
 

Plano de aula A1: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 

 

Tema 7: A família 

 

Tema 7: Situações quotidianas 
e meios de transporte 
 

A1 
Lição 7.3. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes podem descrever a sua situação de vida. São capazes de compreender a informação sobre a situação 
habitacional dos outros e de fazer perguntas sobre a mesma. São capazes de comunicar que meios de transporte utilizam, por exemplo, para chegar ao 
trabalho. 

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: Diferentes 
situações de vida 
 
15 Min. 

O professor fala sobre a 
sua situação 
habitacional e introduz 
os gestos 
correspondentes 

Fazer perguntas Situações de vida 
preparadas 

Perguntas e respostas 

Exercício 
 
25 Min. 

Peça aos participantes 
para falarem sobre a 
sua situação 
habitacional 

Cada pessoa informa sobre 
a sua situação habitacional 
(comparação: situação no 

Ligação à Internet Acompanhamento  
Perguntas e respostas 
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país de origem e em 
Portugal) 

     
Gramática: 
 
15 Min. 

Explica as formas das 
mãos dos classificadores 
para diferentes veículos 

Fazer perguntas  Fotos de LGP-exemplos 
das formas das mãos do 
classificador 

 

Exercício com parceiro 
 
15 Min. 

Explica o exercício: 
Os parceiros perguntam 
uns aos outros como 
chegar ao trabalho, por 
exemplo; se preferem 
viajar de carro, de 
bicicleta, etc. 

Exercício com parceiro (2 
p.): fazer perguntas um ao 
outro 

 Acompanhamento  
 

Exercício 
5 Min. 

Mostra dois diálogos em 
que várias pessoas 
falam sobre o tema 
"situação da habitação e 
veículos". 
Fazer perguntas aos 
participantes 

Responder às perguntas 
(uso da negação aprendida 
até agora) 

LGP-Vídeos Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
VIVO 
SOZINHO 
COM CASA + ANIMAL 
APARTAMENTO 
PARTILHADO 
VIVO COM OS MEUS 
PAIS 
 
VIVO NUMA CASA 

Classificadores para 
Veículos (automóvel, 
comboio, autocarro, 
camião ...) 
Duas rodas (bicicleta, 
motocicleta) 
Avião, navio 
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DURMO EM INTERNATO  
 
1 + QUARTO + 
APARTAMENTO etc. 
CASA 
ALUGUER + 
APARTAMENTO 
PROPRIEDADE + 
APARTAMENTO 
ALUGAR + COMPRAR + 
APARTAMENTO 
MUITA VIDA EM 
FAMÍLIA (prédio de 
apartamentos) 
CASA GEMINADA 
 

 

 



Plano de aula A1: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira  

 

 

Tema 7: A família 

Tema 7: Festivais e tradições A1 
Lição A1._7.4. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes conhecem os costumes portugueses mais importantes. Eles próprios podem responder e fazer 
perguntas sobre este tema. Podem utilizar as formas especiais de negação NUNCA, JAMAIS e AINDA NÃO. 

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 

Celebrações, costumes 
e feriados 
 
20 Min. 

 
Introduz o tópico 

Fazer perguntas PPT (Celebrações e 
costumes em Portugal) 

 

Exercício 
25 Min. 

Pergunte aos 
participantes sobre uma 
celebração e os 
costumes relacionados 
do seu país 

Cada um fala de uma 
celebração e de um 
costume do seu país de 
origem 

 Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

     
Gramática ( incl. 
exercícios ) 

Explica as formas 
especiais de negação  

Fazer perguntas Exemplos das formas 
especiais de negação 

Perguntas e respostas 
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45 Min. NUNCA, JAMAIS e 
AINDA NÃO 

Exercício O professor faz 
perguntas que devem 
ser negadas com as 
formas de negação. 

Cada um responde a uma 
pergunta com uma forma 
de negação 

Perguntas 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 

   

     
Formas especiais de 
negação 

Celebrações / Feriados Orientação sexual   

NUNCA  
JAMAIS  
AINDA NÃO  
 

FERIADO 
ANIVERSÁRIO 
FESTA DE ANIVERSÁRIO  
CASAMENTO 
NOIVADO 
BATISMO 
NATAL 
PÁSCOA 

HETEROSEXUAL 
HOMOSEXUAL (GAY / 
LÉSBICA) 
BISSEXUAL 
TRANSGÉNERO 
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Tema 7: A família 

 

Tema 7: Parentes próximos  
 

A1 
Lição 7.1. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes podem nomear familiares próximos. São capazes de explicar as relações familiares e perguntar aos outros 
sobre elas. São capazes de responder a perguntas sobre a família. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Introdução do tema  
15 Min. 

Mostra uma imagem de uma 
família; 
Explica as relações familiares 

Fazer perguntas Foto de uma família Perguntas e respostas 

Exercício 
15 Min. 

Fazer perguntas sobre a 
imagem aos participantes  

Responder às perguntas Foto de uma família Perguntas e respostas 

Exercicio 
15 Min. 

Peça a todos que contem 
algo sobre a família. 

Os participantes dizem 
quantos irmãos (irmão, 
irmã) eles e os seus pais (tia, 
tio), etc., têm 

 Acompanhamento  
 

     
Gramática 
45 Min. 

Estrutura das relações de 
parentesco 

 Tópico gramatical 
preparado 

 

Exercício Mostra um vídeo de LGP com 
vários graus de parentesco e 

Responder às perguntas LGP-Vídeo: Várias 
histórias familiares 

Perguntas e respostas 
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faz perguntas aos 
participantes sobre o mesmo 

Exercício Explica o exercício: "Uma 
família". 
O professor dá a primeira 
frase; cada pessoa deve 
ainda descrever a família 
com uma frase 

Cada participante 
"complementa" a família 
fictícia 

 Acompanhamento  
 

     
Familiares Estrutura    
MÃE 
PAI 
MÃE + PAI (pais) 
PAIS 
IRMÃ 
IRMÃO 
MEIA IRMÃ 
MEIO IRMÃO 
TIA 
TIO 
AVÓ 
AVÔ 
NETO 
NETA 
PRIMA 
PRIMO 
 
SOLTEIRO 
CASADO 
UNIÃO DE FACTO 
SEPARADO (A) 
DIVORCIADO (A) 
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Tema 7: A família 

 

Tema 7: Árvore genealógica  A1 
Lição 7.2. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes compreendem a estrutura de uma árvore genealógica. São capazes de criar a sua árvore genealógica. 
Conseguem explicar a árvore genealógica. São capazes de  fazer e de responder a perguntas sobre a árvore genealógica. São capazes de aplicar 
negações com NÃO-SABER, NÃO SE APLICA. 

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 

A árvore genealógica 
15 Min. 

Mostra uma árvore 
genealógica e explica-a 

Fazer perguntas PPT (uma árvore 
genealógica) 

Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

Criar árvore genealógica 
25 Min. 

Explica a tarefa Todos criam uma árvore 
genealógica e explicam-na 
brevemente aos outros 
participantes; 
os participantes podem 
fazer perguntas 

 Acompanhamento  
Perguntas e respostas 

     
Gramática 
 

Verbos negativos: NÃO 
SABER; NÃO SE APLICA 

Fazer perguntas Explicação "Verbos 
Negativos". 

Perguntas e respostas 
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45 Min. 
Exercício Faz perguntas (contexto 

familiar); cada um deve 
responder a uma 
pergunta de forma 
negativa 

Cada um nega uma questão Perguntas preparadas Perguntas e respostas 

Jogo Explica o jogo O professor pede a uma 
pessoa para encontrar um 
parceiro. Têm então de 
escolher entre os 
participantes, quantos filhos 
têm, etc. 

 Acompanhamento  
 

     
Vocabulário Gramática    
CUNHADO 
CUNHADA 
BISAVÓ 
BISAVÔ 
BISNETO 
Antepassados  

Verbos lexicais 
saber 
não saber 
não se aplica 
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