
 Plano de aula A1: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 
 

Tema 2: Apresentações 

 

Tema 2: Como se 
cumprimentar em Portugal 
(surdo ou ouvinte) 
 
 

A1 
Lição 2.1 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes sabem quais as saudações comuns em Portugal entre pessoas surdas e ouvintes. Podem utilizá-las 
correctamente. Podem fornecer informações pessoais detalhadas, por exemplo, sobre o nome gestual e perguntar a outros sobre o assunto. Podem 
perguntar se não compreenderam alguma coisa e pedir para que repitam. Conseguem utilizar o alfabeto manual para ortografia sem problemas. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Vídeo de introdução ao 
tema 
 
 10 Min. 

Mostra vídeo e explica o 
ritual de boas-vindas 

Fazer perguntas Vídeo (várias cenas em 
que as pessoas se 
cumprimentam/dizem 
adeus) 

Perguntas e respostas 
Acompanhamento 

Nomes gestuais 
 
20 Min.  

O professor explica de 
onde vem o seu sinal e 
pede aos participantes 
que expliquem o seu 
 

Cada um explica ao grupo 
em que se baseia o seu 
nome gestual 
Ou 
Uma pessoa explica ao 
grupo em que se baseia o 
gesto do seu nome e faz a 
pergunta a outra pessoa. 
 
Ou 

Quadro 
 
Bola 

Acompanhamento 
Perguntas e respostas 
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Ao atirar uma bola, por 
exemplo, uma pessoa é 
convidada a explicar o sinal 
do seu nome. Esta pessoa 
atira então a bola para 
outra pessoa, e assim por 
diante. 

     
Gramática (incluindo 
exercícios) 
 
35 Min. 

Explica como pedir 
desculpa se a pessoa 
não entendeu algo e 
como pedir para repetir 

Fazer perguntas Explicações gramaticais 
preparadas 

Perguntas e respostas 

Exercício de 
compreensão 

O professor faz 
perguntas aos 
participantes: De onde 
é? Qual é o seu nome? 
Qual é o seu nome 
gestual? 
Desculpe, pode repetir? 
Eu não percebi. 
Compreendeu? Etc. 

Cada participante responde 
às seguintes perguntas 

Questões preparadas Acompanhamento 
Perguntas e respostas 

Role play (dois 
voluntários) 
 
20 Min. 

O professor pede aos 
voluntários para se 
cumprimentarem e se 
conhecerem 

Dois voluntários 
cumprimentam se e se 
conhecem em frente à 
turma. 
Os outros participantes 
podem fazer perguntas 
sobre o assunto 

 Perguntas e respostas 
Acompanhamento 
 

Exercício ortográfico 
 
 

O professor soletra por 
exemplo, nomes de 

Escreva as palavras 
soletradas e diz o gesto se 
existir ou souber. Quem 

Nomes preparados de 
pessoas conhecidas (por 
exemplo, Gallaudet) 

Acompanhamento 
Perguntas e respostas 
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35 min pessoas conhecidas, 

nomes de países. 
Os participantes 
escrevem as palavras e 
se souberem podem 
dizer o nome gestual da 
pessoa conhecida ou do 
pais; quem tiver mais 
palavras certas receberá 
um pequeno prémio 
(chocolate, p.ex.) 

tiver mais palavras correctas 
é o vencedor. 

 
Se forem especificados 
países ou cidades, o 
professor tem de 
preparar um mapa para 
mostrar qual é o país. 
 
Pequeno prémio para o 
concurso 

 
 

    

Vocabulário Expressões idiomáticas Peça para repetir: Perguntar  
Cumprimentar 
Despedida 
Formalmente 
Informalmente 
Saudações  
 

 PODE REPETIR? 
DESCULPE  
POR FAVOR  
NOVAMENTE 
PERCEBI 

 

 

ENTENDER 
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Tema 2: Apresentações  

 

Tema 2: O meu trabalho e local 
de residência (nos países de 
origem) 

A1 
Lição 2.2 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes podem dar informações sobre o seu trabalho e o seu local de residência em LGP. Podem explicar onde 
trabalharam no passado ou onde viveram. Podem confirmar ou negar declarações (abanando a cabeça). São capazes de contar acontecimentos do 
passado próximo com os "sinais do passado" correspondentes. 

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 

Profissões 
20 Min. 

O professor pergunta 
aos participantes sobre 
as suas profissões; 
Introduz gestos para 
diferentes profissões 
(pode mostrar imagens) 

Cada participante responde 
à pergunta; os outros 
participantes podem fazer 
perguntas 

Imagens de profissões; 
 
Acesso à Internet (no caso 
de algumas profissões 
não poderem ser 
claramente explicadas, 
pode ser pesquisada uma 
imagem das mesmas na 
Internet) 

Perguntas e respostas 
Acompanhamento 

Função das profissões 
20 min 

O professor pergunta o 
que faz algumas 
profissões 

Participantes tentam 
responder 

 Perguntas e respostas 
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Gramática 
 
10 Min. 

Explica as actividades 
que têm lugar no 
presente ou que tiveram 
lugar no passado 
próximo 

Fazer perguntas Exemplos para a 
utilização do presente ou 
do passado; 
Afirmação 
Negação (abanar a 
cabeça) 

Perguntas e respostas 
 

     
Exercícios gramaticais 
 
25 Min. 

O professor gestua 
declarações no presente; 
os participantes têm de 
as gestuar no passado e 
usar um dos sinais do 
passado aprendido 

Cada pessoa gestua uma 
frase no passado 

Declarações Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

10 min O professor gestua 
perguntas no presente; 
os participantes devem 
gestuá-las no passado 

Cada pessoa gestua uma 
frase no passado 

 Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

     
 O Professor explica o 

trabalho em equipa 
Trabalho de equipa (2P): 
Colocar questões e praticar 
a afirmação e a negação uns 
com os outros 

 Acompanhamento  
 

     
Vocabulário Gramática    
Profissões 
Actividades 
relacionadas com as 
profissões 

Presente 
Passado: 
RECENTEMENTE, 
ONTEM, ANTEONTEM 
Afirmação 
Negação 
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Tema 2: Apresentações 
 

Tema: Onde fica isso 
exactamente? 
 
Orientação espacial e 
classificadores 

A1 
Lição A2.3 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes podem gestuar descrições espaciais (conceitos). São capazes de aplicar o que aprenderam num 
contexto diferente/novo. Podem aplicar correctamente as classificações em determinados meios de transporte e modos de locomoção. 

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 ao tema 
 
10 Min. 

Explica a posição de 
Portugal na Europa e 
nos países limítrofes. 
 
 

Fazer perguntas PPT: Mapa da Europa com 
os países limítrofes 

 

Exercício individual 
 
10 Min. 

Faça uma pergunta a 
cada participante: por 
exemplo, que país faz 
fronteira com Portugal? 

Cada participante responde 
a uma pergunta 

Perguntas preparadas Perguntas e respostas  
Acompanhamento 

Divisões da casa 
 
10 min 

Professor mostra 
imagens e explica com 
gestua cada divisão 

Participantes gestuam e 
memorizam. 

Imagens Acompanhamento 

Exercício com parceiro 
10 min 

Explica o exercício: 
Descrição da sala 

Exercício do parceiro (2P): 
Uma pessoa descreve a sua 

 Acompanhamento  
Perguntas e respostas 
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sala de estar, cozinha; a 
outra pessoa tem de a 
desenhar 

     
Gramática 
Classificadores 
(incluindo exercícios) 
45 Min. 
 
 

Explica classificadores 
para sentar, levantar, 
andar, conduzir, deitar, 
ajoelhar, saltar  
e para diferentes meios 
de transporte 

Fazer perguntas Fotos com pessoas que 
realizam estas actividades 

Perguntas e respostas  
Acompanhamento 

Exercício com parceiro Explica o exercício: 
Descrição da imagem - 
Utilização de 
classificadores 

Exercício com parceiro (2 P): 
obter uma imagem e fazer 
perguntas ou dar respostas 
um ao outro 

Fotografias Acompanhamento 

     
     
Orientação de 
vocabulário 

Classificadores    

ACIMA 
ABAIXO 
ESQUERDA 
DIREITA 
OESTE 
LESTE 
SUL 
NORTE 
AO LADO 
ENTRE 

SENTAR 
FICAR DE PÉ 
IR 
DEITAR 
AJOELHAR 
ANDAR (Andar de 
bicicleta, Conduzir, 
Andar de mota, Andar 
de autocarro…) 
 

   

 



 Plano de aula A1: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 
 

Tema 2: Apresentações 

Tema 2: Pratique e aprofunde o 
vocabulário e a gramática que 
aprendeu até agora 
 

A1 
Lição 2.4 
 
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 nos diálogos o que aprenderam até agora (gramática e vocabulário).  
Feedback sobre as lições anteriores. 

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 

Vídeo 
30 Min. 

Mostrar um vídeo 
adequado (por exemplo 
de um canal em LGP) e 
fazer perguntas sobre 
ele 

Cada um responde a uma 
pergunta 

Video Perguntas e respostas 

     
Esclarecimento de 
questões  
 

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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Exercício de interacção 
 
15 Min. 

Correio silencioso: O 
professor diz uma frase 
à primeira pessoa, eles 
têm de a passar à 
pessoa seguinte e assim 
por diante. 

Os participantes sentam-se 
numa fila, de costas para o 
professor e olham para as 
costas da pessoa que está 
sentada à sua frente. A 
primeira pessoa passa a 
frase para a seguinte, e 
assim sucessivamente. A 
última pessoa deve então 
gestuar o que o professor 
disse à primeira pessoa. 

Frases preparadas (por 
exemplo, há muito tempo 
que trabalho como 
professor de língua 
gestual) 

Acompanhamento  
Perguntas e respostas 
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