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Tema 3: Viver em Portugal 

 

Tema 3: Viver em Portugal A2 
Lição 3.1 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes conhecem as condições de vida dos portugueses. São capazes de fazer perguntas a esse 
respeito. Podem fazer perguntas com PORQUÊ; ONDE; QUANTO. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos participantes Recursos Avaliação 
PPT 
(Informações em:  
http://www.oecdbetterlifei
ndex.org/pt/paises/portug
al-pt/) 
15 Min. 

Explica o que é viver em Portugal e 
mostra um PPT 

Fazer perguntas PPT  

Discussão 
 
30 Min. 

Lidera a discussão: Quais são as 
diferenças de qualidade de vida em 
relação ao meu país de origem? 

Discutir as diferenças entre a vida 
em Portugal e no seu país de 
origem 

 Acompanhamento 
Perguntas e respostas 

     
Gramática (incl. Exercícios) 
 
45 Min. 

PORQUÊ; ONDE; QUANTO Fazer perguntas Explicação 
gramatical 
preparada 

 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/portugal-pt/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/portugal-pt/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/portugal-pt/
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Palavras-chave Distribui palavras-chave, imagens, 

etc..; 
Os participantes devem então 
responder 

Respostas à palavra-chave 
seleccionada, imagem, etc. 

Preparar palavras-
chave, imagens, etc. 

Perguntas e respostas 

Vídeo  Mostra vídeo (diálogo, entrevista, 
etc.), em que as pessoas enfatizam 
certas frases. 
Os participantes devem reconhecer 
quais são. 

Ver o vídeo 
Relate quando tiver visto uma 
parte de uma frase 
especialmente enfatizada 

Vídeo  
Projector 

Acompanhamento 
Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
VIDA + QUALIDADE 
RENDIMENTO 
VIDA + SATISFAÇÃO 
SEGURANÇA 
CRIMINALIDADE 

Ênfase nas frases: 
- Não-manual 
- MAS 
PORQUÊ; ONDE; QUANTO  

   

 

 



 Plano de aula A2: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 
 

Tema 3: Viver em Portugal 

 

Tema 3: Como é que os surdos 
vivem em Portugal? 

A2 
Lição 3.1 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes conhecem as condições de vida das pessoas surdas. Podem fazer perguntas a esse respeito. 
É possível utilizarem correctamente o gesto JÁ em diferentes contextos. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos participantes Recursos Avaliação 
História sobre o tema Histórias sobre a vida dos surdos 

em Portugal (geral) 
Fazer perguntas   

Discussão 
 
30 Min. 

Lidera a discussão: Quais são as 
diferenças de qualidade de vida em 
relação ao meu país de origem 
(surdos)? 

Discutir as diferenças entre as 
vidas dos surdos em Portugal e 
no seu país de origem 

 Acompanhamento 
Perguntas e respostas 

     
Gramática (incl. Exercícios) 
 
45 Min. 

Explica a gramática: Usando o sinal 
JÁ 

Fazer perguntas Explicação 
gramatical 
preparada 

Perguntas e respostas 

Quiz Fazer diferentes perguntas 
(contexto JÁ, surdez ...) 

Responder às perguntas Perguntas 
preparadas 

Acompanhamento 
Perguntas e respostas 

Vídeo  Mostra vídeo: Uma pessoa surda 
conta sobre a sua vida. 
Fazer perguntas de compreensão 

Ver o vídeo; responder às 
perguntas do professor 

Vídeo 
Projector 

Acompanhamento 
Perguntas e respostas 
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Trabalho para casa Peça aos participantes para 

gravarem um vídeo em que falem 
da sua vida como pessoas surdas 
no seu país. 

   

     
Vocabulário Gramática    
INTEGRAÇÃO 
INCLUSÃO 
SURDO+ESCOLA 
 
 

Utilização do gesto: JÁ    
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Tema 3: Viver em Portugal 

 

Tema 3: Como é que as 
mulheres surdas vivem em 
Portugal? 

A2 
Lição 3.1 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes conhecem as condições de vida das mulheres surdas. Pode fazer perguntas a esse respeito. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos participantes Recursos Avaliação 
Discussão dos trabalhos de 
casa 

Corrige possivelmente os gestos 
dos participantes nos vídeos 

   

Vídeo Mostra vídeo: A vida como mulher 
surda em Portugal (Entrevista) 

Ver o vídeo Video  
Projector 

 

Discussão Lidera a discussão: Como é que as 
mulheres surdas vivem noutros 
países? Melhor, pior? 

Participar na discussão  Acompanhamento 
 

     
Gramática (incl. Exercícios) 
 
45 Min. 

Repete comparativo (1º nível de 
comparação) e superlativo (2º nível 
de comparação), por exemplo, 
mais bonito – o mais bonito 

Fazer perguntas Declaração 
preparada 

Perguntas e respostas 

Discussão em grupo Lidera o exercício: Dois grupos 
discutem o tema: um grupo deve 
sempre contradizer o outro (por 
exemplo, Lisboa é uma boa cidade 

Participar na discussão Tema preparado Acompanhamento 
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para se viver; resposta: Izmir é uma 
cidade melhor para se viver...) 

 Peça aos participantes para 
sugerirem um tópico para a 
discussão final na próxima lição 
(Base: Viver em Portugal) 

   

     
Vocabulário Gramática    
IGUALDADE+IGUALDADE 
DE DIREITOS 
DISCRIMINAÇÃO 
VIOLÊNCIA 
ABUSO 
DISCRIMINAÇÃO 
MULHERES+DIREITOS 

Repete comparativo (1º nível de 
comparação) e superlativo (2º nível 
de comparação), por exemplo, 
mais bonito – o mais bonito 

   

 

 



 Plano de aula A2: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 
 

Tema 3: Viver em Portugal 

 

Tema 3: Praticar e aprofundar 
os conteúdos aprendidos até 
ao momento através da 
discussão livre  
 

A2 
Lição 3.4. 
 
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 

Discussão Lidera a discussão (o tema é sugerido 
pelos participantes) 

Participar na discussão  Acompanhamento 
Perguntas e respostas 

Feedback Pedir feedback aos participantes Dar feedback e fazer 
perguntas 
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