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Tema 6: Descrever as pessoas 

 

Tema 6: O ser humano 
 

A1 
Lição 6.1. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes são capazes de nomear o corpo humano. São capazes de descrever pessoas usando adjectivos. Podem 
fazer e responder a perguntas sobre a aparência das pessoas. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Introdução do tema 
15 Min. 

Mostra uma foto de 
uma pessoa e os gestos 
para as partes do corpo 
correspondentes 

Pratique os gestos ao 
mesmo tempo 

representação de um ser 
humano 

Perguntas e respostas 

Adjectivos para as 
descrições 
15 Min. 

Mostra adjectivos para 
a descrição, por 
exemplo, da aparência 

Pratique os gestos ao 
mesmo tempo 

Fotos mostrando pessoas 
diferentes (homem 
gordo, cabelo castanho, 
etc.) 

Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

Exercício 
15. Min. 

Mostra fotos de 
diferentes pessoas 

Cada pessoa deve descrever 
uma pessoa 

Fotos de diferentes 
pessoas 

Perguntas e respostas 

     
Gramática 
45 Min. 

Explica a estrutura das 
frases com adjectivos 

Fazer perguntas Tópico gramatical 
preparado 

Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

Exercício com parceiro Explica o exercício Exercício com parceiro (2P): 
Cada pessoa descreve um 

 Acompanhamento 
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actor famoso, a outra 
pessoa tem de o gravar. 

Jogo Descreve algumas 
pessoas conhecidas; os 
participantes têm de 
reconhecê-las. Quem 
reconhecer alguém é 
eliminado. Aquele que 
não conseguir 
reconhecer ninguém, 
perde. 

A brincar ao 
"reconhecimento de 
pessoas" 

Descrições preparadas de 
algumas pessoas famosas 

Acompanhamento  
Perguntas e respostas  

     
Vocabulário Gramática    
GRANDE 
PEQUENO 
GROSSO 
FINO 
VELHO 
JOVEM 
BONITA 
SIMPÁTICO 
ANTIPÁTICO 
ENGRAÇADO 
AMIGÁVEL 
HOSTIL 

Estruturas das frases 
com adjectivos 
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Tema 6: Descrever as pessoas 

 

Tema 6: A roupa A1 
Lição 6.2. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes são capazes de nomear correctamente diferentes artigos de vestuário. Podem descrever as roupas, 
responder e fazer perguntas sobre elas. São capazes de usar as formas das mãos classificadoras para diferentes padrões. 

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: 
vestuário e adjectivos 
 
30 Min. 

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

Pratique os gestos ao 
mesmo tempo 

Fotos de diferentes 
roupas 

Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

Trabalho de equipa 
10 Min. 

Explica o exercício Trabalho de equipa (2 P): 
Cada um descreve a roupa 
do outro 

 Acompanhamento 

     
Gramática 

45 Min. 
Continuação das 
estruturas com 
adjectivos 

Adjectivos continuados  Tópico de gramática Acompanhamento  
Perguntas e respostas 
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Exercício Explica o exercício: 

Descreva o traje 
nacional 

Todos apresentam e 
descrevem os seus trajes 
nacionais (foto da Internet); 
Outros participantes podem 
fazer perguntas 

Acesso à internet, 
projector 

Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
SAIA 
CALÇAS 
CASACO 
T SHIRT 
CAMISOLA 
VESTIDO 
SAPATOS 
TÊNIS 
MEIAS 
 
LISTRADO 
PONTILHADO 
XADREZ 
COLORIDO 
LISO 
CURTO 
BAIXO 
PRÓXIMO 
LONGE 
DESCONTRAÍDO 
COLORIDO 

Estruturas com 
adjectivos 
Classificador para 
padrões 
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Tema 6: Descrever as pessoas 

 

Tema 6: Was ist schöner? A1 
Lição 6.3. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
Objectivos de Aprendizagem: Die TeilnehmerInnen sind in der Lage, Vergleiche anzustellen. Sie können jemand fragen, wie jemanden etwas z.B. 
gefällt. Sie sind in der Lage, auf entsprechende Fragen die passende Antwort zu geben.   

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Esclarecimento de 
dúvidas da última aula. 
 
5 Min. 

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

Fazer perguntas  Perguntas e respostas 

Consolidação do 
conteúdo das lições 2 e 
3 (especialmente os 
adjectivos) 15 Min. 

Fazer perguntas aos 
participantes (tópico do 
que aprenderam até 
agora) 

Cada pessoa deve 
responder a uma ou mais 
perguntas 

Perguntas preparadas Perguntas e respostas 

Introdução do tema 
25 Min. 

O Professor mostra 
fotos e introduz o gesto 
/estrutura para 
expressar comparações 

Fazer perguntas Fotos Perguntas e respostas 
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Gramática  
 
45. Min. (incluindo 
exercícios) 

Declara uma melhoria 
regular e irregular 

Fazer perguntas  Fotos 
Gestos 

Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

Pratique o que 
aprendeu 

Mostra fotos; todos 
devem descrever se a 
pessoa mostrada é mais 
velha, mais gorda, etc. 
do que o participante 
em questão 

Cada pessoa deve descrever 
uma foto ou compará-la 
com ela mesma. 

Fotos Perguntas e respostas 

Discussão Lidera a discussão: Que 
língua gestual é mais 
fácil? 

Os participantes discutem 
se a sua LG é mais fácil do 
que a LGP. 

 Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

     
Comparação Melhoria    
IGUAL/COMO 
(Igualdade) 
 
DO QUE (Desigualdade) 

Regularmente: 
por exemplo, ALTO 
(nível básico) 
MAIS ALTO (1ª fase de 
progressão) 
 
MAIS ALTOS 
(2ª etapa) 
 
Irregularmente: 
BOA 
MELHOR 
PREFERENCIALMENTE 
MUITÍSSIMO 
MAIS 
A MAIORIA 
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Tema 6: Descrever as pessoas 

 

Tema 6: Pratique e aprofunde o 
vocabulário e a gramática que 
aprendeu até agora. 

A1 
Lição 6.4. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Aprofundar o conteúdo aprendido até agora. Os participantes têm tempo suficiente para fazer perguntas e eliminar 
dúvidas. São capazes de aplicar o que aprenderam até agora (gramática e vocabulário) em diálogos.  
Feedback sobre as lições 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 

Role play Explica o papel 
desempenhado: 

Duas pessoas, cada uma 
deve fazer uma 
dramatização em frente à 
turma. Qual é o tema que 
escolhem? Deve estar 
relacionado com o que foi 
aprendido até agora. 

  

     
Esclarecimento de 
dúvidas  
 

Os participantes têm 
tempo para fazer 
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perguntas e eliminar 
quaisquer dúvidas 
 

Feedback O Professor pede 
feedback aos 
participantes sobre as 
últimas aulas 
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