
 Plano de aula A1: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 

 

 

Tema 4: Números (11-100) 

 
Tema 4: Qual é a sua idade? 

A1 
Lição 4.1 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presença: 

Ausência: 

 
 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes podem gestuar e utilizar correctamente os números de 11 a 100 em diferentes contextos (por exemplo, 
idade). São capazes de formar negações com NÃO. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Introdução dos 
números 11 a 100 
20 Min. 

Gestua os números Fazer perguntas e praticar 
os números 

Tabela de numeração 11-
100 

Acompanhamento 

Exercício de 
reconhecimento 
10 Min. 

O professor gestua 
números 

Cada aluno deve escrever 
no quadro, um número 
gestuado pelo professor  

Quadro  
Números preparados 

Perguntas e respostas 

Jogo dos números 
 
15 Min. 

O professor pergunta a 
todos o seu número 
preferido de 1 a 100; 
o professor escreve-o 
no quadro; 
Peça a duas pessoas 
para irem ao quadro; 
cada pessoa recebe um 
marcador; 

Os participantes gestuam 
um número (que se 
encontra escrito no 
quadro); 
as duas pessoas devem 
encontrar esse número no 
quadro; uma pessoa deve 
assinalar os números 
encontrados fazendo um 
círculo à volta. 

Quadro  
Marcador 

Acompanhamento 



 Plano de aula A1: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 

 

Quem encontrar mais 
números é o vencedor. 

Números no contexto 
10 Mins. 
(se houver tempo 
restante disponível) 

O professor faz 
perguntas diferentes 
aos participantes 
(relativamente a 
números) 

Todos devem responder a 
uma pergunta. 

Perguntas preparadas Perguntas e respostas 

     
Gramática: 
45 Min. 

Declara a negação  Fazer perguntas  Perguntas e respostas 

Converter frases O professor gestua 
frases que devem ser 
respondidas 
negativamente (com as 
formas de negação 
aprendidas até o 
momento) 

Toda a gente nega uma 
frase 

Frases preparadas Perguntas e respostas 

Trabalho em equipa Professor explica o 
trabalho em equipa 

Trabalho em equipa (2P): 
Faça perguntas que devem 
ser respondidas 
negativamente (idade 
errada, nacionalidade etc.) 

 Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
Números 11 a 100 
IDADE 
JOVEM 
VELHO 

 
Estruturas com 
números 
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Tema 4: Números (11-100) 
 

Tema 4: Que horas são? A1 
Lição 4.2 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presença: 

Ausência: 

 
 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes são capazes de gestuar correctamente a hora quando solicitados. São capazes de usar correctamente 
os verbos de negação NÃO NECESSITAR, NÃO PODER, NÃO QUERER. 

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 

Horário  
 
20 Min. 

O professor explica as 
horas (como é comum 
em Portugal) 

Fazer perguntas Relógios que mostram 
horas diferentes, por 
exemplo, duas e meia; 
quarto para as 6; 18 
horas; um quarto para as 
17 horas, 

Perguntas e respostas 

Prática: Que horas são? 
(Parte 1) 
 
10 Min. 

O professor escreve a 
hora no quadro (por 
exemplo, 18.45); todos 
devem gestuar uma 
hora 

Cada participante deve 
gestuar uma hora 

Quadro 
Diferentes horas escritas 
ou relógio 

Perguntas e respostas 
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Exercício: que horas 
são? (Parte 2) 
10 Min. 

O professor gestua 
horas 

Cada participante deve 
escrever um tempo no 
quadro 

Quadro Perguntas e respostas 

     
Gramática: 
 
45 Min. 

O professor explica os 
verbos de negação: 
NÃO PRECISAR  
NÃO PODER 
NÃO QUERER 

Fazer perguntas Tópico gramatical 
preparado 

Perguntas e respostas 

Exercício de grupo O professor explica o 
exercício 

Um participante faz aos 
outros perguntas, às quais 
têm de responder com um 
dos verbos de negação. 

 Acompanhamento 

História ilustrada  
(Viagem a Portugal) 

O professor mostra uma 
história ilustrada 
(conteúdo de tópicos 
anteriores) 

Todos devem descrever 
uma imagem da história 
ilustrada. 

História ilustrada Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
HORAS 
MINUTOS 
4 HORAS 
10 MINUTOS 
4H30 
10 MINUTOS ATRÁS 
EM PONTO 
EXATAMENTE 
5 DA TARDE 
5 DA MANHÃ 
SABER AS HORAS 

NÃO PRECISAR  
NÃO PODER 
NÃO QUERER 
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Tema 4: Números (11-100) 
 

Tema 4: Quanto é que custa? A1 
Lição 4.3 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes podem aplicar os números correctamente no contexto dos "custos/moeda". Podem expressar o seu 
espanto através do NÃO HÁ; NÃO ACREDITO. 

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. 

O professor mostra 
diferentes bens com 
preços; 
mostra os gestos para 
Cêntimo, Euro 

Todos têm de gestuar um 
preço 

Foto com diferentes bens 
(com preços) 

Perguntas e respostas 

Quanto é que custa? 
10 Min. 

O professor mostra 
diferentes bens e 
pergunta o preço 

Cada participante deve 
estimar o preço de um 
produto e gestuá-lo 

Foto com coisas 
diferentes (sem preço) 

Perguntas e respostas 

Trabalho de equipa  
20 Min. 

O professor explica o 
trabalho em equipa 

Trabalho de Equipa (2P): 
Interrogar-se mutuamente 
sobre os preços dos 

 Acompanhamento 
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diferentes bens nos 
respectivos países 

     
Gramática (incluindo 
exercícios) 
45 Min. 

Explica verbos de 
negação: NÃO HÁ; NÃO 
ACREDITO 

Fazer perguntas Explicação gramatical 
preparada 

Perguntas e respostas 

Exercício em série Explica o exercício: 
negação de frases (deve 
incluir tempo, preços, 
idade, etc.) 

Uma pessoa começa com 
uma frase, a pessoa 
seguinte tem de a negar e 
gestuar outra frase para a 
pessoa seguinte; esta última 
tem de a negar, e assim 
sucessivamente. 

 Acompanhamento 

Certo ou errado? Dá frases; os alunos 
precisam de reconhecer 
se a negação utilizada 
está certa ou errada. 

Todos devem responder às 
perguntas 

Frases preparadas Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Frase Gramática   
Unidades monetárias 
Preços diferentes 
Produtos diferentes 
APROXIMADAMENTE 
POSSIVELMENTE 
BARATO 
CARO 
EURO 
MOEDA 
NOTA 

QUANTO CUSTA? 
NÃO HÁ! CARO! 

NÃO HÁ 
NÃO ACREDITO 
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Tema 4: Números (11-100) 
 

Tema 4: Quanto é que isto 
pesa? 

A1 
Lição 4.4 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes são capazes de fazer um gesto correcto sobre o peso de coisas diferentes. Podem responder correctamente 
às perguntas que lhes são dirigidas a seguir. 
Aprofundar os conteúdos aprendidos até agora. Os participantes têm tempo suficiente para fazer perguntas e eliminar dúvidas. Podem aplicar o que 
aprenderam até agora nos diálogos (gramática e vocabulário).  
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 Min. 

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

Fazer perguntas  Perguntas e respostas 

Unidades de peso 
 
10 Min. 

Explica as unidades de 
peso (kg, g ...) 

Fazer perguntas PPT com as unidades de 
peso 

Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

Jogo de adivinhar 
 
10 Min. 

O professor mostra 
fotos com objectos; 
todos têm que estimar 
quanto o objecto pesa 

Todos apreciam um objecto Fotos Perguntas e respostas 

Peso estimado 
5 Min. 

O professor explica 
exercício; 

Cada participante estima o 
peso do professor; o que 

Quadro Perguntas e respostas 
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Anote as estimativas estiver mais próximo do 
peso ganha e recebe um 
pequeno prémio 

Toda a turma Mostrar: matrículas de 
carros (Portugal); 
Números de casas, 
Nomes de ruas, 
Números de telemóveis 

Todos devem gestuar uma 
matrícula, número de uma 
casa, ou número de 
telemóvel; 
soletrar o nome da rua 

Matrículas de carros 
(Portugal);  
Números de casas, 
Nomes de ruas, 
Números de telemóveis 
Números de camisola de 
jogadores 
etc 

Perguntas e respostas 

     
Esclarecimento de 
dúvidas 
 

Os participantes têm 
tempo para fazer 
perguntas e esclarecer 
quaisquer dúvidas 

   

Feedback Professor pede 
feedback aos 
participantes sobre as 
últimas aulas 

   

     
Vocabulário Gramática    
Unidades de peso Repetição do que foi 

aprendido 
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