
 Plano de aula A2: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 
 

Tema 1: A minha estadia em Portugal 

 

Tema 1: No hotel 
 
 

A2 
Lição 1.1 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
https://www.visitportugal.com/pt-pt 
https://www.facebook.com/euvoosemlimites/videos/servi%C3%A7os-em-lgp/1973318509556418/ 
 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes são capazes de fazer o check in num hotel. São capazes de gestuar correctamente os seus 
desejos/necessidades. Podem utilizar as formas especiais de negação NEM-NÃO, NINGUÉM e aplicar o sinal FEITO. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Introdução do tema 
10 Min. 

Explica o tópico 
 

Fazer perguntas  Acompanhamento 

Role play 
 
 
 
 
 
Exercício ortográfico 
35 Min. 
 
 
 

Explica o exercício: 
Dois participantes 
simulam, cada um, um 
diálogo à chegada ao 
hotel, por exemplo 
O recepcionista 
pergunta ao hóspede 
quantas noites ele fica 
hospedado; tipo de 
quarto, etc. 
 

Dois participantes realizam 
cada um este diálogo; 
Os outros participantes 
podem fazer perguntas. 
 
 
Os participantes têm de 
soletrar cidades, etc. 

 Acompanhamento 
Perguntas e respostas  
 

https://www.visitportugal.com/pt-pt
https://www.facebook.com/euvoosemlimites/videos/servi%C3%A7os-em-lgp/1973318509556418/
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Usando os tempos Os participantes devem 

utilizar o passado e o 
futuro 

     
Gramática  
45 Min. (Inc. exercícios ) 

Explica a utilização do 
gesto FEITO em relação 
a uma acção concluída 
(por exemplo, a sala já 
terminou? Já 
terminámos!) 

Fazer perguntas Exemplos para a utilização 
de FEITO 

Acompanhamento 

Exercício: Responda ou 
responda a perguntas 
de forma negativa 
10 Min. 

Faça perguntas aos 
participantes que eles 
devem responder 
negativamente 

Negar as perguntas Perguntas que devem ser 
respondidas de forma 
negativa 

Perguntas e respostas  
 
 

Exercício: História 
ilustrada 
 
20 Min. 

Mostra a história da 
imagem "No hotel". 
Cada participante deve 
descrever uma imagem 

Todos descrevem uma 
imagem até a história ser 
contada 

História com imagem 
Projector 

Acompanhamento  
Perguntas e respostas  
 
 

     
Vocabulário Gramática    
QUARTO + INDIVIDUAL 
 
CAMA + DUPLA 
QUARTO + DUAS + 
CAMAS 
QUARTO + FAMÍLIA 
PENSÃO + COMPLETA 
MEIA+PENSÃO 
PEQUENO-ALMOÇO 
BUFFET 
TUDO INCLUÍDO 
QUANTO TEMPO  
EXCURSÃO 

FEITO 
NEM-NÃO, NINGUÉM 
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AUTOCARRO (autocarro 
turístico; autocarro de 
turismo; entrar - sair); 
PROBLEMA 
 
 

 



 Plano de aula A2: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 
 

Tema 1: A minha estadia em Portugal 

 

Tema 1: Transportes nas 
cidades portuguesas 
 
 

A2 
Lição 1.2 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

 Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
https://moovitapp.com/index/pt/transportes_p%C3%BAblicos-Lisboa-2460  
https://lisboando.pt/transportes/ 
 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes estão familiarizados com os diferentes meios de transporte urbano em Portugal. Podem fazer 
perguntas sobre a próxima paragem. Podem obter informações sobre os tempos de viagem. Podem aplicar a negação especial SALDO ZERO 
e VALOR ZERO correctamente. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Discussão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidera a discussão: 
Que meios de 
transporte urbano 
conhece? 
Mostra imagens dos 
diferentes meios de 
transporte 
Explica qual a cidade 
em que se encontra 

Participar na discussão 
(pode mostrar uma imagem 
de um meio de transporte 
desconhecido do seu país 
(Internet)) 

Ligação à Internet para 
imagens dos meios de 
transporte 
ou PPT 

Acompanhamento  
Perguntas e respostas  
 
 

https://moovitapp.com/index/pt/transportes_p%C3%BAblicos-Lisboa-2460
https://lisboando.pt/transportes/
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25 Min. 
Fotos 
 
 
 
20 Min. 
 

Explica o exercício: 
Cada pessoa deve 
gestuar o que aparece 
na imagem (por 
exemplo, paragem de 
autocarro, autocarro, 
horário...  

Todos gestuam o que é 
mostrado na imagem 

Fotos Acompanhamento 

     
Gramática  
45 Min. (incl. exercícios) 

Explica as negações 
específicas: SALDO 
ZERO, VALOR ZERO  

Fazer perguntas Explicação gramatical 
preparada 

Perguntas e respostas  
 
 

Repetição das negações já 
aprendidas; prática das novas 
formas 

Frases gestuadas que 
devem ser negadas 
pelos participantes. 

Cada um nega uma frase Frases preparadas Perguntas e respostas  
 
 

     
Vocabulário Gramática    
BILHETES+MÁQUINA 
AUTOMÁTICA 
ONLINE+BILHETE  
CONDUÇÃO+MAPA 
COMBOIO+BILHETE 
INFORMAÇÃO ou INDICAÇÃO 
ATRASO 
METRO+COMBOIO 
AUTOCARRO 
BUS 
NAVIO 
TÁXI 
ESTAÇÃO  

SALDO ZERO, VALOR 
ZERO 
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ELÉCTRICO 
ALUGAR+BICICLETA 
PARAGEM 
DURAÇÃO DO PERCURSO 
RENT+CAR ou ALUGUER 
AUTOMÓVEL 
PARTIDA 
CHEGADA 
ENTRADA 
SAÍDA 
MUDANÇA DE COMBOIO 
COMPRAR 
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Tema 1: A minha estadia em Portugal 

 

Tema 1: Viagens em Portugal A2 
Lição 1.3 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
https://www.visitportugal.com/pt-pt 
https://www.facebook.com/euvoosemlimites/videos/servi%C3%A7os-em-lgp/1973318509556418/ 
 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes conhecem as possibilidades de viajar em Portugal. Podem perguntar sobre a duração dos 
trajectos. Podem utilizar gestos futuros integrando números (em ligação com números, por exemplo, em três anos). 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Introdução aos meios de 
transporte 
 
15 Min. 
 
 

Mostrar imagens das 
possibilidades de 
transporte em Portugal 
(pesquisa na Internet) 

Fazer perguntas Fotos Acompanhamento  
Perguntas e respostas  
 
 

Memória das Pessoas 
 
15 Min. 

O professor dá a todos 
os alunos, à excepção de 
dois deles, um cartão. 
Estas duas pessoas têm 
de pedir aos outros os 
cartões. 

Os participantes devem 
responder às perguntas das 
duas pessoas. 
Se uma pessoa adivinhou 
um par correcto, pode 
voltar a perguntar. 

Fotos Acompanhamento  
Perguntas e respostas  
 

https://www.visitportugal.com/pt-pt
https://www.facebook.com/euvoosemlimites/videos/servi%C3%A7os-em-lgp/1973318509556418/
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Quem tiver mais 
cartões, ganha. 

Discussão Pedir aos participantes 
para darem informações 
as opções de transporte 
no seu país 

Cada um fala sobre as 
opções de transporte no seu 
país 

 Perguntas e respostas  
 
 

     
Gramática  
45 Min. (Inc. exercícios ) 

Futuro: diferença entre 
gestos num futuro 
próximo (ver A1. Tema 
5.2) e futuro com 
incorporação de 
números (por exemplo: 
EM QUATRO SEMANAS; 
EM OITOS ANOS, 
consultar 

Fazer perguntas Gramática preparada Perguntas e respostas  
 
 

Exercício 
 
25 Min. 

Pergunte a todos para 
onde querem ir no 
futuro e especifique a 
forma do futuro 
(próximo ou longínquo). 

Responda às perguntas  Acompanhamento 
Perguntas e respostas  
 
 

Exercício com parceiro 
 

Explica o exercício ao 
parceiro: Digam um ao 
outro onde gostariam 
de ir futuramente em 
Portugal. 

Exercício com o parceiro: 
contar um ao outro os seus 
planos de viagem futuros 
em Portugal  

 Acompanhamento 
Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
METRO  
CARRIS 
HÉLICE + AVIÃO 
VOO + NOME 
VOO + NÚMERO 

Futuro: diferença entre 
gestos num futuro 
próximo (ver A1. Tópico 
5.2) e futuro com 
incorporação de 
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VIAGEM+DESTINO 
PORTA (SAÍDA) 
BAGAGEM+RECOLHA 
(recolha de bagagem) 

números (por exemplo, 
EM QUATRO SEMANAS; 
EM OITO ANOS, 
consultar 
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Tema 1: A minha estadia em Portugal 

 

Tema 1: Praticar e aprofundar 
os conteúdos aprendidos até 
ao momento 

A2 
Lição 1.4 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
 
Objectivos de Aprendizagem:  Os participantes são capazes de aplicar o vocabulário e a gramática que aprenderam até agora, numa 
discussão livre. 
Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 

participantes 
Recursos Avaliação 

Vídeo e Discussão 
 

Mostra um vídeo de LGP sobre o tema 
Lisboa, e/ou outra cidade portuguesa de 
interesse. 
 

Ver o vídeo 
Participar na discussão 

Vídeo 
Projector 

Acompanhamento 
Perguntas e respostas 

Feedback Pedir feedback aos participantes Dar feedback e fazer 
perguntas 
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