
Plano de aula A2: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 
 

Tema 10: A comunidade surda 

 

Tema 10: Contacto com a 
comunidade surda. 

A2 
Lição 10.1 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivo de aprendizagem: Os participantes sabem que associações de surdos estão localizadas em Portugal. Os participantes sabem 
como entrar em contacto com elas.  

Plano de aula/ 
Hora 

Actividades docentes Actividades dos participantes Recursos Avaliações  

Brainstorming 
 
10 Min. 

Pergunte se alguém conhece 
clubes / associações de surdos em 
Portugal? Se sim, onde?  

Participe no brainstorming   Perguntas e respostas  

Clubes / Associações 
de surdos 
 
15 Min. 

Num mapa de Portugal, mostre 
onde é que existem 
clubes/associações de surdos. 
Faça perguntas: Que cidade é 
esta? Lembre-se da capital! etc. 

Faça perguntas e responda às 
perguntas do professor 

Ligação à internet 
Mapa de Portugal 
Lista de links com clubes / 
associações de surdos 

Perguntas e respostas 

SpreadShare: 
GoogleMaps 
 
20 Min. 

Explique a função do Google 
Maps do SpreadShare (Como 
obter as moradas exactas dos 
clubes/ associações de surdos)  

Poderão experimentar a função Ligação à internet 
Participantes 
Possivelmente 
Smartphones, tablets 

Observação 
Perguntas e respostas 
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Gramática (incluindo 
exercícios) 
 
45 Min. 

Repetição / aprofundamento de 
tópicos gramaticais aprendidos 
anteriormente, de acordo com os 
desejos individuais 

Partilhe os seus 
desejos/necessidades. 

 Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
Associação 
Portuguesa de 
Surdos (APS) 
Desporto – 
Associação 
Portuguesa de 
Surdos (APS) 
Associação 
Portuguesa de 
Estudantes  
 

Repetição / aprofundamento de 
tópicos gramaticais aprendidos 
anteriormente, de acordo com os 
desejos individuais 
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Tema 10: A comunidade surda 

 

Tema 10: O que é que está a 
acontecer na comunidade 
surda portuguesa? 

A2 
Lição 10.2 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivo de aprendizagem: Conhecimento dos participantes, onde é que eles podem obter informações sobre a actividade na comunidade 
surda portuguesa. São capazes de se envolver activamente na comunidade de surdos. 

Plano de aula/ 
Hora 

Actividades docentes Actividades dos participantes Recursos Avaliação 

Explicação dos 
termos e vídeo 
 
15 Min. 

Explique o termo ‘‘comunidade 
surda‘‘ 
Mostre o vídeo: Comunidade 
surda em Portugal; aspectos 
positivos e negativos 

Assista o vídeo; Poderá fazer 
perguntas 

Vídeo/entrevista sobre a 
comunidade de surdos em 
Portugal 

Observação 
Perguntas e respostas 

Debate 
 
 
 
30 Min. 

Lidere o debate: Como se vê a 
comunidade de surdos em 
Portugal? 
Qual é a situação no seu país de 
origem? 
Quem está activo na 
comunidade? Em que área existe 
alguém activo? 
 

Participe no debate.  Observação 
Perguntas e respostas 
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Gramática (incluindo 
exercícios) 
 
45 Min. 

Repetição/aprofundamento de 
tópicos gramaticais aprendidos 
anteriormente, de acordo com os 
desejos individuais. 

Partilhe os seus 
desejos/necessidades. 

 Perguntas e repostas 

     
Vocabulário Gramática    
Bola de diversidade 
 

Repetição/aprofundamento de 
tópicos gramaticais aprendidos 
anteriormente, de acordo com os 
desejos individuais. 
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Tema 10: A comunidade surda 

 

Tema 10: Pratique e aprofunde 
o conteúdo aprendido 
anteriormente através de um 
debate livre 
 

A2 
Lição 10.4 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivo de aprendizagem: Os participantes podem utilizar o vocabulário e a gramática aprendidos anteriormente através de um debate 
livre. 

Plano de aula/ 
Hora 

Actividades docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Debate livre Lidere o debate (tópico sugerido pelos 
participantes) 

Participe no debate  Observação 
Perguntas e respostas 

Feedback Peça um feedback aos participantes Dê um feedback e faça 
perguntas 
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