
Plano de aula A2: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 
 

Tema 8: Profissões e trabalho! 

 

Tema 8: O meu trabalho A2 
Lição 8.1 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivo de aprendizagem: Os participantes podem falar sobre a sua profissão e depois responder às perguntas. Poderão fazer as suas 
perguntas a outras pessoas. Os participantes conhecem uma variedade de profissões e actividades relacionadas 

Plano de aula/ 
Hora 

Actividades docentes Actividades dos  
participantes 

Recursos Avaliações 

Jogos 
 
20 Min. 

Guie o jogo:  
Todos fazem um movimento 
típico do seu trabalho, os outros 
participantes têm que adivinhar o 
que é que essa pessoa está a 
fazer.  
Caso seja necessário, mostre 
fotografias das profissões 
(internet)  
 

Faça perguntas Ligação à internet Observação 

Debate 
 
25 Min. 

Gestão do debate: quais é que são 
as profissões possíveis para os 
surdos no seu país? Quais é que 
são as restrições? O que é que 
deve ser mudado? 

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

Explique os verbos relacionados 
com diferentes profissões / 
empregos 

  Observação 

Exercício 
https://www.goethe.
de/de/spr/ueb/daa/
all/be0/be1.html 

Mostre fotografias de diferentes 
actividades; todos têm que 
adicionar uma frase/ou duas sobre 
o assunto 

Todos formam uma frase Fotografias Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
Trabalho 
Actividades 
 

Actividades relacionadas com 
várias ocupações / trabalho 

   

 

 



 Plano de aula A2: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 
 

Tema 8: Profissões e trabalho! 

 

Tema 8: As minhas etapas de 
vida 

A2 
Lição 8.2 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivos de aprendizagem: Os participantes podem fornecer informações sobre as etapas de vida importantes. São capazes de fazer 
outras perguntas sobre as suas etapas de vida. Poderão realizar determinadas afirmações/partes de frases de formas diferentes. 

Plano de aula/ 
Hora 

Actividades docentes Actividades dos participantes Recursos Avaliações 

Explicação 
 
10 Min. 

Explique o que se entende por 
‘‘etapas de vida‘‘. 

Fazer perguntas perguntas Respostas preparadas (PPT) Perguntas e respostas 

Exercício 
 
10 Min. 

Explique o exercício: Mostre fases 
importantes da vida (positivas e 
negativas) no quadro (todos 
podem decidir como fazê-lo) 

Explique o exercício: Todos 
recebem um quadro e desenham 
os seus marcos mais importantes 

Quadro 
Canetas (várias cores) 
 

Observação 

Exercício 
 
25 Min. 

Explique o exercício: Peça aos 
participantes que contem a 
história da sua etapa de vida mais 
importante, usando desenhos 

Todas falam sobre as suas etapas 
de vida; Os outros participantes 
podem fazer perguntas 

Quadro 
 

Perguntas e respostas 
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Gramática (incluindo 
exercicíos) 
 
45 Min. 

Explique o tópico da gramática: 
Realce as partes da frase / 
expressões  

Fazer perguntas  Explicação gramatical 
preparada 

Observação 

Exercícios Forneça frases e peça aos 
participantes que realcem uma 
certa parte da frase (não manual 
ou por conversação) 

Cada participante realça umas 
(ou mais) frases fornecidas pelo 
professor 

Frases preparadas Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
Etapas de vida 
Certificado de 
conclusão do ensino 
secundário  
Nascimento de um 
filho 
Casamento 
Morte 
Acidente 

Realce na frase/ expressões de 
uma frase (não manual; mudança) 

   

 

 



Plano de aula A2: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 
 

Tema 8: Profissões e trabalho! 

 

Tema 8: O meu emprego de 
sonho 

A2 
Lição 8.3 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivo de aprendizagem: Os participantes podem falar sobre o seu emprego de sonho. Poderão, posteriormente, responder a perguntas 
e realçar certas partes das frases / expressões.  

Plano de aula/ 
Hora 

Actividades docentes Actividades dos participantes Recursos Avaliação 

Debate 
 
15 Min. 

Gestão do debate: Qual é o seu 
emprego de sonho? 

Participe no debate  Observação 

Exercício de pares 
 
30 Min. 

Explique o exercício de pares: 
Debate, como é que posso 
pesquisar o meu emprego de 
sonho? 

Exercício de pares (2 P): Debata 
com o seu parceiro quais é que 
são as possibilidades de realizar o 
seu emprego de sonho 

 Observação 
Perguntas e respostas 

     
Gramática (incluindo 
exercícios) 
 
45 Min. 

Explique a gramática relevante Realce as partes da frase / 
expressões numa frase (negação 
das alternativas) 

Prepare a gramática Observação 
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Exercícios  
 

Explique o exercício: realce os 
argumentos do debate do parceiro 

Pensam todos numa ou duas 
expressões do seu debate e 
realçam uma parte importante da 
frase. 

 Perguntas e respostas 

     
Vocabulário Gramática    
Emprego ideal 
Escolha profissional 
Exigências 
Promoção 
Apoio 
Obstáculo 
 
Não cumpre 
Qualificação 
demasiado elevada 

Realce nas partes da frase / 
expressões de uma frase (negação 
de alternativas) 
 
 

   

 

 



Plano de aula A2: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 
 

Tema 8: Profissão e Trabalho 

 

Tema8: Pratique e aprofunde o 
conteúdo apreendido 
anteriormente através de um 
debate livre 
 

A2 
Lição 8.4 
 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivo de aprendizagem: Os participantes podem utilizar o vocabulário e a gramática aprendida 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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