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Projeto de curso / ação de 

capacitação 

1. Título:Língua Brasileira de Sinais – Libras: vencendo as barreiras da comunicação. 

 

2.Identificaçao Geral do Curso 

2.1 curso Libras Básico 

2.2. Coordenador do curso/ação de capacitação: Marilda Martins da Cruz 

2.3. Portaria:083.08 

2.4.Endereço Profissional:Avenida Araguia n°163 Acreúna 

2.5.Telefone:(64) 984353105 

2.6.Categoria Academica: Pedagoga,pós educação inclusiva, curso de Libras I, II,III,IV,V e tecnicas 

de interpretação.   

2.7.Forma de oferta: presencial uma vez por semana 

 

3. Caracterização da clientela: 

3.1. Número de vagas: 20 - carga horária 60h 

3.2. Clientela alvo: Educadores da rede municipal,  sendo duas vagas por cada unidade municipal                                                         

 

4. Justificativa 

A Libras foi reconhecida no Brasil como meio de comunicação da comunidade surda Brasileira por 

meio da Lei nº 10.436/2002. Com isso, os surdos, que ocupam os mesmos espaços sociais que os 

ouvintes, adquiriram o direito de poderem se comunicar em sua própria língua e no documento é 

garantido que o poder público, em geral, possa apoiar o uso e difusão da Libras como meio de 

comunicação. No entanto, mesmo que a disciplina Libras está inserida como disciplina obrigatória 

nos cursos de graduação, por meio do Decreto 5.626/05, também é preciso que mais  pessoas sejam 

fluentes em Libras. Pensando nisso, oferecemos aos educadores de Acreúna, à oportunidade de 

conhecer a língua, suas particularidades e um pouco da cultura surda para que ao final, consigam 

vencer as barreiras da comunicação de forma significativa. 

 

5. Objetivos do curso/ação de capacitação: 

 

GERAL: Apresentar a Libras modalidade  liguística, visando a interaçao intercultural entre surdos e 

ouvintes. 

 

 

 



 

ESPECÍFICOS: 

- Oportunizar aos participantes do curso aquisiçao, aprofundamento e formulação  de conhecimentos 

acerca da surdez;  

- Oferecer aos participantes do curso acesso ao vocabulário  e a contextualização em Libras; 

- Capacitar os participantes  a interpretar, compreender e reproduzir a língua de sinais;  

- Favorecer a convivência e troca linguística com pessoas surdas; 

- Adquirir vocabulário e prática da língua. 

 

6. Metodologia: 

O curso acontecerá na modalidade presencial, sendo dividido em 4 módulos, com aulas expositiva 

com base na literatura, didática atrelada a prática com exercicios de memorização, atividade de 

integração, vídeos e dinâmicas específicas para a integração do surdo e ouvintes, trabalhando nas 

aulas utilizando-se de recursos multimídia,apostila entre outros.    

 

 

7. Critérios para avaliação: 

7.1. Participação / atividades em sala 

OBS: A avaliação acontecerá de forma contínua e processual. 

 

 

8. Recursos materiais: 

8.1. Recursos físicos (data-show, quadro, computadores): quadro-branco; pincel atômico;  Data 

show e computador. 

8.2. Material didático (apostila,): 

 Textos xerocopiados. 



 

 

9. Conteúdo programático 

Item H/a Instrutor 

I - Fundamentos Históricos do Sujeito Surdo 

- Contexto histórico da surdez no Brasil e no mundo; 

- Aspectos gerais da surdez; 

- Cultura e identidade surda; 

- História da Língua de Sinais e da Libras; 

- Aspectos legais da Libras; 

- Características: seu uso, variações regionais, sociais e 

históricas. 
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II - Aspectos Gerais da Libras 

- Características gerais da Libras; 

- Aspectos gramaticais; 

- Alfabeto e datilologia / Números e o calendário / 

Identificação pessoal. 

- Quando utilizar o alfabeto manual; 
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III – Grupos Temáticos de Introdução à Libras 

- Verbos; - Pronomes; Família; - Lar – móveis e 

eletrodomésticos; 

- Cores e objetos; - Alimentos e bebidas; - Vestuário e 

acessórios; 

- Animais; - Profissões; - Meios de transportes e meios de 

comunicação; - Lugares e serviços públicos; - Sentimentos. 

20 Marilda Martins da Cruz 

IV – Prática de Conversação 

- Apresentação pessoal; - Descrição de rotina; - Discussão 

sobre gostos e preferências; - Dar e seguir instruções; - Dar 

informações; - Apresentação 

de histórias; - Interpretação de músicas; - Tradução de 

pequenos textos. 
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SITES: 

INES 

http://www.ines.org.br/ 

FENEIS 

http://www.feneis.org.br/page/index.asp 

DICIONÁRIO DE LIBRAS ON LINE 

www.dicionariolibras.com.br www.acessobrasil.org.br 

 




