 

Mostra imagens com 
profissionais seleccionados:  
https://signsforhandshakes.eu/ 
 
 
 

Fazer perguntas Acesso à Internet 
Projector 

Perguntas e respostas  
 
 

Retratos profissionais e 
discussão 
15 Min. 

Fala sobre o trabalho e o local 
de trabalho como, por 
exemplo, professor de língua 
gestual; investigador de língua 
gestual 

Discutir oportunidades de 
emprego para pessoas 
surdas 

PT com diferentes 
profissões e locais de 
trabalho 

Acompanhamento  
Perguntas e respostas  
 

https://signsforhandshakes.eu/


Stundenbild A1: Österreichische Gebärdensprache als Fremdsprache 

 

 
 

Exercício 
10 Min. 

Explica o trabalho de equipa Trabalho em equipa (2 P): 
colocar questões sobre o 
trabalho ou o local de 
trabalho 

 Acompanhamento  
Perguntas e respostas  
 

     
Gramática (incl.  Exercício) 
 
45 Min. 

Explica os advérbios:   
POR ISSO, APESAR DISSO, 
LOGO, ENTÃO, MAS. 

Fazer perguntas Tópico gramatical 
preparado 

Perguntas e respostas  
 
 

Exercício Faça uma pergunta a cada um 
dos, alunos à qual devem 
responder com um dos 
advérbios. 

Resposta às perguntas Perguntas preparadas Perguntas e respostas  
 
 

Discussão Lidera a discussão: A minha 
aspiração de carreira 

Participar na discussão  Acompanhamento  
Perguntas e respostas  
 

     
Vocabulário Gramática    
TRABALHO 
TRABALHO+LOCALIZAÇÃO 
ESCRITÓRIO 
PROFISSIONAL 
GESTO+LÍNGUA+PROFESSOR+EM 
Etc. 

Advérbios: POR ISSO, APESAR 
DISSO, LOGO, ENTÃO, MAS. 
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Tema 10: A vida quotidiana em Portugal 
 

Tema 10: Um dia com a minha 
família 

A1 
Lição 10.3. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes podem falar de um dia com a sua família. Podem responder a perguntas e fazer outras perguntas sobre 
o assunto. São capazes de utilizar correctamente a gramática que aprenderam até agora. 

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 

Introdução do tema 
10 Min. 

Vídeo: Um dia típico 
com a minha família 
(em Portugal) 

Ver o vídeo Projector 
Vídeo 

 

Exercício individual 
10 Min. 

Fazer perguntas sobre o 
vídeo 

Responder às perguntas Perguntas preparadas Perguntas e respostas  
 

Exercício individual 
20 Min. 

Explica o exercício Cada um fala de um dia 
típico com a sua família; 
os outros participantes 
podem fazer perguntas 

 Acompanhamento   
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Gramática 
45 Min. 

Repetição da gramática 
aprendida na narrativa 

   

     
Vocabulário Gramática    
 Revisão da gramática 

aprendida 
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Tema 10: A vida quotidiana em Portugal 
 

Tema 10: Um dia invulgar A1 
Lição 10.4. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes são capazes de falar sobre um evento/dia fora do comum nas suas vidas. Podem responder a perguntas 
sobre este tema. São capazes de usar a gramática que aprenderam até agora de uma forma correcta. 

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  
 

Introdução do tema Dá exemplos de um dia 
invulgar (por exemplo, 
acidente de viação, 
exame aprovado) 

Fazer perguntas Exemplos preparados Perguntas e respostas 

Exercícios Explica o exercício Cada participante conta um 
dia invulgar na sua vida 

 Acompanhamento   
Perguntas e respostas 

Esclarecimento de 
dúvidas  
 

Os participantes têm 
tempo para fazer 
perguntas e repetir as 
informações 

   

Feedback O Professor pede 
feedback aos 
participantes sobre as 
últimas aulas 
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Vocabulário Gramática    

HABITUALMENTE 
NÃO SER HABITUAL 
EMOCIONANTE 
NERVOSO 
ACONTECER 
ESPECIAL 
POSITIVO 
NEGATIVO 

Repetição da gramática 
aprendida e 
consolidação do 
vocabulário 
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