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Tema 7: Ocorreu um acidente! 

 

Tema 7: O que fazer em caso 
de acidente? 

A2 
Lição 7.1 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivo de aprendizagem: Os participantes estão familiarizados com as regras de conduta em caso de acidente. É capaz de descrever 
uma sequência de acidentes (uso de advérbios diferentes). 
Plano de aula/hora Actividades docentes Actividades dos  

Participantes 
Recursos Avaliações 

Introdução: 
 
20 Min. 

Explique as participantes como 
agir em caso de acidente; 
contactos de emergência;  
www.112.pt 
https://www.facebook.com/MAI-
112-325043155065711 
www.fpasurdos.pt 
Entrar em contacto com um 
amigo português surdo… 
Quais são os problemas para os 
surdos estrangeiros? 

Fazer perguntas Ligação à internet Perguntas e respostas 

Esboço do acidente 
 
25 Min. 

Seleccione um acidente (por 
exemplo, carro, bicicleta, 
patins...); Mostre um esboço do 
acidente e explique o processo de 
um acidente. 

Fazer perguntas Esboço Perguntas e respostas 

     

http://www.112.pt/
https://www.facebook.com/MAI-112-325043155065711.
https://www.facebook.com/MAI-112-325043155065711.
http://www.fpasrudos.pt/
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Gramática (incluindo 
exercícios) 
 
45 Min. 

Explique os advérbios com base no 
processo do acidente. 

Advérbio (local, temporal, 
modal) 
 

  

Excercício Explique o exercício: distribua 
esboços com os diferentes tipos de 
acidentes. 

Trabalhe em equipa (2 P): Uma 
pessoa deverá descrever o 
acidente; a outra fará perguntas 
sobre o assunto. 

Esboço Observação 
Perguntas e respostas 
 

     
Vocabulário Gramática    
Resgate 
Polícia 
Médico 
Hospital 
Corpo de bombeiros 
Chamada de 
emergência 
Emergência 
 
Urgente aos 
envolvidos em 
acidentes rápidos,  
Cruzamento, 
Prioridade, 
Prioridade da direita, 
Regra da direita 
antes da esquerda, 
Violação da 
precedência do 
amarelo 
intermitente, Colisão 
frontal, 
Estacionamento, 

Repetição parcial e 
aprofundamento dos advérbios: 
local, temporal, modal 
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Marcha atrás, Troço, 
Faixa de emergência,   
Zona de velocidade 
limitada a 30km/h, 
Ultrapassagem, 
Velocidade, 
Distância mínima, 
Controlo de secção,  
Radar, Luzes de 
mudança de 
direcção, Veículo a 
motor, Automóvel, 
SUV, Carrinha, 
Automóvel 
desportivo, 
Descapotável, Pára-
choques, Espelho 
retrovisor, Danos, 
Pintura, Para brisa, 
Selo para auto-
estrada, Luzes de 
máximos, Risco, 
Mossa, Distância de 
travagem, Gelo, 
Condições das 
estradas, Seguro 
contra todos, 
Cobertura alargada, 
Danos à 
propriedade, Perda 
total, Linha 
ondulada, 
Velocidade máxima, 
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Executivo, Tocar, 
Embater, Conduzir, 
Capotar, Derrapar, 
Ultrapassar, Desviar,  
Importunar, Sinal de 
luzes, Accionar, 
Buzinar, Amolgar, 
Riscar, Raspar, 
Afastar, Consulta 
elevada, 
Escorregadio, 
Disposições técnicas, 
Indefinido  
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Tema 7: Ocorreu um acidente! 

 

Tema 7: Uma visita ao médico A2 
Lição 7.2 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivo de aprendizagem: O conhecimento dos participantes sobre o que é que eles devem considerar ao visitar um médico em 
Portugal (por exemplo, escolha livre de um médico, intérpretes, marcação de consulta (não em todos os sítios)) … os participantes 
conseguem descrever as suas queixas e conhecer os seus direitos como pacientes.  

Plano de aula/ 
hora 

Actividades Docente Actividades dos 
Participantes 

Recursos Avaliação 

Introdução 
 
15 Min. 

Explique o que é que os 
participantes devem considerar 
antes de visitar um médico e 
fornecer o link 
www.sns24.gov.pt/contacto-
acessivel-cidadao-surdo/ 
www.fpasurdos.pt 
http://www.portaldocidadaosurd
o.pt/ 
 
Explique também as aplicações 
para telemóvel relacionadas com 
estes serviços. 

Fazer perguntas  Perguntas e respostas  

Direitos do paciente 
 

Explique o que é que se entende 
por direitos do paciente 

Fazer perguntas  Perguntas e respostas 

http://www.sns24.gov.pt/contacto-acessivel-cidadao-surdo/
http://www.sns24.gov.pt/contacto-acessivel-cidadao-surdo/
http://www.fpasuros.pt/
http://www.portaldocidadaosurdo.pt/
http://www.portaldocidadaosurdo.pt/
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15 Min. 
Doenças 
15 Min. 

Explique as doenças conhecidas e 
a dor/sintomas a que estão 
associados 
Mostre imagens 

Fazer pergutas Fotografias Perguntas e respostas 

     
Gramática (incluindo 
exercícios) 
 
45 Min. 

Explique as enumerações 
utilizando o exemplo de um 
médico, Consulta do paciente 

Fazer perguntas 
 

  

Jogos de 
representação 

Explique a representação: diálogo 
entre o médico e o paciente 

Representação (2 P): Realize um 
diálogo entre o médico e o 
paciente 

 Observação 
Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
Médico contratado 
Médico seleccionado 
Médico Privado 
Seguro de Saúde 
Seguro 
Marcação de 
consulta 
Tempo de espera 
Direitos do paciente 
Pré-pagamento 
Reembolso 
 

Enumerações    
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Tema 7: Ocorreu um acidente! 

 

Tema 7: No Hospital A2 
Lição 7.3 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente : 

 
 
Objectivos de aprendizagem: O conhecimento dos participantes sobre que hospital possui urgências para surdos. Poderão mantê-lo 
informado sobre os procedimentos durante um internamento hospitalar. Os participantes conhecem os direitos de pacientes e podem 
exigi-los.  
Plano de aula/hora Actividades docentes Actividades dos  

Participantes 
Recursos Avaliações 

Clinicas para surdos 
 
15 Min. 

Mostra a clínica para surdos  Assista aos vídeos de sinalização 
na página inicial; 
Faça perguntas 

http://www.portaldocidad
aosurdo.pt/ 
serviço de intérprete de 
LGP para vários hospitais e 
clínicas, públicos e 
provados 

Observação 
Perguntas e respostas 

Procedimento em 
ambulância/urgência 
 
15 Min. 

Explique os procedimentos num 
hospital e numa ambulância / 
urgência;  
Imagens de funcionários 
(enfermeiros, equipa de limpeza, 
médicos…) 

Faça perguntas Fotografias Perguntas e respostas 

Direitos do paciente 
 
15 Min. 

Explique o que se entende por 
direitos do paciente (foco no 
hospital) 

Faça perguntas  Perguntas e respostas 

http://www.portaldocidadaosurdo.pt/
http://www.portaldocidadaosurdo.pt/
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Gramática (incluindo 
exercícios) 
 
45 Min. 

Explique a encenação (se possível, 
todos os participantes devem fazer 
parte de uma encenação uma vez) 
 
 
 

Dois participantes jogam na 
equipa do pessoal hospitalar 
ouvinte; dois participantes são os 
pacientes. Eles tentarão explicar 
aos funcionários o que é que 
aconteceu, o que é que precisam, 
etc. 

 Observação 

     
Vocabulário Gramática    
Cadastro 
Dados pessoais 
Seguro de saúde 
Admissão 
Departamento de 
emergência 
Sala de operação 
Ressonância 
magnética 
Tomografia 
computorizada  
Sonografia 
Radiografia 
Raio X 
Amostra de sangue 
Pressão arterial 
Anamnese 

Exercícios de comunicação para 
emergências  
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Tema 7: Ocorreu um acidente! 

 

Tema 7: Pratique e aprofunde 
o conteúdo aprendido 
anteriormente através de um 
debate 
 

A2 
Lição A7.4. 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

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

Plano de aula/ 
Hora 

Actividades docentes Acitividades dos  
particpantes 

Recursos Avaliações 

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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