
 Plano de aula A2: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 
 

Tema 4: Visita a uma Família Portuguesa 

 

Tema 4: Um convite A2 
Lição 4.1 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes conhecem as regras de conduta quando são convidados. Sabem que roupa é apropriada 
para que ocasião. Podem formar o plural dos verbos. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos participantes Recursos Avaliação 
Introdução do tema 
20 Min. 

Explica as regras de conduta para 
um convite (vestuário, saudação, 
pontualidade, presente pelo 
acolhimento) 

Fazer perguntas   

Exercícios: Vídeo/PPT 
 
 
15 Min. 

Explica o exercício: Mostra um 
vídeo/PPT com diferentes cenas e 
faz perguntas aos participantes 
(por exemplo, o que está errado 
aqui? Como é que ela/ele se deve 
comportar correctamente? ... ) 

Ver o vídeo/ PPT; 
responder às perguntas 

Vídeo/PPT Perguntas e respostas 

Discussão 
10 Min. 

Lidera a discussão: Que regras de 
conduta para um convite devem 
ser respeitadas no seu país? 

Participar na discussão  Acompanhamento 
Perguntas e respostas 
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Gramática (incl. Exercícios) 
 
45 Min. 

Explica a gramática: plural no verbo Fazer perguntas Explicação 
gramatical 
preparada 

Perguntas e respostas 

Exercícios Especifica frases no singular que 
devem ser convertidas no plural 
pelos participantes. 

Cada um converte uma (ou mais) 
frase(s) 

Frases preparadas Perguntas e respostas 

 Conta uma história (foto) no plural, 
que deve ser contada pelos 
participantes no singular. 

Cada aluno conta uma parte da 
história no singular 

Fotografias  

     
Vocabulário Gramática    
CONVIDAR (com mais 
frequência) 
PERGUNTAS (com mais 
frequência) 
PERGUNTAS (com mais 
frequência e incómodas) 
VISITAR (com mais 
frequência) 
MOSTRAR (com mais 
frequência) 
ANUNCIAR (com mais 
frequência) 
ANUNCIAR (com mais 
frequência e incómodas) 
 
 

Verbo plural    
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Tema 4: Visita a uma Família Portuguesa 

 

Tema 4: Como vivem os 
anfitriões? 

A2 
Lição 4.2 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes conhecem os gestos para os diferentes tipos de alojamento/habitação. É possível expressar 
a maioria dos substantivos. É possível utilizar os gestos de classificação de objectos. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos participantes Recursos Avaliação 
Introdução do tema 
20 Min. 

Mostra fotos de diferentes opções 
de habitação (prédio alto, 
apartamento alugado...) 

Fazer perguntas Fotografias 
(PPT/Internet) 

 

Exercícios 
 
20 Min. 

Mostra imagens de casas típicas 
de, por exemplo, Porto, Lisboa e 
Faro). 
Os participantes devem descrever 
estas casas 

Trabalho de equipa (2 P): Escolha 
uma casa e descreva-a à outra 
pessoa, que pode fazer perguntas 

Fotografias  
(PPT/Internet) 

Acompanhamento 
Perguntas e respostas 

     
Gramática (incl. Exercícios) 
 
45 Min. 

Explicado: 
Gestos de classificação de objectos 
substantivo plural: repetição e 
diferenças (por exemplo: edifício 
alto) 

Fazer perguntas Explicação 
gramatical 
preparada 

Perguntas e respostas 

Discussão Lidera a discussão: Como é que as 
pessoas vivem no meu país de 

Participar na discussão  Acompanhamento 
Perguntas e respostas 
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origem? Considerar por que razão 
estas diferenças existem (clima ...) 

     
Vocabulário Gramática    
FAMÍLIA+CASA 
APARTAMENTO+PISO 
(prédio) 
CASA (geminada) 
CASA GEMINADA 
BUNGALOW 
MORADIA 
QUINTA 
CABANA 
MORADA 
ALUGAR+APARTAMENTO 
PROPRIEDADE+APARTAME
NTO 
ARRANHA-CÉUS 

Gestos de classificação de 
objectos 
 
Nomes pluridisciplinares: repetição 
e diferenças 
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Tema 4: Visita a uma Família Portuguesa 

 

Tema 4: Um apartamento 
português 

A2 
Lição 4.3 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes conhecem os gestos para os diferentes móveis. Estão familiarizados com os diferentes 
estilos de mobiliário. Podem descrever a sua casa (edifício, estilo de mobiliário...) e responder a perguntas sobre ela. 

Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos participantes Recursos Avaliação 
Estilos de mobiliário 
20 Min. 

Mostra imagens de diferentes 
estilos de interiores 

Fazer perguntas Fotografias 
(PPT/Internet) 

Perguntas e respostas 

Mobiliário 
25 Min. 

Mostra fotos de apartamentos 
com mobiliário diferente 

Fazer perguntas Fotografias  
(PPT/Internet) 

Perguntas e respostas 

     
Gramática (incl. Exercícios) 
 
45 Min. 

Mostra os gestos de classificação 
para os diferentes móveis 

Fazer perguntas  e praticar os 
gestos 

 Acompanhamento 
Perguntas e respostas 

Discussão Lidera a discussão: Como são os 
apartamentos no seu país de 
origem? 

Participar na discussão Ligação à Internet 
(se os participantes 
quiserem mostrar 
algo do seu país de 
origem) 

Acompanhamento 
Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
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MOBILIÁRIO + ESTILO 
MODERNO 
CLÁSSICO 
RÚSTICO 
ELEGANTE 
CAMPESTRE + ESTILO 
 
TAPETE 
CANDEEIRO 
CANDEEIRO DE PÉ 
MESA 
POLTRONA 
SOFÁ 
SOFÁ + MESA 

Gestos de classificação para 
mobiliário 
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Tema 4: Visita a uma Família Portuguesa 

 

Tema 1: Animais de estimação 
populares dos portugueses 
 

A2 
Lição 4.4. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivos de Aprendizagem: Os participantes conhecem os gestos para os animais de estimação mais populares dos portugueses. São 
capazes de exprimir a sua opinião pessoal sobre o tema. Podem aplicar o que aprenderam até agora numa discussão livre. 
Plano de Aula / Hora Actividades Docentes Actividades dos 

participantes 
Recursos Avaliação 

Animais de estimação 
 
15 Min. 

Mostra fotos de animais de estimação e os 
gestos correspondentes 

Fazer perguntas e praticar 
os gestos 

Fotografias 
(PPT/Internet) 

Acompanhamento 
Perguntas e respostas 

Bewegungsarten 
15 Min. 

Mostra imagens e gestos dos tipos de 
movimentação dos animais 

Fazer perguntas e praticar 
os gestos 

Fotografias 
(PPT/Internet) 

Acompanhamento 
Perguntas e respostas 

Discussão 
 
15 Min. 

Lidera a discussão: O meu animal 
preferido! Um animal de que eu não 
gosto. 

Participar na discussão  Acompanhamento 
 

     
Discussão livre Lidera o debate: o tema é escolhido pelos 

participantes 
Participar na discussão  Acompanhamento 

Perguntas e respostas 
Feedback Pedir feedback aos participantes Dar feedback e fazer 

perguntas 
  

     
Vocabulário Gramática    
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GATO 
CÃO 
HAMSTER 
Periquito 
PEIXE DOURADO 
COELHO 
TARTARUGA 
CÁGADO 
AQUÁRIO 
PEIXE 
RATO 
SERPENTE 
LAGARTO 
CAMALEÃO 
TERRÁRIO 

Verbos para tipos de movimentação de 
animais 
Velocidade do movimento 
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