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Tema 8: Passatempos e Tempos Livres 

 
 

Tema 8: Actividades 
desportivas 

A1 
Lição 8.1. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes estão familiarizados com várias actividades desportivas de lazer. São capazes de gestuar actividades 
relacionadas. São capazes de perguntar a outras pessoas sobre as suas actividades desportivas. São capazes de responder a perguntas sobre as suas 
actividades desportivas. Podem aplicar a negação ZERO-NENHUM e NÃO-PODE. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Diversos passatempos 
 
15 Min. 

Mostra curtas-
metragens ou 
fotografias de 
actividades desportivas 
(por exemplo, natação, 
esqui) 

Fazer perguntas Curtas-metragens ou 
fotografias de várias 
actividades desportivas 
de lazer 

 

Os participantes dizem  
 
20 Min. 

Pergunte aos 
participantes sobre as 
suas actividades 
desportivas de lazer 

Toda a gente fala das suas 
actividades de lazer 
desportivas 

 Perguntas e respostas  
Acompanhamento  
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Diálogo 
 
10 Min. 

Explica a tarefa Trabalho de equipa (2 P): 
Contando uns aos outros 
uma experiência/evento 
desportivo interessante do 
seu país de origem 

 Acompanhamento  
 

     
Explica a gramática 
(incluindo exercícios) 
 
45 Min. 

Verbos relacionados 
com as actividades 
desportivas 
 
Explica a estrutura das 
frases em relação às 
actividades desportivas 
 
Explica a negação com 
ZERO-NENHUM 

Fazer perguntas Explicação preparada das 
estruturas das frases 
 
Declaração preparada  
ZERO-NENHUM e NÃO-
PODE  

Perguntas e respostas 

Jogo 
 

Gestuar verbos de 
várias actividades 
desportivas 
 
 

Devem reconhecer a 
actividade desportiva que 
gestuaram; quem mais 
reconhecer, ganha e recebe 
um pequeno prémio 

Verbos para actividades 
desportivas 

Acompanhamento  
 
Perguntas e respostas 

 Explica o trabalho de 
equipa 

Trabalho de equipa (2 P): 
Fazer perguntas umas às 
outras sobre actividades 
desportivas (que lhes 
agradem e também aquelas 
de que não gostam, sobre 
as quais não fazem ideia, 
etc.) 

  

     
actividades desportivas 
(Verbos) 

Desportos diversos Gramática   
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NADAR 
CORRER 
ANDAR DE 
BICICLETA  
CAMINHAR 
BOXE 
Esgrima 
ESCALAR 
ESQUIAR 
JOGAR FUTEBOL 
JOGAR HOCKEY NO 
GELO 
 
ENTUSIASMADO (A) 
DETESTAR 
DESPORTO FAVORITO  
GOSTO MUITO 
APAIXONADO POR 

Nadar 
Correr 
Andar de bicicleta 
Caminhada 
Boxe 
Esgrima 
Escalar 
Esquiar 
Futebol 
Hockey no gelo 

Formas especiais de 
negação:  ZERO-
NENHUM; NÃO-PODE 
 
Estrutura da frase: Eu 
GOSTO DE BICICLETA + 
ANDAR 
 
ESQUI + NÃO EU 
 
ESQUI + FAZER + NÃO 
GOSTAR  
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Tema 8: Passatempos e Tempos Livres 
 

Tema 8: O meu tempo livre A1 
Lição 8.2. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes podem falar sobre as suas actividades de lazer e perguntar aos outros sobre elas. São capazes de 
responder a perguntas sobre as suas actividades de lazer. São capazes de aplicar as negações NUNCA, NADA 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 

Discussão e introdução 
de vocabulário 
 
25 Min. 

Pergunte aos 
participantes sobre as 
suas actividades de 
lazer 

Toda a gente fala das suas 
actividades de lazer 

Fotos de actividades de 
lazer (pintura, jantar fora 
com amigos, ir ao 
cinema/teatro...) 

Perguntas e respostas  
Acompanhamento  
 

Exercício 
 
20 Min. 

Explica o exercício Trabalho de equipa (2 P): Os 
participantes fazem 
perguntas uns aos outros 
sobre actividades de lazer e 
passatempos 

 Acompanhamento 
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Explica a gramática 
(incluindo exercícios) 
45 Min. 

Explica as formas 
especiais de negação: 
NUNCA, NADA, ZERO, 
MUITAS VEZES 

Fazer perguntas Tópicos gramaticais 
preparados 

Perguntas e respostas  
 

Trabalho de grupo Distribui histórias com 
imagens e explica a 
tarefa 
 

Trabalho de grupo: Cada 
grupo recebe uma história 
ilustrada e tem de a gestuar 
para os outros participantes 
em LGP. Os outros 
participantes podem fazer 
perguntas 

Histórias através de 
imagens 

Perguntas e respostas  
Acompanhamento 

Discussão livre O professor pergunta 
qual o tema que os 
participantes gostariam 
de discutir 

Participar na discussão  Perguntas e respostas  
Acompanhamento 

Trabalho de casa Peça aos participantes 
para gravarem uma 
pequena história sobre 
o seu fim-de-semana e 
para a trazerem na 
próxima aula. 

   

     
Diversas actividades de 
lazer 

Gramática    

LEITURA 
TELEVISÃO 
FOTOS 
TEATRO 
CINEMA 
TRABALHOS MANUAIS 
ENCONTRAR COM 
AMIGOS 
COMER FORA 

Negativa: 
NÃO 
NUNCA 
NADA 
FREQUENTEMENTE 
RARO 
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OUVIR MUSICA 
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Tema 8: Passatempos e Tempos Livres 
 

Tema 8: O meu fim de semana A1 
Lição 8.3. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Nesta unidade, os participantes podem aplicar o que aprenderam até agora numa história sobre o fim de semana. 
Podem responder a perguntas sobre seu fim de semana. Podem fazer e responder a perguntas com PORQUÊ. Conseguem reconhecer erros, tanto quando 
os comete como quando são os outros. 

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  
 

Gramática Explica as perguntas 
com PORQUÊ  

Fazer perguntas Tópico gramatical 
preparado 

 

Os participantes 
mostram os seus vídeos 
(Trabalho de casa da 
última aula) 

Visionamento dos 
vídeos 

Mostrar as suas narrativas 
em vídeo 

Projector 
Computador 

Acompanhamento   
Perguntas e respostas  
 
 

Análise Analisa os vídeos com 
os participantes 

Participação na análise Projector Gravações de vídeo 
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Novo vocabulário Gramática    

 Perguntas com PORQUÊ     
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Tema 8: Passatempos e Tempos Livres 
 

Tema 8: As minhas férias 
  

A1 
Lição 8.4. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes podem falar sobre as suas férias em Portugal. Podem responder a perguntas depois das suas férias. São 
capazes de distinguir a sequência espacial ou temporal com ENTÃO e de a aplicar correctamente. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Introdução ao tema 
 
10 Min. 

Explica os diferentes 
tipos de férias (por 
exemplo, férias de 
praia, caminhadas, ...) 

Fazer perguntas Fotos de diferentes tipos 
de férias 

Perguntas e respostas  
 

Exercício 
10 Min. 

Fazer perguntas aos 
participantes sobre o 
tema 

Responder às perguntas Perguntas preparadas Perguntas e respostas  
 

História na imagem 
15 Min. 

Trabalho de grupo: 
Distribuir diferentes 
histórias com imagens; 
cada grupo tem de 
gestuar a história para 
os outros participantes 

Cada grupo gestua uma 
história ilustrada; 
Outros participantes fazem 
perguntas 

Histórias de fotos: "Férias 
em Portugal" (praia, 
caminhadas, visitas, etc) 

Acompanhamento 
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Jogo: Que férias estou a 
tirar? 
15 Min. 

O professor gestua o 
que embala para as 
férias. Os participantes 
têm de adivinhar que 
tipo de férias estão a 
tirar. 
Depois, os participantes 
têm de fazer as malas à 
vez e os outros têm de 
adivinhar para onde 
vão. 

Cada participante embala a 
sua mala. 
Os outros adivinham que 
férias está a tirar. 

 Acompanhamento  
Perguntas e respostas  
 

     
Gramática 
45 Min. (incluindo 
exercícios) 

Explica a diferença no 
uso espacial ou 
temporal de ENTÃO 
Manuais de 
classificadores 

Fazer perguntas Explicações sobre o tema 
gramatical 

Perguntas e respostas  
 

Discussão Lidera a discussão: O 
que se pode fazer nas 
férias em Portugal? O 
que gostariam de fazer 
e o que não gostariam 
de fazer? 

Participar na discussão  Acompanhamento  
Perguntas e respostas  
 

Esclarecimento de 
dúvidas  
 

Os participantes têm 
tempo para fazer 
perguntas e eliminar 
quaisquer dúvidas 

   

Feedback Professor pede 
feedback aos 
participantes sobre as 
últimas aulas 
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Vocabulário Gramática    
PRAIA + FÉRIAS 
CAMINHADA + FÉRIAS 
CULTURA + FÉRIAS 
AVENTURA + FÉRIAS 
FÉRIAS + CURTAS 
TERMAS + FÉRIAS 
PACOTE + OFERTA 
GRUPOS + VIAGENS 
PASSEIOS TURÍSTICOS 

Diposição  
espacial: ENTÃO 
Temporal: ENTÃO 
Classificador de formas 
de mão 
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Basisvokabular, um Hobbies und Freizeitaktivitäten zu beschreiben 
 

● Sportliche und kulturelle Aktivtäten z.B. Schifahren, Schwimmen, 
Theater usw.  

● Freizeit: Lesen, Wandern, Fernsehen,  Fotografieren 
● Sein Wochenende oder Urlaub beschreiben (mit der Familie oder 

Freunden) z.B. Camping, Kurzurlaub usw. 
● Seine Freizeit beschreiben z.B. ins Kino gehen, Essen gehen, sich mit 

Freunden treffen usw. 
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