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Tema 5: Um ano 

 

Tema 5: Dias da semana A1 
Lição 5.1 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                       Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes são capazes de gestuar correctamente os dias de semana. Podem utilizá-los correctamente em frases 
curtas. Podem utilizar correctamente os verbos modais poder, dever e haver de. São capazes de falar sobre coisas que aconteceram no passado. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Dias da semana 
 
 
 
 
 
30 min 

O professor gestua os 
dias da semana 
O professor diz um dia 
da semana e em 
seguida aponta para um 
participante que tem de 
dizer o dia seguinte e 
vai repetindo cada vez 
mais rápido. 

Os participantes praticam e 
memorizam 
 
Os participantes apontados 
têm que dizer o dia da 
semana seguinte ao do 
colega anterior. Não podem 
distrair-se . Se se distrair ou 
errar no dia da semana sai 
do jogo. 

Calendário Acompanhamento 
Perguntas e respostas 
 

Pratique os dias de 
semana 
10 Min. 

Explica o trabalho em 
equipa 

Trabalho em equipa (2P): Os 
participantes fazem 
perguntas uns aos outros, 
por exemplo, o que fazem 
na segunda-feira. 

 Acompanhamento 
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Joga: Que dia é hoje? 
 
10 Min. 

O professor pergunta a 
cada participante, por 
exemplo, que dia é 
hoje? Que dia foi 
ontem? 

Todos devem responder a 
uma pergunta. 

 Perguntas e respostas 

     
Gramática 

 
 45 Min. 

Explica os verbos 
modais: DEVER, 
PODER, HAVER DE; 
Continuação do 
Passado: ANTES DE, HÁ 
MUITO TEMPO 

Fazer perguntas Tópico gramatical 
preparado 

Perguntas e respostas 

Praticando os verbos 
modais 

O professor gestua 
frases e omite o verbo 
modal; os alunos devem 
preencher a lacuna com 
o verbo modal correto 

Cada um deve completar 
uma frase com o verbo 
modal correto 

Frases preparadas (por 
exemplo, tenho de pagar 
impostos. 
Eu posso comprar um 
carro. 
eu devia de 

Perguntas e respostas 

Praticando o passado O professor pede aos 
participantes para 
contarem 
espontaneamente uma 
história do passado 

Todos contam algo do seu 
passado. 

 Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
SEGUNDA-FEIRA 
TERÇA-FEIRA 
TERÇA-FEIRA 
QUINTA-FEIRA 
SEXTA-FEIRA 
SÁBADO  
DOMINGO 

PODER 
DEVER 
HAVER DE 
ANTES DE 
HÁ MUITO TEMPO 
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SEMANA+AGENDA 
 



Plano de aula A1: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 

 

 

Tema 5: Um ano 

 

Tema 5: Nomes de meses e 
estações do ano 

A1 
Lição 5.2 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes adquirem os nomes dos meses e das estações. São capazes de usá-los em diferentes contextos. Podem 
formar frases com os verbos modais poder, gostar e querer. Podem falar sobre eventos num futuro próximo. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Esclarecimento de 
dúvidas da última aula. 
5 Min. 

Mostra fotos de roupas 
e introduz os gestos 
correspondentes para 
roupas e os adjectivos 

Fazer perguntas  Perguntas e respostas 

Introdução dos nomes 
dos meses e das 
estações do ano 
20 Min. 

O professor mostra os 
nomes dos meses e a 
ligação com as estações 
do ano. 

Fazer perguntas PPT e/ou imagens Acompanhamento  
 

Trabalho em grupo 
15 Min. 

Explica o trabalho de 
grupo através de uma 
História ilustrada com 
meses e estações 

Cada grupo recebe uma 
pequena história ilustrada e 
tem de a gestuar. 
Os outros participantes 
podem fazer perguntas. 

Fotos com Histórias  Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

     
Gramática 
45 Min. 

Explica os verbos 
modais : PODER, 

Fazer perguntas Explicações preparadas  
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GOSTAR, QUERER 
Exercício em grupo Explica o exercício: Uma 

pessoa gestua uma 
frase e atira uma bola 
para outra pessoa. Esta 
pessoa deve gestuar a 
frase com outro verbo 
modal. De seguida essa 
pessoa gestua uma 
frase e lança a bola para 
outra pessoa que deve 
gestuar a frase com 
outro verbo modal, e 
assim por diante. 

Cada pessoa deve formar 
uma determinada frase com 
um verbo modal diferente 

Bola Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

Declaração do futuro Explica o futuro 
próximo: MUITO EM 
BREVE; AMANHÃ, 
DEPOIS DE AMANHÃ; 
BREVEMENTE, 
NO FUTURO 
 

Fazer perguntas Tópico gramatical 
preparado 

Perguntas e respostas 

Praticando o futuro O professor pede 
espontaneamente aos 
participantes para 
contarem uma história 
que será realizada num 
futuro próximo. 

Todos dizem algo que 
querem fazer num futuro 
próximo. 

 Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
JANEIRO 
FEVEREIRO 
MARÇO 
ABRIL 

PODER,  
GOSTAR,  
QUERER  
MUITO EM BREVE; 
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MAIO 
JUNHO 
JULHO 
AGOSTO 
SETEMBRO 
OUTUBRO 
NOVEMBRO 
DEZEMBRO 
INVERNO 
PRIMAVERA 
VERÃO 
OUTONO 

AMANHÃ, DEPOIS DE 
AMANHÃ; 
BREVEMENTE, 
NO FUTURO 
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Tema 5: Um ano 

 

Tema 5: Datas A1 
Lição 5.3 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes são capazes de gestuar as datas correctamente. Adquirem a estrutura de números de anos complexos 
(por exemplo, 1985). São capazes de gestuar ou reconhecer datas correctamente. 

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 explica 
como gestuar datas. 

Fazer perguntas Estrutura preparada com 
os números anuais 

Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

Signos do Zodíaco 
10 Min.  

O Professor mostra PPT 
com os signos do 
zodíaco 

Fazer perguntas PPT  

Qual é a sua data de 
nascimento? 
15 Min. 

Explica o exercício Todos devem gestuar a sua 
data de nascimento (dia, 
mês, ano, se possível hora, 
estação do ano) 

 Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

Trabalho de casa Explica o trabalho de 
casa 

Todos têm de procurar o 
seu signo zodíaco na 
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Internet e gestuar na 
próxima lição. 

     
Gramática: 
45 Min. 
 
 

O professor gestua as 
frases e todos devem 
gestuar a frase com um 
verbo modal 

Todos gestuam uma frase Frases preparadas Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

 O professor escreve 
datas no quadro  

Cada um deve getuar um 
ano 

Quadro/Flipchart 
Números anuais 
preparados 

Acompanhamento  
 

 O Professor gestua 
números do ano 

Todos devem escrever um 
ano no quadro/Flipchart 

Quadro/Flipchart Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
 Repetição dos verbos 

modais 
Estrutura de números 
anuais complexos 
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Tema 5: Um ano 

 

Tema 5: Nomes de meses 
(Outubro - Dezembro) e de 
estações 

A1 
Lição 5.4 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes são capazes de usar correctamente os nomes de todos os meses, dias da semana e números do ano. 
São capazes de relacionar as estações do ano com os meses correctos e responder ou fazer perguntas sobre elas. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Trabalho de casa da 
última aula 
10 Min. 

Peça aos participantes 
para gestuarem o seu 
signo 

Gestue o seu signo  Acompanhamento  
 

Esclarecimento de 
dúvidas da última aula. 
 
5 Min. 

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

Fazer perguntas  Perguntas e respostas  
 

Prática em contexto 
10 Min. 

Fazer perguntas: por 
exemplo, faz calor no 
inverno? 

Todos respondem a uma 
pergunta 

Perguntas preparadas Perguntas e respostas 

Jogo: Verdadeiro ou 
Falso  
10 Min. 

Faça perguntas; os 
participantes precisam 
reconhecer se a 
afirmação está certa ou 
errada. O vencedor é 
aquele que tem mais 
respostas correctas. 

Participar no jogo Perguntas preparadas Perguntas e respostas 
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Esclarecimento de 
dúvidas 
 

Os participantes têm 
tempo para fazer 
perguntas e eliminar 
quaisquer dúvidas 

   

Feedback e perguntas 
sobre as lições dadas 
até agora 

Peça feedback e 
perguntas aos 
participantes 

Fazer perguntas e dar 
Feedback 

 Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
 Repetição do que foi 

aprendido 
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