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Tema 6: Desporto 

Tema 6: Desporto A2 
Lição 6.1 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivos de aprendizagem: Os participantes são capazes de conhecer desportos populares. Estão familiarizados com os ‘‘desportos 
nacionais’’ portugueses. Podem expressar as suas preferências desportivas e responder a perguntas sobre elas. 
Plano de aula/hora Actvidades Docentes Actividades dos  

participantes 
Recursos Avaliação 

Brainstorming 
15 Min. 

Gestão do brainstorming: que 
desportos conhece? 
Mostre imagens de desportos 
diferentes. 

Participação no 
brainstorming 

Imagens Observação 

Debate 
 
20 Min. 

Gestão do debate: para si, o que 
é que não é desporto e porque 
não? (por exemplo golfe, xadrez, 
snooker…) 
Mostre imagens de diferentes 
desportos. 

Participação no debate Imagens Observação 
Perguntas e respostas 

Perguntas e  
respostas 
 
10 Min. 

Explique os desportos populares 
em Portugal:  
Faça perguntas aos participantes: 
Quais são os desportos mais 
populares no seu país? 

Responder às perguntas Desportos em Portugal Perguntas e respostas 

     
Gramática (incluindo 
exercícios) 

verbos lexicais de movimento Fazer perguntas Preparação 
Explicação gramatical 

Perguntas e respostas 
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45 Min. 
Exercícios  Mostre fotos de desportos. Os 

participantes devem formar uma 
fase com esse teor (incluindo o 
movimento)  

Todos formam uma frase Imagens Perguntas e respostas 

Debate Conduza o debate: O doping é 
justificado? 

Participar no debate  Observação  
Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
Desportos 
Desportos de 
inverno 
Desportos de verão 
Futebol 
Esquiar 
Hóquei no gelo 
Natação 
Golfe 
Esgrima 
Xadrez 
Boxe 
Doping 
Controlo de doping 
 

verbos lexicais e outros  
vocábulos para actividades 
desportivas  
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Tema 6: Desporto 

 

Tema 6: Modalidades 
desportivas para surdos 

A2 
Lição 6.2 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivos de aprendizagem: Os participantes conhecem as modalidades desportivas mais importantes dos desportos mundiais para 
surdos. Podem descobrir mais sobre essas modalidades. Podem fazer perguntas sobre o tópico e respondê-las. 
Plano de aula/hora 

 
Actividade Docentes Actividade dos  

Participantes 
Recursos Avaliação 

Brainstorming 
15 Min. 

Gestão do Brainstorming: Quais 
são as modalidades desportivas 
mais importantes que conhece? 
Pesquise as modalidades de 
desporto na internet.  

Participação no Brainstorming Ligação à internet 
Liga Portuguesa de 
Desporto para Surdos 
(página de Facebook) 

Observação 

Debate 
 
30 Min. 

Gestão da discussão: É correcto 
que existam modalidades 
desportivas para os surdos? As 
pessoas surdas e não surdas 
devem participar nas mesmas 
competições?  

Participação no debate  Observação 
Perguntas e respostas 

     
Gramática (incluindo 
exercícios) 
 
45 Min. 

Explique como se usa o gesto ‘  
‘‘Ninguém me mostrou isso! / Não 
vi isso! “ 
 

Fazer perguntas Preparação  
Explicação gramatical 

Perguntas e respostas 
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Exercícios Assinale as frases que devem ser 
respondidas com a negação 
correcta pelos participantes.  

Todos utilizam uma negação 
numa frase 

Frases preparadas  Perguntas e respostas 

     
     
Vocabulário Gramática    
Jogos Olímpicos 
Campeonato 
Mundial 
Campeonato 
Europeu 
Campeonato 
Nacional 

Não vi isso!    
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Tema 6: Desporto 

 

Tema 6: Como evitar lesões 
desportivas? 

A2 
Lição 6.3 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivos de aprendizagem: O conhecimento do participante sobre como evitar uma lesão desportiva (tanto quanto possível). Poderá 
obter mais informações sobre este assunto.  
Plano de aula/hora Actividade Docentes Actividade dos  

participantes 
Recursos Avaliação 

Debate 
15 Min. 

Gestão do debate: Se possível, 
como evitar uma lesão 
desportiva? 
(por exemplo, aquecimento antes 
do exercício, não correr muito 
depressa, vestuário adequado, 
pode mostrar imagens) 

Participe no debate Imagens Observação 
Perguntas e respostas 

Histórias 
30 Min. 

Peça aos participantes para 
partilharem informação sobre 
uma lesão desportiva! 

Todos falam sobre uma lesão 
desportiva. 
Os outros participantes podem 
fazer perguntas ao narrador. 

 Perguntas e respostas 

     
Gramática (incluindo 
exercícios) 
 
45 Min. 

Explique/repita vários 
modificadores de frases 
relacionadas com este tópico. 

Modificadores de frases Explicações preparadas Perguntas e respostas 
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Dê a todos um desporto; O 
participante deve explicar o que é 
que deve ser observado para evitar 
uma lesão. 

Exercícios Dê a todos um desporto; O 
participante deve explicar o que é 
que deve ser observado para evitar 
uma lesão. 

Todos explicam o que é que deve 
ser observado num desporto 
(especificado) para evitar o 
máximo de lesões possíveis.  

Várias actividades 
desportivas 

Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
Lesões desportivas 
Aquecimento 
Roupa de protecção 
Capacete 
 
 
apropriado 

Modificadores de frases (que se 
encaixam no tópico) 

   

 

 



Plano de aula A2: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 

 

 

Tema 6: Desporto 

 

Tema 6: Pratique e aprofunde 
o conteúdo aprendido 
anteriormente no debate livre 
 

A2 
Lição 6.4. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivo de aprendizagem: Os participantes podem utilizar  no debate livre, o vocabulário e a gramática aprendidos anteriormente  

Plano de aula/hora Actividades Docentes Actividades dos 
participantes 

Recursos Avaliação 

Debate livre Gestão do 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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