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EMENTA 

Conceito de Libras, Fundamentos históricos da educação de surdos. Legislação 
específica. Noções sobre os aspectos gramaticais, culturais e textuais da Libras 
a partir  de vivências interativas nesta língua. Relação Língua de Sinais, 
educação e identidade Surda. Concepções dos aspectos metodológicos de 
ensino para surdos. Sinais de cores, números, alfabeto manual, dias da semana, 
meses, família, espaço da escola, lazer, esporte, natureza etc.  

OBJETIVOS 

GERAL 
 
Desenvolver com o aluno a capacidade de compreensão da importância da 
Língua Brasileira de Sinais para os surdos, nos aspectos comunicacionais e 
sobre a inclusão dos surdos para sua inserção social, como também o papel da 
sociedade na disseminação da língua. 
 
ESPECÍFICOS 
 

 Conhecer sobre a educação de surdos 

 Desmistificar pessoa com deficiência auditiva e pessoa surda  

 Conhecer a Língua Brasileira de Sinais (Libras); 

 Identificar os artefatos culturais da comunidade surda 

 Conhecer os sinais referentes a cores, números, alfabeto manual, dias da 
semana, meses, família, espaço da escola, lazer, esporte, natureza etc. 

 Debater sobre as Políticas Públicas referentes à pessoa surda 

 Compreender a estrutura e as características da Língua de Sinais 

 Conhecer os aspectos intrínsecos da educação e da identidade da pessoa 
surda e as especificidades metodológicas de ensino para surdos, 
considerando alguns contextos da educação bilíngue para surdos e da 
educação inclusiva. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



 História da educação de surdos 

 Conceito sobre deficiência auditiva e surdez 

 Parâmetros de Libras 

 Artefatos culturais 

 Sinais cores, números, alfabeto manual, dias da semana, meses, família, espaço da 

escola, lazer, esporte, natureza etc. 

 Políticas Públicas para comunidade surda 

 Educação bilíngue e educação inclusiva 

METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas serão expositivas e dialogadas com apresentação de vídeos, fóruns, 
debates e seminários, leitura e discussão de textos, simulação de diálogo em 
Libras e outras atividades conforme o conteúdo apresentado.  

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

Contínua com participação das aulas e atividades propostas, seminários, 
pesquisas extraclasse, entre outras. As avaliações acontecerão a medida que o 
conteúdo for passado, lembrando que  a forma qualitativa sobressairá a 
quantitativa.  

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, Projetor, Vídeos/DVD, Periódicos/Livros/Revistas/Links, Equipamento 
de Som, Softwares 
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