
Plano de aula A2: Língua gestual portuguesa como língua estrangeira 

 
 

Tema 9: Um convite para uma conferência 

 

Tema 9: Qual é a melhor forma 
para se preparar para uma 
conferência? 

A2 
Lição 9.1 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivo de aprendizagem: Os participantes sabem como preparar-se para uma conferência. São capazes de preparar uma conferência. 
Poderão obter informações importantes. Os participantes conseguem expressar relações de causa-efeito.  

Plano de aula/ 
Hora 

Actividades docentes Actividades dos participantes Recursos Avaliação 

Debate 
 
15 Min. 

Gestão do debate: Quem já 
participou numa conferência 
(como orador)? 

Participe no debate  Observação 
Perguntas e respostas 

Teoria e prática: 
Preparação da 
conferência  
 
 
30 Min. 

Explique as etapas sobre a melhor 
forma para se prepararem para 
uma reunião em conferência 
(selecção do tópico; preparação 
da conferência; inscrição; envio 
do resumo…); 

Faça perguntas e comece a 
preparar-se para uma 
conferência 

Explicações preparadas Perguntas e respostas 
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Gramática (incluindo 
exercícios) 
 
45 Min. 

Explique a gramática 
Frases: A leva a B 

 Gramática preparada Observação 

Teoria e prática  Continuação da preparação da 
conferência  
 

Continue a trabalhar na 
conferência 

 Observação 
Perguntas e respostas 

     
Vocabulário  Gramática     
Inscrição 
Envio 
Data limite 
Cartaz 
Conferência 
Workshop 
Resumo 
Estrutura/construção 
Tema 
Participantes por 
vídeo 
Vídeo 
Taxa de inscrição 
‘’Eventos sociais’’ 
Excursão 
Alojamento 
Hotel 
 

Frases: A leva a B    
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Tema 9: Um convite para uma conferência 

 

Tema 9: Uso de um serviço de 
retransmissão  

A2 
Lição 9.2 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivo de aprendizagem: Os participantes podem utilizar os serviços de retransmissão. Poderão transmitir as suas preocupações aos 
funcionários. 

Plano de aula/ 
Hora 

Actividades docentes Actividades dos participantes Recursos Avaliação 

Debate 
 
15Min. 

Gestão do debate:  
Quem conhece um serviço de 
retransmissão? 
Quem é que o utilizou e para 
quê? 
Ficou satisfeito? 
Utilizou-o para quê? 

Participe no debate  Observação 
Perguntas e respostas  

Serviço de 
retransmissão em 
Portugal 
 
 

Mostre algumas páginas 
iniciais do serviço de 
retransmissão e explique as 
informações mais importantes 
da página 
https://www.parlamento.pt/Ar
quivoDocumentacao/Documen
ts/Legendagem_Lingua_Gestu
al_em_Programas_Televisivos.

Fazer perguntas Ligação à internet 
Explicação de como é que 
funciona o serviço de 
retransmissão   

 

https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/Legendagem_Lingua_Gestual_em_Programas_Televisivos.pdf
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/Legendagem_Lingua_Gestual_em_Programas_Televisivos.pdf
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/Legendagem_Lingua_Gestual_em_Programas_Televisivos.pdf
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/Legendagem_Lingua_Gestual_em_Programas_Televisivos.pdf
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pdf 
 

     
Exercício prático Possibilidade de experimentar o 

serviço de retransmissão no 
local 

Experimente o serviço de 
retransmissão no local 

Ligação à internet Observação 

     
Vocabulário Gramática    
Horário de 
funcionamento 
Serviço de 
interpretação por 
telefone 
Email 
Fax 
SMS 
Assistente 
Webcam 
Internet 
 
Proficiência na 
linguagem gestual 
Deficiências da fala 

    

 

 

https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/Legendagem_Lingua_Gestual_em_Programas_Televisivos.pdf
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Tema 9: Um convite para uma conferência 

 

Tema 9: Uma conferência em 
língua gestual via Skype (ou 
outro fornecedor)  

A2 
Lição 9.3 
Duração: 120 Minutos (Pausa após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente: 

 
 
Objectivo de aprendizagem: Os participantes podem dar conferências em lingua gestual via Skype (ou outros fornecedores). São capazes 
de utilizar conectores de frases ’’se A, então B’’. 

Plano de aula/ 
Hora 

Actividades docentes Actividades dos participantes Recursos Avaliação 

Conferência (se 
possível, em duas salas: 
o professor está 
sentado numa sala e o 
‘’público’’ noutra) 
 
45 Min. 

Peça a cada participante para 
dar a conferência via Skype (na 
outra sala). (Possivelmente 
gravar a conferência em vídeo) 
Faça anotações para uma 
análise  

Todos dão a sua conferência; Os 
outros participantes podem fazer 
perguntas 

 Observação 
Perguntas e respostas 

     
Gramática (a análise já 
está incluída) 
 
45 Min. 

Explique os conectores de 
frases: se A, então B 

 Explicação gramatical 
preparada 

 

Análise Gestão da análise: O que devo 
considerar numa apresentação 
de uma conferência /vídeo. 
Utilize as suas anotações  

Participe na análise Projector Perguntas e respostas 
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Caso necessário, as sequências 
poderão ser reproduzidas 

     
Vocabulário Gramática    
 Frases: se A, então B    
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Tema 9: Um convite para uma conferência 

 

Tema 9: Pratique e aprofunde 
o conteúdo aprendido 
anteriormente através de um 
debate livre 
 

A2 
Lição 9.4. 
 
Duração: 120 Minutos (Pause após 45 
Minutos) 

Data:                      Hora: 

Presente: 

Ausente : 

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

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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