
 Plano de aula A1: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 

 

Tema 3: Cores, objectos e números 
 

Tema 3: De que cor é isto? A1 
Lição 3.1 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes devem gestuar correctamente as cores mais importantes. São capazes de usar a negação NÃO e NADA. 
Podem fazer e responder a perguntas com PORQUÊ/QUANTO. Podem comunicar em LGP com frases correctas e simples (fazer perguntas, responder). 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Introdução do tema  
Cores e objectos (foco: 
cores; formas dos 
objectos serão 
discutidos na próxima 
sessão) 
20 Min. 

O professor mostra 
imagens com objectos 
coloridos; aponta para 
objectos na sala de aula, 
etc. 

Fazer perguntas e praticar 
os gestos de cor 

Imagens com objectos 
coloridos 
 

Perguntas e respostas 
Acompanhamento 

Exercício individual 
15 Min. 

Mostra diferentes 
objectos e pede a cor 

Cada participante deve 
responder a uma pergunta 

Imagens de diferentes 
objectos 

Perguntas e respostas 
 

Questionário 
10 

Gestuar cores 
diferentes; todos devem 
reconhecer uma (ou 
mais) cores e apontar 
para elas  

Todos devem reconhecer 
correctamente uma ou mais 
cores 

Gestos preparados para 
cores 

Perguntas e respostas 
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Explicação da gramática 
(incl. exercícios) 
 
45 Min. 

Negação 1: NÃO e DE 
NENHUM com 
PORQUE/PORQUÊ 
Posição dos adjectivos 
na frase 

Fazer perguntas  Perguntas e respostas 
 

Exercícios gramaticais 
 
 
20 min 

 
 
 
Explica o exercício 

Fazer perguntas  
Exercício do parceiro (2 P): 
Fazer perguntas um ao 
outro (com as palavras de 
pergunta aprendidas até 
agora). Usar negações nas 
respostas 

Explicação gramatical Acompanhamento  
Perguntas e respostas 
 

10 min Fazer perguntas sobre 
cores e outros tópicos 
aprendidos até agora 

Os participantes devem 
responder às perguntas 
(utilização de NÃO e 
NENHUM) 

Perguntas preparadas  

     
Vocabulário  Gramática    
AZUL 
BRANCO 
VERMELHO  
VERDE 
ROXO 
ROSA 
AMARELO 
PRETO 
LARANJA 
CASTANHO 
CINZENTO 

Negação1: NÃO e NADA 
PORQUE/PORQUÊ   
Ordem das frases 
(adjectivos) 
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Tema 3: Cores, objectos e números 
 

Tema 3: O que é isso?  A1 
Lição 3.2 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes podem utilizar as formas das mãos classificadoras para diferentes objectos (tamanho e forma). 
Conseguem distinguir entre singular e plural. Podem aplicar os números 1-10 e, por exemplo, indicar as quantidades. Conseguem fazer e responder a 
perguntas usando QUANTO. 

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 
 

Classificadores de 
tamanho e forma 
 
15 Min. 

O professor mostra uma 
imagem com diferentes 
objectos (tamanho e 
forma) e faz perguntas 

Todos devem descrever um 
objecto 

Imagens de vários 
objectos (tamanho e 
forma) 

Acompanhamento   
Perguntas e respostas 
 

Encontrar objectos 
 
10 Min. 

Gestue diferentes 
objectos e peça aos 
participantes que o 
mostrem na fotografia 

Cada participante deve 
identificar um objecto 

Imagem com diferentes 
objectos (por exemplo, 
apartamento, paisagem) 

Acompanhamento  
Perguntas e respostas 
 

Classificadores 
semelhantes 

O professor mostra 
imagens de diferentes 

Cooperação Explicação Perguntas e respostas 
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15 Min. 
 

objectos (por exemplo, 
livro fino / livro grosso; 
gesto # de imagem). 

Exercício O professor mostra 
fotos com diferentes 
objectos; todos têm que 
gestuar um objecto 
(numa frase) 

Cada pessoa deve gestuar 
um objecto (numa frase) 

Fotos Perguntas e respostas 
 

     
Gramática (incluindo 
exercícios) 
 
45 Min. 

Explicado: singular, 
plural  
Números 1-10 
Números Numerais e 
cardinais e ordinais 
Perguntas com 
QUANTO 

 Imagens onde exista 
números 

 

Exercícios gramaticais Praticar os números: O 
professor gestua 
números, os alunos têm 
de os anotar 

Anotação dos números 
gestuados pelo professor 

Quadro Perguntas e respostas 
 

 Tabela com números 
diferentes 

Cada participante deve 
gestuar um ou dois números 

Tabela com números Acompanhamento 

 O professor faz 
perguntas com palavras 
interrogativas (todas as 
palavras interrogativas 
aprendidas até agora) 

Cada participante responde 
a uma pergunta 

 Perguntas e respostas 
 

     
Vocabulário para os 
objectos 

Gramática    

REDONDO 
GROSSO 
FINO 

Classificadores - Formas 
de mão  
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PEQUENO 
LONGO 
BAIXO 
PEQUENO 
ALTO 
GORDO (por exemplo, 
JARRO) 

Perguntas com 
QUANTO 
singular e plural 
Números 1- 10 
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Tema 3: Cores, objectos e números 

Tema 3: objectos e sua 
utilização  

A1 
Lição 3.3 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes são capazes de utilizar correctamente os verbos de acção (por exemplo, cortar com uma tesoura de 
unhas, corta sebes). São capazes de formar correctamente estruturas de frases com verbos de acção. Conseguem fazer e responder a perguntas com 
QUANDO. 

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. 

O professor mostra 
fotografias de vários 
objectos e o gesto 
associado  

Fazer perguntas Imagens de vários 
objectos 
 

Perguntas e respostas 
 

Exercício de 
compreensão 
15 Min. 

Mostra diferentes 
gestos 
 

Cada pessoa deve atribuir 
um sinal ao objecto 
correspondente 

Fotos de vários objectos  Perguntas e respostas 
Acompanhamento  

Vídeo: O que está 
errado? 
 
15 Min. 

Mostra uma história 
curta em LGP com erros 
internos (por exemplo, 
verbos usados 
incorrectamente) 

Os participantes têm de 
encontrar os erros 

Video em LGP Acompanhamento  
Perguntas e respostas 
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Gramática (incluindo 
exercícios) 
45 Min. 

Explica as perguntas 
com QUANDO 
Repetição dos números 
1- 10 

Fazer perguntas  Perguntas e respostas 
Acompanhamento 

Descrição da imagem Mostra uma fotografia; 
todos devem gestuar 
duas frases sobre a 
fotografia. 

Cada pessoa deve descrever 
a imagem, uma após a 
outra, com duas frases. 

Fotografia Acompanhamento  
Perguntas e respostas 
 

     
Vocabulário Gramática    
CORTAR TECIDO 
UNHAS 
CORTAR A BARBA 
CORTAR ROSAS 
CORTAR RAMOS 
CORTAR PAPEL 
CORTINA ABERTA / 
VIDRO ABERTO / 
JANELA ABERTA / 
PORTA ABERTA / LIVRO 
ABERTO / LUZES 
ACESAS/FARÓIS 
LIGADOS /UM /UMA 
VELA ACESA 
/SEMÁFORO LIGADO 
/LUZ DA SIRENE ACESA  
 

Estrutura da frase com 
verbos de manipulação 
Perguntas com 
QUANDO 
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Tema 3: Cores, objectos e números 
 

Tema 3: Pratique e aprofunde o 
vocabulário e a gramática que 
aprendeu até agora 
 

A1 
Lição 3.4 
 
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. São capazes de 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 
 

Jogo de adivinhar 
palavras: O que é isso? 
10 Min. 

O professor gestua 
diferentes objectos, 
cores, profissões, etc. 

Cada participante deve 
responder a uma pergunta 

Gestos preparados Perguntas e respostas 
 

Compreender o jogo: O 
que há de errado aqui? 
 
10 Min. 

O professor gestua 
frases que contêm 
erros; os alunos têm de 
encontrar esses erros 

Cada participante deve 
corrigir uma frase gestuada 
pelo professor 

Frases preparadas Perguntas e respostas 
 

Jogo de adivinha: Onde 
está escondido o XY? 
15 Min. 

Todos têm de esconder 
algo (imaginário) na 
sala. 

Toda a gente gestua onde 
escondeu algo específico. 
Os outros têm de o 

 Perguntas e respostas 
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encontrar de acordo com a 
descrição e dizer o que é. 

Jogo de adivinhar: O 
que é que eu faço? 
10 Min. 
 

O professor explica o 
jogo 

Uma pessoa gestua uma 
actividade e os outros têm 
de a reconhecer. 

 Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

     
Esclarecimento de 
dúvidas  
 

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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