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Planificação da Semana de 18/09– A1/A2 (Iniciados) 

      

Recursos:  

Manual 

Aprender Por-

tuguês1; 

Recurso ao 

teams 

 

Apresentação. Verifica-

ção do horário, sala e os 

alunos constituintes do 

grupo de nível (primeiro 

esboço da planta da sala 

de aula). 

Conversação com o obje-

tivo de interagir oralmen-

te com os alunos de mo-

do a conhecê-los melhor. 

 

 

 

Breve esclarecimento sobre o funcionamento da discipli-

na de PLNM (grupos de nível, competências a treinar, 

etc.) e orientação sobre o material escolar do aluno: li-

vro/fotocópias; uso de portfólio (dossiê de plástico. Com-

prar na papelaria da escola). 

 “Quebrar o gelo”: atividade de sociabilidade entre 

os alunos / Jogo didático ‘Quem é?” para sociabili-

zação dos alunos. 

 Dizer o nome soletrando o alfabeto 

Motivação para um trabalho de pesquisa multicultural  

   

Trabalho  

Autónomo 

(TPC) 

 

 Pesquisar monumentos do país de origem 

Desenhar o seu país e a sua bandeira 

  

 

 

 

 

 



      

Recursos:  

Manual Apren-

der Português1; 

Recurso ao teams 

 

Treino de estruturas bási-

cas e vocabulário sobre 

identificação pessoal e 

de outrem 

 Criação de um car-

tão de identificação 

 Realização da pág 6 

do manual 

“Aprender Portu-

guês1” 

Conteúdos gramaticais: 

  pronomes pessoais 

 Interrogativos 

 Reflexos 

Nacionalidades 

Identificar o país/cidade 

Preguntar/dizer a morada 

 Fazer um cartão de 

estudante (escola; 

ano letivo, nome, 

idade, data de nasci-

mento, morada, na-

cionalidade); 

 Realizar os ex.  de 

completamento da 

pág 8 do manual 

“Aprender Portu-

guês1” 

 

 

Profissões 

 Completar tabelas 

com artigos defini-

dos e profissões 

(pág 9 e 10 do ma-

nual “Aprender Por-

tuguês1”) 

 Completar diálogos 

com o verbo ser no 

presente do indica-

tivo 

 

 

 

 

 

  

Trabalho  

Autónomo 

(TPC) 

 

Copiar a tabela das nacio-

nalidades para o caderno - 

pág 8 do manual 

“Aprender Português1” 

Copiar o vocabulário das 

profissões (pág 19 do ma-

nual “Aprender Portu-

guês1”) 
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Planificação da Semana de 21/09 a 25/09– A1/A2 (Iniciados) 



      

Recursos:  

Manual Apren-

der Português1; 

Recurso ao teams 

 

Verbo ter + idade 

Números cardinais 

 Canção “Parabéns 

a você”; 

 Perguntar idade 

aos colegas 

 Falar sobre o seu 

aniversário 

Números ordinais/

meses do ano/ estações 

do ano 

 

 Ficha de traba-

lho :Completamen

to de quadro 

(relação mês do 

ano com número 

ordinal, ex: janeiro 

é o primeiro mês 

do ano...)e audição 

de texto e de len-

galenga) 

Descrição de objetos e pessoas 

Caracterizar-se a si e ao outro 

Verbos ter, ser/estar +adjetivo 

 Leitura de texto e resolução 

de alguns exercícios sobre a 

compreensão do mesmo

(p.20). 

 A partir de uma imagem des-

crever pessoas, valorizando 

o adjetivo(p.20) 

 Exercício lacunar fazendo a 

concordância do adjetivo 

com o nome (p.21) 

 

 

Trabalho  

Autónomo 

(TPC) 

 

Fazer um desenho da 

sua festa de anos 

 

 

Desenhar a estação do 

ano preferida e legen-

dar 
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Planificação da Semana de 28/09 a 02/10– A1/A2 (Iniciados) 
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Planificação da Semana de 05/10 a 09/10– A1/A2 (Iniciados) 

      

Recursos:  

Manual Aprender 

Português1; 

Recurso ao teams 

 

(continuação da aula 

anterior) 

Descrição de objetos e 

pessoas 

Caracterizar-se a si e ao 

outro 

 Descrever a profes-

sora 

 Jogo “Descobrir 

quem ele/ela é” 

 Registo coletivo 

das frases 

(continuação da aula ante-

rior) 

Descrição de objetos e pes-

soas 

Caracterizar-se a si e ao ou-

tro 

 A partir da audição de 

um texto fazer o preen-

chimento lacunar com 

a concordância correta 

(texto B, p.22) 

 Completar diálogos 

(texto C, p.22) 

 Outros exercícios áudio 

(ouvir e repetir) 

Estar a + infinito 

Falar sobre atividades do quotidia-

no 

 

 A partir da observação de uma 

imagem relatar: ”O que estão 

eles/elas a fazer?” 

 Registo das frases no caderno. 

Exercícios para treino do verbo estar 

(p.23 do manual “Aprender Portu-

guês1”). 

 Jogo do gesto ”O que estás a 

fazer neste momento”. 

 

 

Trabalho  

Autónomo 

(TPC) 
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Planificação da Semana de 12/10 a 16/10– A1/A2 (Iniciados) 

 

 
     

Recursos:  

Manual Apren-

der Português1; 

Recurso ao teams 

 

A partir da observação de ma-

pas  

 Completar frases com o 

verbo ser (em localização 

permanente) (pág 23 e 24 

do manual “Aprender Por-

tuguês1”) 

 

 Descrever oralmente um 

itinerário, por exemplo: 

da escola ao metro. 

 Produção escrita, no ca-

derno diário, do itinerário 

da escola ao metro. 

 

A partir da observação 

de imagens (p.26) 

 Completar o texto 

da p-26. 

 Fazer a descrição, 

no caderno da 

“Rita e da Inês” 

P.26 

 Leitura das descrições 

realizadas pelos alunos 

na aula anterior. 

 Leitura em voz alta  do 

vocabulário relativo ao 

tema estudado nas au-

las anteriores: 

 Características físicas 

 Referências ao cabelo 

 Carácter 

 Cores 

 Estados físicos 

 

 

Trabalho  

Autónomo 

(TPC) 

 

 

  

 

 

 


