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Tema 9: alimentos e bebidas 
 

Tema 9: Refeições em Portugal A1 
Lição 9.1. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes ficam a conhecer as refeições em Portugal. São capazes de articular os seus desejos 
alimentares. Podem utilizar as formas das mãos classificadoras para beber de recipientes e comer determinados alimentos (por exemplo, 
comer uma maçã, comer um pastel de nata). 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Refeições actuais que são 
comuns em Portugal 
25 Min. 

Apresenta as diferentes 
refeições 
(pequeno-almoço, 
almoço, etc.) 

Fazer perguntas Fotos das refeições 
Fotos de alimentos 
Imagens de bebidas 

Perguntas e respostas  
 

Jogo de adivinhar 
 
20 Min. 

Explica o exercício e 
mostra vários diálogos 
em que duas (ou mais) 
pessoas falam de uma 
refeição 

Os participantes têm de 
descobrir que refeições 
estão envolvidas; quem 
acertar uma termina o jogo. 
Quem não acerta nenhuma, 
perde 

LGP-Vídeos Acompanhamento  

     



 

Plano de aula A1: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 
Explica a gramática 
(incluindo exercícios) 
 
45 Min. 

Explica as formas das 
mãos do classificador: 
recipientes para beber, o 
que se come (maçã, 
pastel de nata, etc.) 

Fazer perguntas Fotos Perguntas e respostas  
 

Exercício individual Explica o exercício: 
mostra fotografias de 
vários alimentos para 
beber, comida, etc. e faz 
perguntas 

Todos devem responder a 
uma pergunta 

Fotos Perguntas e respostas  
 

Exercício com parceiro Explica o exercício Exercício com parceiro (2 P): 
Fazer perguntas um ao 
outro sobre o que gostam 
de comer e o que não 
gostam 

 Acompanhamento 

     
Refeições/dia Alimentos Bebidas Classificadores  
Pequeno almoço 
Brunch 
Almoço 
Café (café da tarde) 
Lanche 
Jantar 
 
Amanhã 
pela manhã 
fim da manhã 
Meio-dia 
Tarde 
Noite 

Pão  
Pão de sementes 
Pão integral 
Croissant 
Compota 
Manteiga 
Panado 
Batata  
Sopa 
Filete de peixe 
Bitoque 
Panqueca 
Patanisca 
Batatas fritas 

Café 
Chá (preto, verde, branco) 
Sumo de laranja 
Leite 
Natas (líquidas/batidas) 
Água 
Água mineral 
Água mineral com/sem gás 
Cerveja 
Vinho branco 
Vinho tinto 
Licor 

bebida 
comida 
mastigar 
comer pastéis de nata 
Comer maçã, etc. 
 
Formas manuais para 
recipientes de bebidas 
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Bolo de bolacha 
Bacalhau 
Sardinhas 
Maçã 
Cerejas 
Uvas 
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Tema 9: alimentos e bebidas 
 

Tema 9: Alimentos e bebidas 
noutras culturas 

A1 
Lição 9.2. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes conhecem diferentes culturas alimentares. Conhecem a comida e as bebidas típicas. 
Consolidaram os tópicos gramaticais e o vocabulário aprendido até agora. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Introdução do tema 
 
 
 
25 Min. 

Explica o termo "cultura 
alimentar" e mostra imagens 
(por exemplo, comer com 
pauzinhos; com as mãos; comer 
no chão, por exemplo. 
Mostra no mapa mundial onde 
estas culturas alimentares estão 
espalhadas 

Fazer perguntas Imagens de diferentes 
culturas alimentares 
 
Mapa mundial 

Perguntas e respostas  
 

Histórias Peça aos participantes para 
falarem sobre a cultura 
alimentar do seu país; 
Procura de imagens na Internet 

Cada um fala da cultura 
alimentar no seu país de 
origem (o que se come, 
quando se come...) 

Acesso à Internet 
Projector 

Acompanhamento  
Perguntas e respostas  
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Os participantes podem 
fazer perguntas 

Novos gestos Regista quaisquer gestos 
originais (por exemplo, gesto 
para uma determinada refeição) 

Repetir os gestos especiais 
para, por exemplo, 
alimentos, bebidas, etc. 

  

     
     

Vocabulário Gramática    
Hábitos alimentares 
Cultura alimentar 
Pauzinhos 
Cerimónia do Chá 

Praticar e consolidar a gramática 
aprendida até agora 
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Tema 9: alimentos e bebidas 
 

Tema 9: Alimentação saudável 
e nutrição 

A1 
Lição 9.3. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes podem exprimir a sua opinião sobre alimentos saudáveis e pouco saudáveis. Podem utilizar 
a mão classificadora para o tamanho e forma e o plural (por exemplo, arroz, feijão, grão de milho) de certos alimentos, bem como a 
negação NÃO PODER, NÃO DEVER correctamente. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Discussão 
 
20 Min. 

Lidera a discussão: 
O que é uma 
alimentação saudável e 
pouco saudável? 

Os participantes participam 
no debate 

Cartaz: 
Pirâmide alimentar 

Perguntas e respostas  
 

Exercício com parceiro 
20 Min. 

Explica o exercício de 
pares 

Exercício com o parceiro (2 
P): Uma pessoa deve 
convencer a outra a comer 
de forma mais saudável. 

 Acompanhamento  

     
Explicação da 
gramática (incl. 

Explica as formas das 
mãos do classificador: 

Fazer perguntas Imagens de comida Acompanhamento 
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exercícios) 
45 Min. 

tamanho e forma dos 
alimentos 
Explica a maioria (por 
exemplo, arroz, feijão, 
grãos de milho) 
 
Explicado: negação não 
poder, não dever 

Exercício em grupo Explica o exercício Todos explicam porque não 
gostam ou não podem 
comer feijão, por exemplo 

Fotos Acompanhamento  
Perguntas e respostas  
 

     
Vocabulário Gramática    
carne 
peixe 
massa 
arroz 
batatas 
leite 
queijo 
fruta 
legumes 
 
porco 
carne de porco 
vaca 
carne 
Peru 
carne de peru 
frango 
marisco 

Formas das mãos do 
classificador (tamanho e 
forma dos alimentos) 
 
Plural (por exemplo, 
arroz, feijão, grão de 
milho) 
 
Negação: NÃO PODER, 
NÃO DEVER 
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Calorias 
Superalimento 
 
saudável 
pouco saudável 
orgânico 
vegetariano 
 
aumentar 
perder peso 
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Tema 9: alimentos e bebidas 
 

Tema 9: Uma visita a um 
restaurante 

A1 
Lição 9.4. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 

Objectivos de Aprendizagem: Os participantes conhecem os diferentes tipos de restaurantes em Portugal. Estão familiarizados com as 
regras de etiqueta mais importantes de um restaurante português. Consolidam a gramática e o vocabulário que aprenderam até agora. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Introdução do tema 
15 Min. 

Explica as diferenças: 
restaurante, taberna, café, 
"tasca” e suas respectivas 
ofertas 

Fazer perguntas Fotos  

Trabalho de grupo 
30 Min. 

Explica a prática: Trabalho de grupo: Cada 
grupo selecciona um tipo de 
local de alimentação e 
pensa numa história sobre 
ele. 
Depois têm de o dizer ao 
outro grupo (o que também 

 Acompanhamento  
Perguntas e respostas  
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pode ser feito através de 
encenações). 

Comportamento num 
restaurante (Portugal) 

Explica as regras de 
etiqueta mais importantes 

Fazer perguntas Ilustrações  

Vídeo com diferentes 
cenas 

Reproduzir o vídeo e fazer 
perguntas (nos vídeos pode 
ver as cenas/diálogos num 
restaurante) 

Responde às perguntas Video 
Beamer 

Perguntas e respostas  

Feedback sobre o 
curso e perguntas 

Solicita feedback aos 
participantes 

Dê o seu feedback ou faça 
perguntas 

  

     
Vocabulário Gramática    
Restaurante 
Tasca 
Café 
Atendimento 
Factura 
Empregado (a) 
Empregado de mesa 
Talheres 
Guardanapo 
Decoração de mesa 
Aperitivo 
Regras de etiqueta 
 
Pagar em dinheiro 
Pagar com cartão de 
crédito 
 
Educado 
Rude 

Repetição do que foi 
aprendido 
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