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Aos Professores e Professoras

O Ministério da Educação está desenvolvendo o Programa “Interiorizando Libras”,

que tem como propósito apoiar e incentivar a formação profissional de professores,

surdos e não-surdos, de municípios brasileiros, para a aprendizagem e utilização da

língua brasileira de sinais em sala de aula, como língua de instrução e como compo-

nente curricular.

O material Libras EM CONTEXTO favorece o estudo e o ensino da língua de sinais

falada pelos surdos do Brasil, por meio de material impresso e vídeos elaborados pela

própria comunidade surda.

O apoio do MEC ao processo de formação de instrutores de Libras e de professores

para atuar na educação escolar dos surdos garante o respeito à  diferença, à  diver-

sidade sócio-cultural. Essa ação é representativa do compromisso do Governo Fede-

ral com a educação para todos e com a inclusão social das pessoas com necessida-

des educacionais especiais.

Contamos com vocês para vencer o desafio de atender à singularidade lingüística

dos surdos e assim alcançar o sucesso almejado com a execução desse programa.

TARSO GENRO

MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Especial
Esplanada dos Ministérios – Bloco L

6º andar – Gabinete – CEP: 70047-901
Fone: (61) 2104-8651 – Fax: (61)2104-9265

seesp@mec.gov.br
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Apresentação

A Língua Brasileira de Sinais – Libras é uma das línguas faladas no Brasil e já obteve

o reconhecimento oficial do governo brasileiro pela Lei 10.436/2002.

O parágrafo 2º do artigo 12 da Resolução do CNE/CEB nº 2/2001, que instituiu as

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, definiu que ao

aluno surdo deva ser assegurado o acesso aos conteúdos curriculares, mediante a

utilização de língua de sinais, sem prejuízo do aprendizado da língua portuguesa.

Dito de outra forma, o aluno surdo passou a ter direito a mais um componente

curricular: a Língua Brasileira de Sinais.

No entanto, seu uso, como meio de comunicação e como língua de instrução, precisa

ser implantado nas escolas brasileiras que registram a matrícula de alunos surdos.

A língua de sinais permite a melhor interação entre pessoas surdas e, nas escolas,

entre professores e alunos surdos e entre estes e seus colegas.

A linguagem permite ao ser humano planejar e regular sua ação e somente por ela

é possível fazer a leitura do mundo e da palavra, mesmo porque uma não acontece

sem a outra. Essas formas de leitura constituem a base da linguagem que se dá pela

interação social, a interação entre os sujeitos.

No ambiente educacional, a língua de sinais pode viabilizar a realização do letra-

mento visual, se refletirmos sobre o papel da imagem que pode e deve estar pre-

sente nos materiais e nos espaços escolares.

Assim sendo, é com muito respeito pelo trabalho aqui exposto, que apresento o

presente material LIBRAS EM CONTEXTO, constituído de um exemplar impresso e

de dois vídeos para o Professor de Libras e de um exemplar impresso e um vídeo

para os cursistas.

Trata-se de um material que procura viabilizar o ensino de Libras, em nível básico,

com duplo objetivo: formar instrutores de Libras e capacitar professores para o uso

desta língua em sala de aula a partir do reconhecimento dos direitos lingüísticos

dos alunos surdos.

LIBRAS EM CONTEXTO pode ampliar o universo do conhecimento dos participantes

e colaborar para a organização da Língua Brasileira de Sinais em todos os estados,

além de provocar novos estudos e pesquisas que trarão como conseqüência a elabo-

ração de outros materiais, inclusive de nível avançado, colaborando com estados e

municípios no processo de institucionalização da educação escolar dos surdos .

CLAUDIA PEREIRA DUTRA

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
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Prefácio para a 6ª. edição

Após anos de luta e trabalho, conseguimos realizar nosso sonho: editar um livro para

o ensino da Língua de Sinais Brasileira, que é mais conhecida, pelas comunidades

surdas, como língua brasileira de sinais - Libras .

Esta pesquisa surgiu da necessidade de surdos, que ensinando sua língua de sinais sem

preparo acadêmico e metodológico, perceberam a importância de uma sistematização

de um material didático-pedagógico para o ensino de língua e, recorrendo à autora deste

trabalho e coordenadora do Grupo de Pesquisa da FENEIS, formaram, desde 1992, uma

equipe que vem pesquisando a Libras e metodologias para ensino de língua.

A partir de 1993, essa pesquisa, que teve a sua Fase Piloto nos anos anteriores, conso-

lidou-se na Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS), obten-

do o reconhecimento do Ministério da Educação e do Desporto - Secretaria de Educa-

ção Especial – MEC-SEESP, que tem aprovado nossos projetos para financiamentos

pelo FNDE.

Esta instituição foi escolhida para realização deste trabalho, devido ao fato desta

Federação ter um reconhecimento internacional, ser um pólo de divulgação da cultu-

ra e língua dos surdos do Brasil desde a sua fundação, oferecer cursos de Libras para

ouvintes e, ainda, devido ao fato de ter sido dela a proposta para transformar o

nosso trabalho, que já estava em andamento, no Projeto que denominamos de “Me-

todologia para o ensino de Libras para ouvintes”.

Durante estes anos, muitos Surdos desse grupo de pesquisa começaram a se interes-

sar em pesquisar a Libras, sua cultura, propostas de educação para surdos e a enten-

der a importância de se ter uma boa formação para poder cursar uma universidade

e, alguns, começaram a investir neles e alcançaram esse objetivo, estando hoje estu-

dando em cursos de graduação e pós-graduação – mestrados e doutorados.

Portanto, este trabalho tem gerado muitos frutos, como:

• cursos de capacitação para novos instrutores em todo o Brasil;

• cursos para ouvintes que querem aprender a Libras nesta nova proposta metodológica;

• convites de escolas, universidades e eventos acadêmicos, de toda parte do Brasil,

para integrantes dessa equipe ministrarem cursos, proferir palestras, conferências e

dar consultoria sobre nossa pesquisa e sobre questões lingüísticas e metodológicas

para ensino de Libras.

• participação em eventos e câmaras técnicas para discussões político-educacionais

com a participação efetiva de Surdos, que resultaram na oficialização da Libras, atra-

vés da Lei 10. 435/2002, e na sua regulamentação através do Decreto 5.626/2005.

• e a inclusão de Surdos, como alunos, Instrutores e professores em universidades e

escolas.
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Sentimos a importância e responsabilidade do nosso trabalho, quando, em 1997,

fizemos a 1ª.Edição dos Livros “Libras em Contexto”, financiada pelo MEC/SE-

ESP/FNDE, que foi utilizada no primeiro Curso de Capacitação para Instrutores,

financiado pelo Ministério da Justiça - CORDE, e em cursos para ouvintes na FE-

NEIS; depois, em 2001, nosso trabalho da FENEIS foi transformado, pelo MEC/

SEESP/FNDE, no Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, quando o

MEC/FNDE fez a 2ª. Edição dos livros/fitas “Libras em Contexto” e distribuiu para

as Secretarias de Educação que, em parceria com a FENEIS, realizaram cursos de

capacitação para Instrutores e cursos de Libras para professores em todo o Brasil.

Em 2002, a EDUPE, Editora Universidade de Pernanbuco, editou, juntamente com

a FENEIS, a 3ª. Edição do Libras em Contexto – Livro/fita do Estudante

Em 2004, através do Programa Nacional “Interiorizando a Libras”, o MEC-SEESP/

FNDE financiou a 4ª. Edição do livro/DVD do Estudante e a  3ª. Edição do livro/

DVDs do Professor para também serem distribuídas para os participantes dos cur-

sos que aconteceram nos Centros de Apoio aos Surdos – CAS, criados naquele

ano, dando continuidade ao que estamos introduzindo: criação de CAS e ensino

sistemático da Língua de Sinais Brasileira, colocando esta língua na mesma condi-

ção de outras e valorizando as comunidades surdas do Brasil.

Em 2005, a FENEIS publicou, através da LIBREGRAF, na cor verde, a 5ª.Edição do

Livro do Estudante e a 4ª.Edição do Livro Professor, que estão sendo utilizadas

nos cursos ofericidos pela FENEIS, universidades e outras instituições. Ainda nesse

ano, dando continuidade a esse Programa Nacional de 2004, foram feitas a 6ª.

Edição do Livro do Estudante e essa  5ª. Edição do Livro do Professor. Essas

edições são revisões das edições anteriores, com acréscimo também das Configu-

rações de Mãos da Libras, que estão no final da introdução.

Agora em 2007, dando continuidade ao Programa Nacional “Interiorizando a Li-

bras” estamos fazendo a 8ª edição da Livro do Estudante e a 6ª edição da Livro do

Professor, ambas revisadas e ampliadas e com novos desenhos.

Com esta iniciativa esperamos contribuir para uma renovação na educação de

Surdos para que as crianças surdas brasileiras possam ter, como em países da

Europa e América, oportunidade de aprender a Libras, também, com seus profes-

sores e possam se comunicar, em Libras, com seus pais, amigos e colegas de

escola e trabalho.

TANYA A. FELIPE

COORDENADORA DO GRUPO DE PESQUISA DA FENEIS
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1.1. Pré-requisitos para um professor de Libras

Como os instrutores de Libras atualmente, na sua maioria, ainda não têm uma formação
acadêmica para serem professores de língua, este material foi elaborado para aquele que fizer um
Curso de Metodologia para o Ensino de Libras, que vem sendo oferecido pelo CELES da FENEIS,
atravésde cursoa em programas nacionais do MEC-SEESP, executados pela FENEIS. Portanto, serão
exigidos do professor, os seguintes pré-requisitos:

1. Domínio pleno da língua de sinais brasileira;

2. Domínio razoável da língua portuguesa, já que todas as orientações metodológicas estão
escritas e precisarão ser bem compreendidas para se ter resultados satisfatórios;

3. O instrutor precisará ter concluído o Ensino Médio;

4. Conhecimento sobre pesquisas da língua de sinais brasileira e de aspectos culturais, ativi-
dades sociais, problemas políticos e educacionais das comunidades surdas;

5. Conhecimento de como ensinar uma língua;

6. Habilidade para planejar e avaliar;

7. Ter sensibilidade para perceber as necessidades dos alunos.

1.2. Princípios gerais para o professor

Ensinar uma língua de sinais para ouvintes é tarefa difícil, por isso, certos princípios podem ser
seguidos para melhor ensino-aprendizado:

a) Desperte em seus alunos a segurança em si mesmos, reduzindo, ao máximo, as corre-
ções, quando estes estiverem tentando se comunicar;

b) Quando for fazer uma atividade individual, solicite, primeiro, aos alunos mais desinibidos
ou aos que estão demonstrando ter compreendido melhor a atividade;

c) Estimule sempre a produção dos alunos, incentivando o uso da Libras em todas as situa-
ções mesmo fora de sala de aula;

d) Faça sempre atividades que exercitem a visão;

e) Nunca fale português junto com a Libras porque como estas línguas são de modalidades
diferentes, uma pode interferir negativamente sobre a outra, já que uma necessita uma
atenção auditiva e a outra, visual;

f) Faça o aluno perceber que não deve anotar as aulas porque isso desvia a atenção visual.
A revisão das aulas em casa poderá ser feita através do Livro do Estudante e do DVD que
acompanha esse livro;

g) Não faça o aluno repetir apenas suas frases ou memorizar listas de palavras, coloque-o
sempre em uma situação comunicativa onde ele precisará usar um sinal ou uma frase. A
tarefa do instrutor de língua é habilitar o aluno a ser um bom usuário, isto é, a usar a
língua que está aprendendo, para poder se comunicar;

h) Incentive seus alunos a participarem de atividades sócio-culturais realizadas nas comuni-
dades surdas para que possam se comunicar em língua de sinais brasileira.

1   ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR
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1.3. Objetivos e organização do Livro do Professor

Libras em Contexto - Curso Básico: Livro do Professor foi organizado para servir de apoio,
ao instrutor, no planejamento e preparação das aulas e atividades extra-classes.

Este livro está dividido em seis unidades, cada unidade está dividida em aulas, com avaliação
no final de cada unidade.

No livro do estudante, cada unidade subdivide-se em três partes:

1. LIBRAS EM CONTEXTO: através de diálogos, o aluno vivenciará situações comunicativas que
estarão também no DVD que acompanha o Livro do Estudante;

2. GRAMÁTICA: serão apresentadas algumas noções da gramática da Libras com exemplos retira-
dos, quando possível, do bloco anterior - Libras em contexto. No DVD, esta parte consta de exem-
plos, exercícios ou brincadeiras, que reforçarão o aprendizado de estruturas da língua apresentadas
gradativamente em cada unidade;

3. NO MUNDO DOS SURDOS: em cada unidade, com o objetivo dos ouvintes perceberem o mundo
sob outro enfoque, há informações sobre a organização cultural e a política educacional dos surdos no
Brasil. Esta parte, no CD, estará no final de cada unidade e constará de uma narrativa relacionada ao
tema trabalhado. O objetivo de sempre terminar a unidade, no DVD, com uma narrativa é para o aluno
se familiarizar com outro tipo de texto em Libras. Portanto, as unidades começam com conversações e
terminam com narrativas que condensam o vocabulário e as estruturas gramaticais aprendidas.

No Livro do Professor, como já foi dito acima, essas partes estão distribuídas nas aulas. Cada
atividade vem com orientações metodológicas para a sua realização, mas o instrutor pode pensar
em uma outra forma que julgar também eficiente, acrescentando exercícios sem perder os objeti-
vos e continuidade de cada unidade.

Os conteúdos foram planejados com gradação de dificuldades, de modo que as primeiras
atividades são mais fáceis de serem realizadas.

Ao final de cada unidade, no Livro do Professor, há uma Avaliação da Unidade, com instru-
ções para sua realização.

Ficará a critério do professor criar ou repetir os exercícios mais difíceis de cada unidade antes
da avaliação final, bem como antes de iniciar uma nova unidade, revisar alguma parte da unidade
em que os alunos não tenham se saído bem na avaliação.

1.4. Trabalhando com as partes das unidades

O Livro do Estudante e o Livro do Professor são diferentes.

Para cada parte das unidades do Livro do estudante, no Livro do Professor serão dadas orienta-
ções para serem trabalhadas. O professor deve pedir que sempre os alunos leiam, no Livro do Estudante,
toda a unidade, previamente, para eles poderem ter uma idéia do que será ensinado em cada unidade.

No Livro do Professor cada unidade começa pelos objetivos gerais, depois vêm os Planos de
Aula e no final de cada aula há orientação para o professor solicitar Atividades que os alunos
deverão fazer em casa, utilizando ou o Livro ou o DVD ou ambos. O número de aulas por unidade
pode variar e sempre na última aula de cada unidade vem uma Avaliação.

No Livro do Estudante as partes estão assim divididas:

1. Libras EM CONTEXTO: primeira parte de cada unidade, onde foram transcritas as situações que
estão no DVD encenadas pela Companhia Surda de Teatro.
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• Embora esta seja a primeira parte no Livro do Estudante, ela não será trabalhada logo no
começo de cada unidade;

• As situações apresentadas nesta parte, em cada unidade, também não devem ser trabalha-
das uma após a outra, elas devem ser precedidas de aulas, quando o Instrutor trabalhará com
as palavras novas, que estão presentes nessas situações e com as regras gramaticais para sua
utilização, contudo, ele não irá ensinar isoladamente as regras gramaticais que poderão ser
estudadas no Livro do Estudante;

• Quando os alunos interagirem uns com os outros, poderão perceber essas regras gramati-
cais e as diferenças da utilização da Libras de maneira mais formal ou informal;

• Depois que o Professor já tiver trabalhado em algumas aulas com os sinais e contextos das
situações, ele poderá trabalhar com essa parte. Ele poderá colocar o DVD para os alunos
assistirem, esclarecendo-lhes as dúvidas e, caso eles não tenham entendido determinado
sinal, o instrutor mostrará outros contextos até que eles consigam apreender o sentido;

• Caso não haja aparelho de DVD disponível na classe, o instrutor poderá solicitar que os
estudantes estudem a situação em casa e, após a sua representação pelo instrutor, ele solici-
tará que os alunos apresentem os sinais, que não foram compreendido, para o instrutor mos-
trar contextos de uso dos mesmos;

• Após entendimento do DVD, a situação poderá ser encenada pelos alunos na sala de aula.

2. GRAMÁTICA: esta segunda parte do Livro do Estudante tem como objetivo mostrar que a Libras,
como toda língua, tem suas próprias regras:

• O professor sempre orientará aos alunos para lerem antecipadamente no livro, como ativida-
de extra-classe, as explicações sobre a gramática da Libras que serão trabalhadas em classe e
solicitará para fazerem as atividades do Livro do Estudante. Os alunos irão ler o livro e ver, no
DVD, os exemplos;

• O professor, em classe, não precisará ensinar estas regras explicitamente, elas serão
introduzidas nas situações, onde os alunos terão que utilizar as regras da língua para fazer as
combinações das palavras em frases a partir de contextos, e serão utilizadas também pelo
professor que estará conversando e ensinado em Libras;

• O professor deverá ficar atento às produções dos alunos para ver se eles estão produzindo
frases corretas na Libras, mas não deve ficar os interrompendo a cada frase errada;

• O professor deverá observar e depois, repetindo o mesmo contexto, mostrará como seria a
frase correta naquela situação.

3. NO MUNDO DOS SURDOS: esta terceira parte do livro deverá ser feita como atividade extra-classe:

• Os alunos poderão fazer um resumo, ou um estudo dirigido, sobre esta parte para ser
entregue ao final de cada unidade. Esta atividade poderá ser uma das avaliações dos alunos;

• No DVD, esta parte consta de um texto narrativo: uma piada ou um relato sobre um acon-
tecimento. Os alunos irão ver o DVD antecipadamente e anotarão as dúvidas para serem
esclarecidas na aula que o professor trabalhar com essa atividade de compreensão de texto.

1.5. Subdividindo as Unidades em aulas

Cada unidade do Livro do Professor está dividida em aulas que terão duração média de sessenta
minutos, ficando a critério do professor decidir se trabalhará os conteúdos de cada unidade de manei-
ra mais rápida ou lenta de acordo com o desempenho de cada turma e a duração de cada aula.
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• Cada aula constará de:

a) exercícios de relaxamento (opcional);

b) introdução de novos vocábulos;

c) utilização destas palavras novas em contextos, onde os alunos perceberão as regras para
a utilização das palavras sem, contudo, precisar explicitá-las;

d) exercícios individuais, em dupla ou em grupo, para serem criadas frases, diálogos ou
outra atividade relacionada ao que foi trabalhado pelo professor;

e) apresentação e/ou discussão das situações apresentadas no DVD;

f) encenação das situações apresentadas no DVD.

• As palavras e frases novas que serão ensinadas deverão sempre estar em contextos. Estas
situações serão criadas a partir de diálogos, narrativas, jogos, dramatizações, entre outros;

• Para se trabalhar com novos sinais, o professor utilizará objetos, gravuras, fotografias, trans-
parências, gestos expressivos ou expressões corporais, colocando sempre os novos sinais em
seus contextos. Caso não haja entendimento por parte do aluno, deve-se apresentar outras
situações até que seja compreendido o sinal.

• O DVD, que acompanha o Livro do Estudante, também é parte do Livro do Pprofessor. Esse
DVD poderá também ser usado para iniciar uma atividade em classe, mostrando exemplos ou
fazendo a representação e adaptação de um diálogo que será trabalhado pelos alunos.

• Este livro será um suporte para o instrutor, mas cada um pode usar a criatividade para
apresentar os conteúdos das unidades. Muitas vezes um acontecimento não planejado pode
servir de base para se mostrar um conteúdo novo ou algum interesse de um aluno ou da
classe pode fazer com que o instrutor trabalhe um conteúdo antes do outro.

• Os desenhos, que estão em algumas aulas das unidades, poderão ser copiados em transpa-
rências para serem trabalhados, nas aulas, com retroprojetor. Este recurso visual facilita o
encaminhamento das aulas e evita que os alunos fiquem abrindo seus livros ou tentem anotar
o que está sendo mostrado pelo instrutor.

• Em algumas aulas, o professor trabalhará com exercícios que estão no Livro do Estudante. É
preciso ter cuidado porque a numeração varia dependendo da edição. Para está 6º edição do
Livro do Professor, a referência das páginas, no Livro do Estudante,  é da 7ª edição do Livro do
Estudante, portanto, caso o aluno tenha uma edição mais antiga, o número da página não irá
corresponder.

1.6. Trabalhando relaxamento antes das aulas

Ensinar uma língua não é tarefa fácil e, por isso, deve-se evitar turmas com um número maior
que vinte e cinco alunos. A turma sendo pequena é mais fácil para que o professor perceba todos os
alunos interagindo.

Geralmente as pessoas chegam na sala de aula com uma tensão causada pelas expectativas e,
às vezes, problemas pessoais. Como o trabalho com uma língua de sinais exige uma concentração
visual e uma soltura do corpo e das mãos, é recomendável que, sempre antes de começar propria-
mente as aulas ou durante a aula, entre uma atividade e outra, o professor faça brincadeiras que
ajudem a relaxar e a despertar a concentração visual. Estes exercícios de relaxamento consistirão de:

1. Utilização de expressões faciais e corporais em um contexto de fácil compreensão:
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• criança chorando (pouco, muito, demais) porque o sorvete caiu no chão, criança rindo (pou-
co, muito, demais) porque está na roda-gigante,

• pessoa abrindo guarda-chuva porque está chovendo (pouco, muito, demais),

• pessoa dirigindo carro correndo (pouco, muito, demais) etc;

2. Utilização de mímica e depois do sinal correspondente (assim, brincando, os alunos perceberão a
diferença entre mímica e sinal);

3. Desenhos, no ar, a partir de um contexto, para os alunos repetirem os movimentos;

4. Desenhos parecidos, feitos no ar, e perguntas sobre a diferença, qual foi feito primeiro etc.

Com brincadeiras também se ensina...

1.7. O DVD do Professor e o DVD do Estudante

Para o Livro do Professor há um DVD com orientações metológicas para se trabalhar com esse
livro.

O instrutor deve ver todo o DVD para poder compreender melhor a metodologia e para orga-
nizar as suas aulas.

Portanto, no DVD do Professor tem orientações que devem ser vistas antes das organizações
das aulas e o DVD do Estudante é um recurso didático para o Instrutor trabalhar nas aulas.

Assim em cada aula em que o DVD do Estudante for utilizado haverá uma indicação com o
ícone de um DVD:
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No livro do Estudante também há orientações e esta parte foi incluída nesse Livro do Professor,
para o Professor tomar conhecimento dessas orientações que estão sendo dadas para seus alunos.

2.1. A quem se destina o Livro do Estudante

A experiência tem mostrado que quem mais tem procurado cursos de Libras na FENEIS são,
em primeiro lugar, profissionais ligados à área da surdez; em segundo lugar, pessoas que se relacio-
nam com surdos e querem ser intérpretes e, depois, familiares de surdos. Por isso, o conteúdo
programático deste livro está destinado a adultos ou alunos ouvintes que tenham já concluído o
Ensino Médio e que desejam fazer um curso básico de Língua de Sinais Brasileira. Mas esse livro
poderá ser utilizado também por surdos que não tiveram a oportunidade de adquirir a Libras como
primeira língua.

Este curso, não exigindo conhecimento prévio desta língua, dará noções básicas necessárias
para uma comunicação informal, introduzindo-as de maneira gradual e a partir de contextos.

Por ser um curso básico os alunos que quiserem aprender mais profundamente a Libras, terão que
continuar seus estudos nos níveis subseqüentes (níveis intermediário e avançado), ainda em elaboração.

2.2. Princípios gerais para o estudante

Para que o aluno alcance um nível razoável em seu desempenho comunicativo, precisará ter
o desejo e oportunidade de se comunicar em Libras, por isso as orientações metodológicas, abaixo,
servirão dos seguintes princípios gerais que nortearão o ensino/aprendizagem desta língua:

• Evite falar durante as aulas: devido ao fato das línguas de sinais utilizarem o canal gestual-
visual, muitos alunos ouvintes ficam tentados a falar em sua língua enquanto tentam formular uma
palavra ou frase na língua que estão aprendendo. Esta atitude pode ocasionar um ruído na comuni-
cação, ou seja, uma interferência mútua de códigos, que prejudica o processo de aprendizagem de
uma segunda língua, já que cada uma tem a sua própria estrutura. Tente “esquecer” sua língua
oral-auditiva quando estiver formulando frases em Libras. Um aprendizado de uma segunda língua
pode ter o suporte da primeira para se compreender e comparar as gramáticas das duas línguas,
mas quando se está estruturando uma frase, tente “pensar” em Libras;

• Use a escrita ou expressões corporais para se expressar: em um primeiro momento, devido
ao fato de não se ter ainda um domínio da língua, o aluno, motivado por uma insegurança natural,
é tentado a usar sua língua para perguntar ao professor ou aos seus colegas o que não consegue
apreender de imediato. Uma alternativa, para evitar esta interferência, é a comunicação através da
datilologia, ou tentar a utilização de expressões corporal e facial a partir do contexto, recursos
utilizados pelos próprios surdos ao se comunicarem com ouvintes, que não conseguem compreendê-
los quando se expressam oralmente, ou não sabem língua de sinais. Tente sempre se expressar em
Libras, o professor entenderá sua comunicação e induzirá aos sinais que serão necessários para a
situação comunicativa que deseja se expressar;

• Não tenha receio de errar: o erro não deve ser entendido como falha, mas  como  um  processo
de aprendizagem. Tenha segurança em si mesmo. Na comunicação sempre o erro está presente,
mas o contexto ajuda a perceber a intenção comunicativa e o professor ou o colega poderá ajudar
a encontrar a forma adequada para a situação. Pense na mensagem que se quer transmitir e não
nas palavras isoladamente;

2  ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDANTE
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• Desperte a atenção e memória visuais: como os falantes de línguas orais-auditivas desenvol-
vem geralmente mais atenção e memória auditivas, é necessário um esforço para o desenvolvimen-
to da percepção visual do mundo - um olhar, uma expressão facial, uma sutil mudança na configu-
ração das mãos é um  traço que pode alterar o sentido da mensagem;

• Sempre fixe o olhar na face do emissor da mensagem: as línguas de sinais são articuladas em
um espaço neutro à frente do emissor, mas como as expressões facial e corporal podem especificar
tipos de frases e expressões adverbiais, é preciso estar atento ao sentido dos sinais no contexto
onde estão colocados. O importante é a frase e não o sinal isolado. É, também, considerado falta de
educação o desviar o olhar durante a fala de alguém, pois representa desinteresse no assunto;

• Atente-se para tudo que está acontecendo durante a aula: preste atenção nas orientações e
conversas do professor com outro aluno e nas atividades feitas pelos seus colegas de classe.Tudo é
aprendizagem;

• Demonstre envolvimento pelo que está sendo apresentado: através de aceno de cabeça,
expressão facial e certos sinais, o receptor demonstra  ao  emissor  da  mensagem  que  está
interessado, compreendendo e que este pode continuar sua fala (função fática da linguagem);

• Comunique-se com seus colegas de classe, em Libras, mesmo em horário extra-classe ou
em outros contextos, assim pode-se sempre exercitar e apreender as vantagens de se saber uma
língua de sinais em certas situações onde se quer falar à distância, o som atrapalha ou mesmo a
mensagem deve ser sigilosa;

• Envolva-se com as comunidades surdas: como todo aprendizado de língua, o envolvimento
com a cultura e os usuários é importantíssimo, portanto, não basta ir às aulas e revê-las através da
fita de vídeo, é preciso também buscar um convívio com os surdos para poder interagir em Libras e,
conseqüentemente, ter um melhor desempenho lingüístico.

2.3. Objetivos e organização do Livro do Estudante

Libras em Contexto - Curso Básico: Livro do Estudante, acompanhado de DVD, foi orga-
nizado para servir de subsídio ao aluno, que poderá ler antecipadamente as unidades e revisar os
conteúdos aprendidos em sala de aula, servindo, portanto, para:

1. Reforçar as aulas dadas pelo professor de Libras, previamente preparado pela FENEIS para
trabalhar com este material e dentro desta metodologia;

2. Dar suporte aos alunos, através de diálogos, narrativas e exercícios, para  utilizar a língua
em contexto, sendo que esse curso básico de língua de sinais iniciará o aluno para estudos mais
aprofundados em outros cursos subseqüentes.

Assim, o Livro do Estudante está dividido em seis unidades. Cada unidade está subdividida nas
seguintes atividades:

1. Libras EM CONTEXTO: nessa primeira parte, através da transcrição de diálogos, o aluno apren-
derá situações comunicativas, que estarão no DVD que acompanha o livro. O aluno irá ler a transcri-
ção e, sempre que necessário, buscará o apoio do sistema de transcrição que se encontra na
Introdução desse livro. Após a leitura, o aluno colocará o DVD e, caso não compreenda o texto na
primeira vez, irá repetir quantas vezes forem necessárias até conseguir acompanhar todo o diálogo
ou narrativa, anotando algum sinal que não conseguir compreender;

2. GRAMÁTICA: nessa segunda parte, serão apresentadas algumas noções da gramática da Libras
com exemplos retirados, quando possível, da primeira parte de cada unidade - Libras em contexto.
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No DVD, esta parte consta de exemplos, exercícios ou brincadeiras, que reforçarão o aprendizado
das estruturas da língua apresentadas gradativamente em cada unidade. É aconselhável que o
aluno leia toda a unidade para ter uma idéia do que será trabalhado na sala de aula em cada
unidade. No livro, será indicada quando se deverá ver o DVD para ver exemplos que estão sendo
apresentados ou para fazer exercícios;

3. NO MUNDO DOS SURDOS: nessa última parte do livro, em cada unidade, objetivando que os
alunos percebam o mundo sob outro enfoque, há um texto com informações sobre a organização
cultural e a política educacional dos surdos no Brasil. Esta parte, no DVD, que também está no final
de cada unidade, consta de uma narrativa relacionada ao tema ensinado. O objetivo de sempre
terminar a unidade com uma narrativa é para o aluno se familiarizar com outro tipo de texto em
Libras. Portanto as unidades começam com conversações e terminam com narrativas que condensam
o vocabulário e as estruturas gramaticais aprendidas.

2.4. Utilizando o DVD 

No Livro do Estudante, há textos que informam sobre a “cultura” dos surdos do Brasil e dão
noções sobre a gramática da Língua de Sinais Brasileira. O DVD, que acompanha este livro, tem
como objetivos mostrar a língua, sendo usada pelos surdos em contextos, e reforçar os conteúdos
aprendidos em sala de aula, salientando traços essenciais da língua, como: questões de gramática,
processos interativos sócio-culturais, expressões facial e corporal, uso adequado de expressões,
numerais, entre outros, que podem não ter sido percebidos pelos alunos durante as aulas.

Aprender uma língua implica apreender também os hábitos culturais das comunidades que a
utilizam. No DVD, os surdos mostram sua “cultura” através de sua língua: como fazem para se
apresentarem, para pedirem a palavra em uma situação formal ou informal, como solicitam e dão
informações, pedem desculpas e contam piadas.

Não se aprende uma língua com a repetição de frases dadas pelo professor ou pela memori-
zação de listas de palavras. É preciso interagir, ser agente do saber e ter condições para se comuni-
car.

Para uma melhor utilização do Livro do Estudante e do DVD que o acompanha, algumas dicas
são importantes:

a) antes de ver o DVD, leia a situação que será descrita no livro, e as noções  básicas de
gramática que estão na segunda parte de cada unidade;

b) ao ver o DVD, preste atenção à mensagem como um todo em seu contexto;

c) reveja o livro e depois tente rever, pausadamente, o DVD;

d) tente apreender o vocabulário utilizado em cada situação;

e) anote as dúvidas para perguntar ao professor quando ele for trabalhar com o DVD  na
sala de aula.
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3.1. A Língua Brasileira de Sinais - Libras

Muitas pessoas acreditam que as línguas de sinais são somente um conjunto de gestos que
interpretam as línguas orais.

Pesquisas sobre as línguas de sinais vêm mostrando que estas línguas são comparáveis em com-
plexidade e expressividade a quaisquer línguas orais. Estas línguas expressam idéias sutis, complexas e
abstratas. Os seus usuários podem discutir filosofia, literatura ou política, além de esportes, trabalho,
moda e utilizá-la com função estética para fazer poesias, contar estórias, criar peças de teatro e humor.

Como toda língua, as línguas de sinais aumentam seus vocabulários, com novos sinais introdu-
zidos pelas comunidades surdas, em resposta às mudanças culturais e tecnológicas, assim a cada
necessidade surge um novo sinal desde que ele se torne aceito, sendo utilizado pela comunidade.

Acredita-se também que somente existe uma língua de sinais no mundo, mas assim como as
pessoas ouvintes em países diferentes falam diferentes línguas, também as pessoas surdas por toda
parte do mundo, que estão inseridas em "Culturas Surdas", possuem suas próprias línguas, existin-
do, portanto muitas línguas de sinais diferentes, como: Língua de Sinais Francesa, Chilena, Portu-
guesa, Americana, Argentina, Venezuelana, Peruana, Portuguesa, Inglesa, Italiana, Japonesa, Chi-
nesa, Uruguaia, Russa, Urubus-Kaapor, citando apenas algumas. Estas línguas são diferentes uma
das outras e independem das línguas  orais-auditivas  utilizadas  nesses  e  em  outros países, por
exemplo: o Brasil e Portugal possuem a mesma língua oficial, o português, mas as línguas de sinais
destes países são diferentes, o mesmo acontece com os Estados Unidos e a Inglaterra, entre outros.
Também pode acontecer que uma mesma língua de sinais seja utilizada por dois países, como é o
caso da língua de sinais americana que é usada pelos surdos dos Estados Unidos e do Canadá.

Embora cada língua de sinais tenha sua própria estrutura gramatical, surdos de países com
línguas de sinais diferentes comunicam-se com mais facilidade uns com os outros, fato que não
ocorre entre falantes de línguas orais, que necessitam de um tempo bem maior para um entendi-
mento. Isso se deve à capacidade que as pessoas surdas têm em desenvolver e aproveitar gestos e
pantomimas para a comunicação e estarem atentos às  expressões  faciais  e  corporais  das  pesso-
as e devido ao fato dessas línguas terem muitos sinais que se assemelham às coisas representadas.

No Brasil, as comunidades surdas urbanas utilizam a Libras, mas além dela, há registros de
uma outra língua de sinais que é utilizada pelos índios Urubus-Kaapor na Floresta Amazônica.

Muitas pessoas creditam que a Libras é o  português  feito  com  as mãos,  na  qual  os  sinais
substituem as palavras desta língua, e que ela é uma linguagem como a linguagem das abelhas ou
do corpo, como a mímica. Entre as pessoas que acreditam que a Libras é realmente uma língua, há
algumas que pensam que ela é limitada e expressa apenas informações concretas, e que não é
capaz de transmitir idéias abstratas.

Esses mitos precisam ser desfeitos porque a Libras, como toda língua de sinais, é uma língua
de modalidade gestual-visual que utiliza, como canal ou meio de comunicação, movimentos gestu-
ais e expressões faciais que são percebidos pela visão; portanto, diferencia da Língua Portuguesa,
uma língua de modalidade oral-auditiva, que utiliza, como canal ou meio de comunicação, sons
articulados que são percebidos pelos ouvidos. Mas as diferenças não estão somente na utilização
de canais diferentes, estão também nas estruturas gramaticais de cada língua.

Embora com as diferenças peculiares a cada língua, todas as línguas  possuem  algumas
semelhanças que a identificam como língua e não linguagem como, por exemplo, a linguagem das
abelhas, dos golfinhos, dos macacos, enfim, a comunicação dos animais.

3  INTRODUÇÃO

IntroducMec_3_CORRECAO1.p65 17/3/2007, 14:5220



[Libras em contexto 21

Uma semelhança entre as línguas é que todas são estruturadas a partir de unidades mínimas
que formam unidades mais complexas, ou seja, todas possuem os seguintes níveis lingüísticos: o
fonológico, o morfológico, o sintático e o semântico.

No nível fonológico estão os fonemas. Os fonemas só têm valor contrastivo, não têm significado
mas, a partir das regras de cada língua, eles se combinam para formar os morfemas e estes, as palavras.

Na língua portuguesa, por exemplo, os fonemas /m/ /n/ /s/ /a/ /e/ /i/  podem se combinar e
formar a palavra  meninas.

No nível morfológico, esta palavra é formada pelos morfemas {menin-} {-a} {-s}. Diferentemente
dos fonemas, cada um destes morfemas tem um significado: {menin-} é o radical desta palavra e significa
"criança", "não adulto"; o morfema {-a} significa "gênero feminino" e o morfema {-s} significa "plural".

No nível sintático, esta palavra pode se combinar com outras para formar a frase, que precisa
ter um sentido e coerência com o significado das palavras em um contexto, o que corresponde aos
níveis semântico (significado) e pragmático (sentido no contexto: onde está sendo usada) respecti-
vamente. Assim o nível semântico permeia o morfo-sintático.

Outra semelhança entre as línguas é que os usuários de qualquer língua podem expressar
seus pensamentos diferentemente, por isso uma pessoa que fala uma determinada língua utiliza
essa língua de acordo com o contexto, portanto o modo de se falar com um amigo não é igual ao de
se falar com uma pessoa estranha; assim, quando se aprende uma língua está aprendendo também
a utilizá-la a partir do contexto.

Outra semelhança também é que todas as línguas possuem diferenças quanto ao seu uso em
relação à região, ao grupo social, à faixa etária e ao gênero. O ensino oficial de uma língua sempre
trabalha com a norma culta, a norma padrão, que é utilizada na forma escrita e falada e sempre
toma alguma região e um grupo social como padrão.

Ao se atribuir às línguas de sinais o status de língua é porque elas, embora sendo de modalidade
diferente, possuem também estas características em relação às diferenças regionais, sócio-culturais,
entre outras, e em relação às suas estruturas porque elas também são compostas pelos níveis descritos
acima.

O que é denominado de palavra ou item lexical nas línguas orais-auditivas, são denominados
sinais nas línguas de sinais.

Os sinais são formados a partir da combinação do movimento das mãos com um determinado
formato em um determinado lugar, podendo este lugar ser uma parte do corpo ou um espaço em
frente ao corpo. Estas articulações das mãos, que podem ser comparadas aos fonemas e às vezes
aos morfemas, são chamadas de parâmetros, portanto, nas línguas de sinais podem ser encontra-
dos os seguintes parâmetros:

• Configuração da(s) mão(s): é a forma da(s) mão(s) presente no sinal. Na Libras há 64 confi-
gurações. Elas são feitas pela mão dominante (mão direita para os destros), ou pelas duas mãos
dependendo do sinal. Veja o quadro de configurações (pág. 28) e o quadro do alfabeto manual
(pág. 29) que é formado por algumas dessas configurações para representar as letras (grafemas)
da língua portuguesa. Os sinais APRENDER, LARANJA e DESODORANTE-SPRAY têm a mesma
configuração de mão e são realizados na testa, na boca e na axila, respectivamente. Exemplos:

APRENDER SÁBADO DESODORANTE-SPRAYMão “s”
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• Ponto de articulação: é o lugar onde incide a mão predominante configurada, podendo esta
tocar alguma parte do corpo ou estar em um espaço neutro vertical (do meio do corpo até à cabeça)
e horizontal (à frente do emissor). Os sinais TRABALHAR, BRINCAR, PAQUERAR são feitos no espaço
neutro e os sinais ESQUECER, APRENDER e DECORAR são realizados na testa. Exemplos:

• Movimento: os sinais podem ter um movimento ou não. Os sinais citados acima têm movi-
mento, como também os sinais RIR, CHORAR e CONHECER, mas AJOELHAR e EM-PÉ não têm
movimento. Exemplos:

ESPAÇO-NEUTRO TRABALHAR BRINCAR PAQUERAR

NA TESTA ESQUECER APRENDER DECORAR

AJOELHAR

Têm movimento

Não têm movimento

RIR CHORAR CONHECER

EM-PÉ SENTAR
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• Orientação/direcionalidade: os sinais têm uma direcionalidade com relação aos parâmetros
acima. Assim, os verbos IR e VIR se opõem em relação à direcionalidade, como os verbos SUBIR e
DESCER, ACENDER e APAGAR, ABRIR-PORTA e FECHAR-PORTA. Exemplos:

• Expressão facial e/ou corporal: muitos sinais, além dos quatro parâmetros mencionados acima,
em sua configuração têm como traço diferenciador também a expressão facial e/ou corporal, como os
sinais ALEGRE e TRISTE. Há sinais feitos somente com a bochecha como LADRÃO, ATO-SEXUAL; sinais
feitos com a mão e expressão facial, como o sinal BALA, e há ainda sinais em que sons e expressões
faciais complementam os traços manuais, como os sinais HELICÓPTERO e MOTO. Exemplos:

Na combinação destes quatro parâmetros, ou cinco, tem-se o sinal. Falar com as mãos é, portanto,
combinar estes elementos para formarem as palavras e estas formarem as frases em um contexto.

Para conversar, em qualquer língua, não basta conhecer as palavras e articulá-las adequada-
mente, é preciso aprender as regras gramaticais de combinação destas palavras em frases e serão
estas regras  gramaticais que iremos ver aos poucos em cada unidade desse livro.

ACENDER APAGAR ABRIR FECHAR

IR VIR SUBIR DESCER

HELICÓPTERO MOTO

ALEGRE TRISTE ATO-SEXUAL LADRÃO/ROUBAR
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3.2. Sistema de Transcrição para a Libras

As línguas de sinais têm características próprias e por isso vem sendo utilizado mais o vídeo
para sua reprodução à distância. Existem sistemas de convenções para escrevê-las, mas como ge-
ralmente eles exigem um período de estudo para serem aprendidos, neste livro, estamos utilizando
um "Sistema de notação em palavras".

Este sistema, que vem sendo adotado por pesquisadores de línguas de sinais em outros países
e aqui no Brasil, tem este nome porque as palavras de uma língua oral-auditiva são utilizadas para
representar aproximadamente os sinais.

Assim, a Libras será representada a partir das seguintes convenções:

1 - Os sinais da Libras, para efeito de simplificação, serão representados por itens lexicais da
Língua Portuguesa (LP) em letras maiúsculas.

Exemplos: CASA, ESTUDAR, CRIANÇA.

2 - Um sinal, que é traduzido por duas ou mais palavras em língua portuguesa, será represen-
tado pelas palavras correspondentes separadas por hífen.

Exemplos:

3 - Um sinal composto, formado por dois ou mais sinais, que será representado por duas ou
mais palavras, mas com a idéia de uma única coisa, serão separados pelo símbolo ^.

Exemplos:

QUERER-NÃO
“Não querer”

GOSTAR-NÃO
“Não gostar”

AINDA-NÃO
“Ainda não”

CORTAR-COM-
FACA

“Cortar”

CAVALO^LISTRA
“Zebra”

LEÃO^BOLINHA-PELO-CORPO
“Onça”
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4 - A datilologia (alfabeto manual), que é usada para expressar nome de pessoas, de localida-
des e outras palavras que não possuem um sinal, está representada pela palavra separada,
letrapor letra por hífen.

Exemplos:

5 - O sinal soletrado, ou seja, uma palavra da língua portuguesa que, por empréstimo, passou
a pertencer à Libras por ser expressa pelo alfabeto manual com uma incorporação de movi-
mento próprio desta língua, está sendo representado pela soletração ou parte da soletração
do sinal em itálico.

Exemplos:

6 - Na Libras não há desinências para gêneros (masculino e feminino) e número (plural), o
sinal, representado por palavra da língua portuguesa que possui estas marcas, está terminado
com o símbolo @ para reforçar a idéia de ausência e não haver confusão.

Exemplos: AMIG@  "amiga(s) ou amigo(s)" , FRI@  "fria(s) ou frio(s)", MUIT@  "muita(s) ou
muito(s)", TOD@, "toda(s) ou todo(s)", EL@  "ela(s), ele(s)", ME@  "minha(s) ou meu(s)";

7 - Os traços não-manuais: as expressões facial e corporal, que são feitas simultaneamente
com um sinal, estão representadas acima do sinal ao qual está acrescentando alguma idéia,
que pode ser em relação ao:

a - tipo de frase:  interrogativa  ou  ... i ... , negativa   ou   ... neg ...

Exemplos:

M-A-R-YJ-O-S-É

N-U-N-C-A
“Nunca”

M-Ç-O
“Março”

A-D-A
“Nada”

NOMEinterrogativa ADMIRARexclamativo
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 Para simplificação, serão utilizados também, para a representação de frases nas formas ex-
clamativas e interrogativas, os sinais de pontuação utilizados na escrita das línguas orais-auditivas,
ou seja: !, ? e ?!

b- advérbio de modo ou um intensificador: muito; rapidamente; exp.f "espantado";

Exemplos:

8 - Os verbos que possuem concordância de gênero (pessoa, coisa, animal,veículo), através
de classificadores, estão sendo representados com o tipo de classificador em subscrito.

Exemplos:

9 - Os verbos que possuem concordância de lugar ou número-pessoal, através do movimento
direcionado, estão representados pela palavra correspondente com uma letra em subscrito
que indicará:

a - a variável para o lugar: i =  ponto próximo à 1a pessoa,

j =  ponto próximo à 2a pessoa,

K e k' =  pontos próximos à 3a pessoas,

e =  esquerda,

d =  direita;

b - as pessoas gramaticais: 1s, 2s, 3s   =   1a, 2a  e 3a pessoas do singular;

1d, 2d, 3d   =   1a, 2a  e 3a pessoas do dual;

1p, 2p, 3p   =   1a, 2a  e 3a pessoas do plural;

Exemplos: 1sDAR2s  "eu dou para você",

2sPERGUNTAR3p  "você pergunta para eles/elas",

kdANDARk'e  "andar da direita (d) para à esquerda (e)".

LONGEmuito ANDARrapidamente CASAD@espantado

veículoMOVER animalMOVERpessoaMOVER
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10 - Às vezes há uma marca de plural pela repetição ou alongamento do sinal. Esta marca
será representada por uma cruz no lado direto acima do sinal que está sendo repetido:

Exemplo:

11 - Quando um sinal, que geralmente é feito somente com uma das mãos, ou dois sinais
estão  sendo feitos pelas duas mãos simultaneamente, serão representados um abaixo do
outro com indicação das mãos: direita (md) e esquerda (me).

Exemplos:

Estas convenções foram utilizadas para poder representar, linearmente, uma língua gestual-
visual, que é tridimensional.

PRÉDIO PRÉDIO+
“prédios”

ÁRVORE ÁRVORE+
“árvores”

pessoaEM-PÉ (md)

pessoaEM-PÉ (me)
muitas-pessoasANDAR (md)

muitas-pessoasANDAR (me)
muitas-pessoasANDAR  (md)

pessoaEM-PÉ (me)

IntroducMec_3_CORRECAO1.p65 17/3/2007, 14:5227



]28

IntroducMec_3_CORRECAO1.p65 17/3/2007, 14:5228



[Libras em contexto 29

IntroducMec_3_CORRECAO1.p65 17/3/2007, 14:5229



IntroducMec_3_CORRECAO1.p65 17/3/2007, 14:5230



31

unidade
Saudação Apresentação

1
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Ao final dessa Unidade, o professor interagindo com o aluno, no processo de ensino-
aprendizagem, fará com que o aluno se torne apto a:

• Compreender a diferença entre Cultura e Comunidade Surda;

• Aprender e utilizar as saudações em LIBRAS em contextos formal e informal;

• Utilizar adequadamente os pronomes pessoais e os possessivos e alguns pronomes e ex-
pressões interrogativas;

• Utilizar adequadamente os advérbios de lugar e os pronomes demonstrativos;

• Reconhecer os numerais de 1 até 100 e a diferença da utilização para a quantidade;

• Reconhecer as configurações de mãos utilizadas para a datilologia e a diferença entre
essa e o sinal soletrado;

• Dar informações que envolvam espacialização: objetos, pessoas e ambientes de casa,
escola e escritório;

• Compreender estória em LIBRAS e construir pequenos diálogos.

   OBJETIVOS GERAIS
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PLANO DA 1a  AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula e da atividade de casa, os alunos poderão:

• Localizar o nome, com o apontar para baixo, para cima, para à esquerda, para à direita
identificando-o.

• Demonstrar, através de usos e exercícios, as diferenças entre os sinais:

           “DE-QUEM-É?” “Q-U-M?” “QUEM É?”

• Conhecer os sinais de nomes e seus elementos culturais

• Compreender os objetivos do curso e como utilizar o livro e o DVD.

B - RECURSOS MATERIAIS
• Quadro e giz

• Retro-projetor;

• Transparências e Gravuras;

• Livro do Estudante - Alfabeto Manual

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor

Trabalhando com os pronomes em sala de aula:

• O professor chega na sala, cumprimenta os alunos e se apresenta como sendo o professor
de LIBRAS. Faz a frase “ME@ NOME” e escreve no quadro, depois faz a frase “ME@ SINAL”
e mostra seu sinal;

• O professor pergunta a um aluno o nome dele e pede para ele escrevê-lo no quadro também;

• Em seguida, o professor mostra o Alfabeto Manual e faz a datilologia do nome dele e do
nome do aluno e pede para este aluno repetir seu nome pelas mãos;

• O professor trabalhará com toda a turma para que os alunos também possam fazer a
datilologia e conhecer os colegas pelo nome;

• Começa a perguntar, apontando para os nomes no quadro: QUEM? Primeiro aponta para o
próprio nome perguntando e, em seguida, responde fazendo o sinal EU, depois, começa a
perguntar quem é a pessoa cujo nome está escrito no quadro e, apontando para os alunos
para identificá-los, vai fazendo os sinais para VOCÊ, EL@;

• O professor poderá fazer os sinais VOCÊ-2, VOCÊ-3, pedindo que duas ou três pessoas vão
juntas para o quadro negro escrever seus nomes;

• O professor poderá fazer os sinais EL@S-2,  EL@S-3,  perguntando para um dos alunos se os
nomes que está apontando são de duas ou três pessoas  sentadas próximas a ele.
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Trabalhando tipos de frase:

• O professor irá mostrar pelo contexto a frase “ESQUECER NOME”, apontado para o aluno
e depois o sinal LEMBRAR, confirmando o nome certo. Fazendo também os sinais CERTO E
ERRADO, juntamente com as expressões faciais correspondentes.

Introduzindo novos sinais:

• Os sinais HOMEM e MULHER também podem ser trabalhados. O professor aponta para um
aluno e faz sinal HOMEM, depois aponta para uma aluna e faz o sinal MULHER e assim
sucessivamente até a turma compreender os dois sinais;

• Pode-se trabalhar também com CERTO e ERRADO;

• Nessa aula o professor poderá introduzir também os sinais QUEM e ONDE para perguntar
onde está a pessoa, cujo nome está sendo apontado no quadro.O professor poderá, proposi-
talmente, apontar para uma pessoa errada também. Estas atividades farão com que os alu-
nos comecem a perceber a importância das expressões faciais para diferenciar os tipos de
frase (afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa).O professor deverá observar sempre
se, ao inverter os papéis, com os alunos perguntando e respondendo “QUEM É”, “QUEM”,
eles estão fazendo as expressões corretas para os tipos de frases correspondentes.

D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

Os sinais e seus contextos
(Texto do Livro do Estudante – página 31)

Quando uma pessoa aprende uma língua, apreende também os hábitos culturais
e os contextos aos quais certas expressões estão vinculadas. Diante de situações como
apresentações de pessoas, cumprimentos, saudações, cerimônias religiosas, casamen-
tos, velórios, entre outros eventos, as pessoas assumem comportamentos distintos e se
comunicam de acordo com estas situações.

Para todas as situações há formas de expressões diferenciadas mais formais e
informais. Por exemplo, o cumprimento e saudações de duas pessoas que são amigas
são diferentes do de pessoas que são apenas conhecidas e diferente ainda de pessoas
que estão sendo apresentadas pela primeira vez.

Nesta unidade serão trabalhados contextos formais e informais onde poderão ser
vistas expressões relacionadas a estes contextos.

Geralmente, aqui no Brasil, quando as pessoas são apresentadas umas às outras,
elas dizem seus primeiros nomes após os cumprimentos (aperto de mãos - contexto
formal, e/ou beijo(s) no rosto, contexto informal). No mundo dos Surdos, a pessoa, além
de dizer o nome em datilologia, ela primeiro se apresenta pelo seu sinal, que lhe foi
dado pela comunidade a qual faz parte.

1  SINAL DE NOME E NOMES PRÓPRIOS
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O sinal pessoal é o nome próprio, o «nome de batismo» de uma pessoa que é
membro de uma comunidade Surda. Este sinal geralmente pode:

a. Representa iconicamente uma característica da pessoa. Por exemplo:

b. Representar a profissão de uma pessoa e uma característica. Por exemplo: PROFESSORA
MAGRA; CABELOS-ONDULADOS;

c. Representar um número, que a pessoa passou a ter na caderneta de sua turma de escola,
ou a primeira letra do nome da pessoa. Por exemplo:

O sinal pessoal pode ser, portanto, uma representação visual de uma pessoa ou um atributo.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE O professor, ao inventar um sinal para seus alunos, em clas-
se, precisa tomar cuidado para não ofendê-los, apresentan-
do uma característica que, às vezes, a pessoa não gosta de
ser realçada. Assim, evite depreciá-los com um sinal nome.
Sempre pergunte se eles gostaram do sinal ou se querem
mudar.

PINTA-NA-TESTABIGODE-LONGO CABELOS-ENCARACOLADOS OLHO-AMENDOADOS

PROFESSOR@ MAGR@ CABELOS-ONDULADOS

6 (NELSON) S (DE SANDRO)
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1.1. O professor chega na sala de aula e cumprimenta os alunos e se apresenta:

- TUDO BEM,

- EU, SINAL-NOME (O professor faz o seu sinal de nome)

- MEU NOME  (O professor anota o nome no quadro-negro)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Todos os dias o professor deve saudar seus alunos ao chegar
na classe.

1.2. O professor aproveita para explicar aos alunos que, nas comunidades surdas, cada pes-
soa tem um sinal de nome e dá alguns exemplos:

a) Mostra algumas figuras que representam pessoas conhecidas pelas Comunidades Surdas
(Albert Einsten,  Ronaldinho, Cascão ), fazendo seus sinais de nome:

b) Chama cada aluno e pede para ele escrever no quadro o nome dele e pede  aos outros
para ajudarem a inventar um sinal de nome para cada aluno na sala de aula.

2.1. O professor pergunta:

a) VOCÊ NOME? (Qual o seu nome)

b) LÁ (O aluno aponta, indicando o nome dele, escrito em algum lugar no quadro)

para baixo  , para cima   , para à direita    e para à esquerda  

  ALBERT  EINSTEIN  CASCÃORONALDINHO

2  LOCALIZAÇÃO DE NOMES:

Unidade-1_1 PARTE_3_COOREÇÃO.p65 17/3/2007, 15:1736



[libras em contexto 37
unidade 1 2 3 4 5 6

2.2. O professor interage com os alunos perguntando e respondendo, fazendo os sinais:
CERTO e ERRADO, juntamente com expressões faciais: afirmando (Sim) e negando (Não),
construindo com esses sinais, frases.

2.3. O professor também poderá perguntar para um aluno apontando para outro aluno:

a) NOME, EL@?

b) O aluno deverá responder apontando para o quadro-negro, identificando o nome do cole-
ga ( apontando p/ cima; p/ baixo; p/ a direita; p/ a esquerda )

3.1. O professor solicitará que um aluno assuma a sua posição de professor e pergunte o
“NOME” de seus colegas que será soletrado utilizando a datilologia;

3.2. O professor deverá repetir essa atividade mais duas vezes para os alunos chegarem a
compreensão do conceito: “CERTO” e “ERRADO” , acompanhando de “PARA BAI-
XO”, “PARA CIMA”, “PARA  DIREITA”, “PARA  ESQUERDA”.

3.3. Se um aluno trocar o nome de algum aos colegas, o professor interage dizendo ERRA-
DO  “Está errado!”  e após o aluno perceber o erro e indicar o nome correto, o professor
concordará, dizendo CERTO “Está certo!”.

Pronomes Interrogativos
(Texto do livro do Estudante – página 37)

Os pronomes interrogativos QUE e QUEM geralmente são usados no início da
frase, mas o pronome interrogativo ONDE e o pronome QUEM, quando está sendo
usado com o sentido de “quem-é” ou “de quem é” são mais usados no final. Todos os
três sinais têm uma expressão facial interrogativa feita simultaneamente com eles.

Na variante do Rio de Janeiro, o pronome interrogativo QUEM, dependendo do
contexto, pode ter duas formas diferentes, os sinais QUEM e o sinal soletrado Q-U-M.
Se se quer perguntar “quem está tocando a campainha”, usa-se o sinal QUEM; se quer
perguntar “quem faltou hoje” ou “quem está falando” ou ainda “quem fez isso”, usa-
se o sinal soletrado Q-U-M, como nos exemplos a seguir:

3  DINÂMICA EM SALA DE AULA

4   PRONOMES E EXPRESSÕES INTERROGATIVAS:
  “QUEM; Q-U-M; QUEM-É”
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interrog.

1- QUEM

QUEM NASCER RIO?

QUEM FAZER ISSO?

PESSOA, QUEM-É?                  “Quem é esta pessoa?”

CANETA, DE-QUEM-É              “De quem é está caneta”

(contexto: Telefone TDD tocar) QUEM-É?

(contexto: Campainha tocar)  QUEM-É

interrog.

2- Q-U-M

Q-U-M  TER LIVR@?

Q-U-M F ALAR?

4.1. O professor aponta para um dos nomes dos alunos no quadro e pergunta:

a) “Q-U-E-M” / “QUEM-É ”

(Pode ser usado o sinal soletrado Q-U-E-M ou a frase QUEM-É. Depende do professor que
pergunta)

b) “EU” ( O aluno responderá apontando para si e o professor confirmará, apontando para o
aluno: VOCÊ, se olhar para o aluno, ou EL@, se olhar para os outros alunos, apontando para
o aluno que respondeu)

- O professor irá trabalhar com os outros alunos até perceber que todos já aprenderam a
identificá-los, através dessa forma interrogativa.

- O professor pedirá para um aluno repetir essa atividade da mesma forma que ele estava
fazendo.

4.2. O professor ensinará o sinal para HOMEM e MULHER, apontando para um aluno e para
uma aluna.

- Se não tiver um homem ou uma mulher na sala de aula, ou se os alunos não entenderem os
sinais nas situações, pode-se mostrar as figuras abaixo:

MULHERHOMEM
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4.3. O professor chama um aluno para mostrar as descrições do seu rosto:

Estilo do cabelo, fios de cabelo, com ou sem óculos, tipo de óculos, a cor da pele (branca,
preta, morena).

Exemplo:

El@ (apontando),  cabelos enrolados, olhos puxados, bigode.

4.4. O professor pergunta, dramatizando com as situações:

Quem é? Uma pessoa vindo ao encontro do Professor

Quem é? Uma pessoa tocando campainha

Quem é? Uma pessoa telefonando

4.5. O professor descreve uma ou algumas das pessoas da sala e pergunta: Quem é?

- O aluno deverá descobrir e responder a partir das informações dadas pelo professor.

5.1. O professor pede para os alunos abrirem o livro na página 29 – Alfabeto manual e, em
dupla; fazerem a datilologia de seus nomes, criando o seguinte diálogo:

A) SINAL?

B) Faz o sinal que o professor lhe atribuiu

A) NOME?

B) Faz a datilologia de seu nome

5.2. Depois, o professor solicita que essa primeira dupla se desfaça e forme outra dupla,
realizando a mesma atividade, até que toda a turma tenha se comunicado entre si, mos-
trando seu sinal  e fazendo a datilologia de seu nome e vendo o sinal e a datilologia dos
nomes dos colegas.

EL@ CABELOS
ENROLADOS

OLHOS PUXADOS     BIGODE

5  DINÂMICA EM DUPLA
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E – ATIVIDADE PARA CASA
1) Ler, no livro LIBRAS EM CONTEXTO – Curso Básico – Livro do Estudante, os tópicos se-

guintes:

- Agradecimentos;

- Prefácio;

- Sumário;

I. Orientações para o Estudante:

1.1. O objetivos e organização de Livro de Estudante;

1.2. A quem se destina o Livro de Estudante;

1.3. Princípios gerais para o Estudante;

1.4. Utilizado o DVD.

2) Estudar, em frente ao espelho, as configurações de mãos utilizando o Alfabeto Manual.
Ver no Livro do Estudante - página 29.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE  Fazer essa atividade, em frente ao espelho, diariamente.

6  ENCERRAMENTO DA AULA

• Após as atividades acima, o professor agradece, avisa que a aula acabou e pede para os
alunos fazerem a atividade de casa que mostrará em transparência ou escreverá no qua-
dro para os alunos copiarem.

• No final de todas as aulas o professor terá esse mesmo procedimento.
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PLANO DA 2a  AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
No final da aula os alunos serão capazes de:

• Reconhecer nomes próprios, soletrados pelo professor em Alfabeto Manual, e indicar, no
quadro, o número correspondente;

• Reconhecer as diferenças entre: Alfabeto Manual e Sinal Soletrado  (Soletração Rítmi-
ca);

• Usar os números cardinais ( 1 a 15 ), utilizando-os também em situações lúdicas.

B -  RECURSOS MATERIAIS
• Livro do Estudante: Alfabeto Manual  e Quadro com Números Cardinais;

• Quadro e giz;

• Retro-projetor;

• Transparências com Gravuras/ Fotos de pessoas famosas;

• TV e DVD.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientação para o professor:

• O professor ensinará o sinal para número e os numerais de 1 a 10;

• O professor ensinará as diferenças das soletrações de nomes das pessoas utilizando o Al-
fabeto Manual  e  Sinais Soletrados, dando exemplo de sinais e escrevendo esses no
quadro.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

1.1. O professor mostra, no DVD, os números cardinais.

1.2. O professor apresenta os números cardinais (1 - 15) e trabalha com os alunos:

a) O professor aponta para um aluno e mostra o número 1, depois aponta para outro e
mostra o número 2 e assim sucessivamente até contar todos os alunos;

b) O professor entregará a cada aluno um papel com número e o aluno deverá reconhecê-
lo e responder a pergunta, mostrando o sinal do número para a turma:

VOCÊ, NÚMERO?

EL@, NÚMERO?

EU, NÚMERO........?

1.3. O professor anota no quadro, alguns nomes pequenos, em português, no máximo de 1
a 15, junto com os números cardinais, soletrando estes nomes pequenos, trabalha tam-
bém com os números.

 Exemplos:

1  NÚMEROS CARDINAIS E SOLETRAÇÃO DOS NOMES

NÚMEROS CARDINAIS

1) A - R - I

2) E - V - E

3) I - D - A

4) B - U - G - A

5) X - U - X - A

6) J - O - S - É

7) H - É - L - I - O

8) M - I - L - Y

9) C - H - O - N

10) K - I - T

11) C - A - R - L - O - S

12) Z - É - L - I - A

13) W - I - L - L - Y

14) P - E - D - R - O

15) R - A - Q - U - E - L
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1.4. O professor repete o exercício, anotando, no quadro-negro, os nomes dos alunos. O
professor mostra a diferença entre Alfabeto Manual e Soletração Rítmica  dando  exem-
plo de algum sinal com soletração rítmica: A-c-h-o / V-o-u / P-a-i,  o aluno prestará aten-
ção e acompanhará o professor, treinando a soletração dos seus nomes.

2.1. O professor anota, no quadro negro, 10 nomes de alunos com números ao seu lado,
depois soletrar o nome e perguntar qual é o número que combina o nome Soletrado.

2.2. O professor mostra fotos de pessoas famosas para que os alunos soletrem os nomes
dessas pessoas e inventam um sinal para elas.

2  DINÂMICA EM SALA DE AULA

“CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS”

O professor sinalizará um número e apresentará as características dos rostos e expres-
sões das pessoas. Os alunos deverão escrever esse número dentro dos parênteses e, ao lado dele,
escrever a característica apresentada para o tipo de cada pessoa

3  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 46

 (    )  ALEGRE

 (    )  TRISTE

 (    )  ASSUSTADA

 (    )  DESCONFIADA

 (    ) CHORONA

SORRIDENTE

BRAVO  (    )

MEDROSO  (    )

BARULHENTO  (    )

QUE GRITA

ZANGADO  (    )

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE No Livro do Estudante tem apenas os parênteses.
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“CARACTERÍSTICAS DOS ANIMAIS”

O professor sinalizará um número e apresentará as características de cada cachorro. Os
alunos deverão escrever esse número dentro dos parênteses e, ao lado dele, escrever as caracterís-
ticas apresentadas para cada tipo de cachorro:

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

(    )

(    )

(    )

4  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 47
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5.1. O Professor solicita que os alunos abram o livro na página 48, ou entrega a folha com o
QUADRÍCULO, do livro do Estudante, e faz o sinal correspondente a uma das pessoas
desenhadas e pede para os alunos localizá-la no quadrículo. Após localizar no papel, o
aluno coloca a letra correspondente à pessoa no quadrículo identificado para sua loca-
lização, escreve o nome solicitado pelo professor e continua fazendo a mesma coisa
para as outras pessoas até terminar o exercício:

QUADRÍCULO – LOCALIZAÇÕES: “NOMES/SINAIS ”

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE No Livro do Estudante não há nomes.

E - ATIVIDADE PARA CASA
Ler, na Unidade I, na página 43 do Livro do Estudante, a parte referente à Gramática: item 6.

Numerais

5  EXERCÍCIO DA PÁGINA 48 DO LIVRO DO ESTUDANTE

6  ENCERRAMENTO DA AULA

• Após as atividades acima, o professor agradece, avisa que a aula acabou e pede para os
alunos fazerem a atividade de casa que mostrará em transparência ou escreverá no qua-
dro para os alunos copiarem.

• No final de todas as aulas o professor terá esse mesmo procedimento.
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PLANO DA 3a AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Reconhecer os sinais de Indicadores Temporais e alguns

Advérbios de Tempo e dias da semana;

• Trabalhar com numerais cardinais;

• Utilizar as saudações em pequenos diálogos em LIBRAS.

B -  RECURSOS MATERIAIS
• Retro-projetor;

• Transparências: Figuras, calendário;

• Quadro e giz.

• TV e DVD.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientação para o  professor:

• O professor trabalhará com os sinais O-I, BOM (positivo); MAL (negativo); MAIS-OU-ME-
NOS e depois pergunta aos alunos para repetirem os sinais;

• Através de gravuras recortadas de revistas ou utlizando os desenhos e quadros que estão
nessa aula desse livro, mostrará em transparências, o contexto: Dia, tarde, noite e madru-
gada para depois trabalhar as saudações: BO@ D-I-A, BO@ TARDE, BO@ NOITE;

• O professor ensinará as formas de saudações e apresentações formais e informais, mos-
trando, através de encenação, como duas pessoas amigas se cumprimentam e como duas
pessoas estranhas se cumprimentam e se apresentam.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

1.1. O Professor entra na aula e cumprimenta:

a) “TUDO-BEM”?

b) “TUDO-BEM.  (Sinal de Positivo )

1.2. O professor deverá mostrar as diferenças dos sinais:

“BEM”/ “MAIS-OU-MENOS” / “MAL”

A) VOCÊ BEM?

B) EU BEM.  (balança a cabeça afirmando)

A) VOCÊ BEM?

B) EU MAIS-OU-MENOS.  (balança a cabeça negando)

A) VOCÊ BEM?

B) EU MAL.  (sinal negativo) (balança a cabeça negando)

1.3. O professor pede a um aluno para cumprimentar ao colega que está ao seu lado, poden-
do utilizar os sinais aprendidos:

A)  TUDO-BEM    (positivo - com o polegar para cima)

B)  BO@ TUDO-BEM!

MAIS-OU-MENOS!

MAL! (negativo - com o polegar para baixo)

1  APRESENTAÇÃO
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2.1. O professor mostra as figuras abaixo, ampliadas em transparências, e ensina os sinais
para os seguintes advérbios de tempo:

a) Mostra os sinais dos Períodos do dia: MANHÃ, TARDE, NOITE e  MADRUGADA, relacio-
nando-as às figuras:

b) Mostra o  relógio abaixo relacionando-a aos quatro períodos do dia:

2 ADVÉRBIO DE TEMPO

 MANHÃ  TARDE MADRUGADANOITE

24 ou 12h

3 ou 15h21 ou 9h

6 ou 18h
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3.1. O professor mostra a diferença dos sinais para SAUDAÇÕES:

3  SAUDAÇÕES

SITUAÇÃO FORMAL: SITUAÇÃO INFORMAL

A) BO@ D-I-A / BO@ TARDE A) O-I (beijos)
B) BO@ D-I-A/  BO@ TARDE B) O-I (beijos)

A  A) POR FAVOR, DIA PALESTRA? A) SAUDADE VOCÊ SUMIR!
B) AMANHÃ À-TARDE B) TRABALHARmuito. VOCÊ?

A) NOME PESSOA PALESTRA? A) EU ESTUDAR muito
B) PROFESSOR ALEX

A)  OBRIGAD@ B) TCHAU EU ATRASAD@

A)  TCHAU

APRESENTAÇÃO ADEUSCUMPRIMENTO: BEIJOS

BO@ TARDE BO@ NOITE

BO@ DIACUMPRIMENTO: APERTO DE MÃOS
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3.2. Mostrando novamente as transparências com os sinais: MANHÃ, TARDE, NOITE E MA-
DRUGADA, o professor irá trabalhar com os sinais para as Saudações: BO@ D-I-A, BO@
TARDE, BO@ NOITE.O professor cria contextos de saudações.

3.3. O professor solicita que os alunos, em dupla, perguntem se cumprimentem e pergun-
tem um para o outro, quais são os períodos do dia.

3.4. O professor chama algumas duplas para repetir a atividade acima para os outros alunos
verem.

4.1. O professor mostra o alfabeto manual onde tem os números e repete os números de l a
15, trabalhados na aula anterior, e continua ensinando de 16 a 30, depois: 40, 50, 60,
70, 80, 90 até 100.  Depois coloca o DVD na parte referente a Numerais e apresenta
para os alunos.

4.2. O professor cria contextos contendo o número de seu telefone, o número de sua casa e
o número da placa de seu carro:

4.3. O professor solicita que os alunos, em dupla, perguntem um para o outro, as seguintes
perguntas abaixo, podendo criar outras:

TELEFONE NÚMERO QUAL?

“Qual é o número do seu telefone?”

CARRO PLACA CARRO NÚMERO QUAL?

“Qual é o número da placa do seu carro?”

CASA NÚMERO QUAL?

“Qual é o número da sua casa?”

4.4. O professor chama algumas duplas para repetir a atividade acima para os outros alunos
verem.

4 TRABALHANDO COM NÚMEROS
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5.1. O professor ensina os sinais para dias da semana e os advérbios de tempo relacionando
a esse período. O professor poderá mostrar a figura abaixo ampliada:

DIAS DA SEMANA

5.2. A partir de uma data no calendário, o professor trabalhará com os advérbios: HOJE;
ONTEM; ANTEONTEM; AMANHÃ; DEPOIS-DE-AMANHÃ; perguntando:

a)  D-I-A HOJE?                                “Que dia é hoje?”

b)  AMANHÃ D-I-A                             “Que dia será amanhã?”

c)  ONTEM D-I-A?                             “Que dia foi ontem?”

d)  ANTEONTEM D-I-A                      “Que dia foi anteontem?”

e)  DEPOIS-DE-AMANHÃ D-I-A?         “Que dia será depois de amanhã?”

5.3. O professor solicita que os alunos, em dupla, perguntem um para o outro, as perguntas
acima, podendo criar outras, mas trabalhando com o calendário.

5.4. O professor chama algumas duplas para repetir a atividade acima para os outros alunos
verem.

E - ATIVIDADE PARA CASA
Estudar  a  parte referente à GRAMÁTICA: Numerais e ver o DVD 

5  DIAS DA SEMANA E ADVÉRBIO DE TEMPO

Domingo 2a feira 3a feira 4a feira 5a feira 6a feira Sábado

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

6  ENCERRAMENTO DA AULA

• Após as atividades acima, o professor agradece, avisa que a aula acabou e pede para os
alunos fazerem a atividade de casa que mostrará em transparência ou escreverá no qua-
dro para os alunos copiarem.

• No final de todas as aulas o professor terá esse mesmo procedimento.
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PLANO DA 4ª AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Ao final dessa aula os alunos deverão saber:

• Reconhecer situações Formal e Informal;

• Dialogar em LIBRAS.

B - RECURSOS MATERIAIS
• Retro-projetor;

• Transparências: desenhos e diálogos;

• Quadro e Giz.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
 Orientações para o Professor

• Para trabalhar com situações formais e informais, o professor irá criar contextos a partir de
um vocabulário relacionado a atividades que serão realizadas no período do dia e os tipos
de saudações.

• O professor deixará que os alunos, em dupla, trabalhem para desinibirem e começarem a
produzir pequenos diálogos.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

1.1. O professor irá mostrar as figuras para trabalhar com novos sinais que representam essas
figuras:

DIGITARTOMAR - CAFÉ

VER-TELEVISÃO

DORMIR

ANDAR TOMAR - BANHO

JANTAR

1  VOCABULÁRIO RELACIONADO A ATIVIDADES REALIZADAS NO
PERÍODO DE UM DIA

ACORDAR e LEVANTAR

LANCHARTRABALHARALMOÇAR
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3  CONTEXTOS: FORMAL E INFORMAL

1.2. O professor trabalhar os novos sinais a partir das perguntas, abaixo, que serão feitas aos
alunos:

a) VOCÊ  TRABALHAR MANHÃ  TARDE  QUAL??

b) VOCÊ DORMIR  MANHÃ?

c) VOCÊ ALMOÇAR  MADRUGADA?

d) VOCÊ TRABALHAR  NOITE?

e) AGORA TARDE  NOITE  QUAL?  (mudar o horário de acordo com o horário de aula)

1.3. O professor convida um aluno que esteja compreendendo bem o assunto dado, para criar
uma situação utilizando uma forma de cumprimentar:

A  - O-I

B  - BO@ D-I-A / BO@ TARDE / BO@ NOITE

........interrog.........

A  - BO@ CONHECER. VOCÊ TRABALHAR AQUI

 Aceno de cabeça afirmando

B -   SIM

.......interrog.........

A -  VOCÊ TRABALHAR SALA LÁ

 Aceno de cabeça afirmando

B -    SIM

A -  DESCULPAR, PRECISAR IR-EMBORA. TCHAU!

B -  TCHAU!

2.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem um diálogo semelhante ao que ele
criou na atividade acima.

2.2. O professor escolhe algumas duplas para representarem para a turma o diálogo que
criaram.

3.1. O professor escolhe um aluno para representar, com ele, os dois diálogos abaixo. O
professor demonstra esses dois contextos diferentes:
FORMAL X INFORMAL:

2  DINÂMICA EM DUPLA
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4.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, façam o diálogo abaixo:

A) O-I  TUDO-BEM?  ME@ NOME  E-V-A (Soletrar)
B) BO@-D-I-A TUDO-BEM. VOCÊ E-V-E?

A) NÃO, ERRADO. ME@ NOME E-V-A
B) DESCULPAR (Procura a ficha e acha) NOME E-V-A

A) CERTO
B) VOCÊ ESPERAR (Aponta para a cadeira) SENTAR LÁ.

A) OBRIGAD@

4.2. O professor escolhe algumas duplas para representarem para a turma o diálogo acima.

4.3. Os alunos criarão situações com uso INFORMAL X FORMAL:

a) INFORMAL: bar, festa, encontro com amigos, etc.

b) FORMAL: consultório, escritório, escola, evento, etc.

4.4. O professor escolhe algumas duplas para representarem para a turma os diálogos criados.

E - ATIVIDADE PARA CASA
Fazer as “Atividade  para serem feitas com o DVD”, na página 44, do Livro do Estudante.

A) BOM-DIA / BOA-TARDE A) OI, (beijos)
B) BOM-DIA/  BOA-TARDE B) OI, (beijos)

A) POR-FAVOR, D-I-A PALESTRA? A) SAUDADE, VOCÊ SUMIR!
B) AMANHÃ À-TARDE B) TRABALHARmuito. VOCÊ?

A) NOME PESSOA PALESTRA? A) EU ESTUDARmuito
B) PROFESSOR ALEX B) TCHAU EU ATRASAD@

A) OBRIGAD@ A) TCHAU

SITUAÇÃO FORMAL                     SITUAÇÃO INFORMAL

4  DINÂMICA EM DUPLA

5  ENCERRAMENTO DA AULA

• Após as atividades acima, o professor agradece, avisa que a aula acabou e pede para os
alunos fazerem a atividade de casa que mostrará em transparência ou escreverá no qua-
dro para os alunos copiarem.

• No final de todas as aulas o professor terá esse mesmo procedimento.
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PLANO DA 5ª  AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final dessa aula os alunos deverão saber:

• Utilizar o pronome interrogativo “onde” para localizar objetos de sala de aula, a partir de
seus sinais;

• Diferenciar os numerais cardinais e numerais para quantidade.

B - RECURSOS MATERIAIS
• DVD e TV;

• Transparências;

• Retro-projetor;

• Livro do Estudante.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o Professor

Para trabalhar com os pronomes demonstrativos e os advérbios de lugar, o professor poderá:

• Apontar:  AQUI/EST@, AÍ/ESS@, LÁ/AQUEL@ e dar os sinais dos objetos ou fazer a datilologia
do nome da pessoa;

• Poderá perguntar onde está um determinado objeto ou pessoa como, por exemplo: ONDE
LIVRO? ONDE M-A-R-I-A? Os alunos terão que apontar para o livro ou pessoa que está
sendo mencionada;

• Fazer com que os alunos façam um diálogo com uma pergunta e uma resposta como, por
exemplo:

A: ONDE PORTA?

B: LÁ

• O professor após ensinar os sinais dos objetos na sala de aula, perguntará:

QUE ISTO? “O que é isto?” E os alunos responderão: CANETA, MESA, CADEIRA;

• Localizações dos objetos: O professor aproveita os sinais que já ensinou e pergunta: CANE-
TA ONDE? MESA ONDE?

• O aluno mostra ao professor onde está o objeto e o professor faz o sinal CERTO

• O professor irá mostrar pelo contexto a frase “ ESQUECER NOME “, apontando para o
aluno e depois o sinal LEMBRAR, confirmando o nome certo, juntamente com as expressões
faciais correspondentes.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

1.1. O professor levará materiais escolares ou apresentará os desenhos abaixo ampliados em
transparências para trabalhar na sala de aula.

1.2. O professor ensinará os sinais dos objetos e, depois, fará algumas perguntas relaciona-
das aos objetos ensinados.

1.3. O professor ensinará os pronomes demonstrativos apontando para os objetos:  “ISTO”;
“ISSO”; “AQUILO”

Exemplo:

a)  SINAL, ISTO?            (apontando para um objeto perto dele)

b)  ISTO, BORRACHA      (o aluno responde)

1.4. O professor repetirá a atividade utilizando outros objetos e, dependendo do aluno que
irá responder, o professor dará orientações e corrigirá utilizando os sinais: CERTO / ER-
RADO/ ENTENDER / ENTENDER-NÃO

OBJETOS

1  OBJETOS / PARTES DA SALA DE AULA
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Numerais
(Texto do Livro do Estudante – página 43)

As línguas podem ter formas diferentes para apresentar os numerais quando utili-
zados como cardinais, ordinais, quantidade, medida, idade, dias da semana ou mês, horas
e valores monetários. Isso também acontece na LIBRAS. Nesta unidade e nas seguintes,
serão apresentados os numerais em relação às situações mencionadas acima.

É erro o uso de uma determinada configuração de mão para o numeral cardinal
sendo utilizada em um contexto onde o numeral é ordinal ou quantidade, por exemplo:
o numeral cardinal 1 é diferente da quantidade 1, que é diferente do ordinal PRIMEIR@,
que é diferente de PRIMEIRO-ANDAR, que é diferente de PRIMEIRO-GRAU, que é dife-
rente de MÊS-1. Estas diferenças serão trabalhadas nas unidades deste livro.

2.1.  O professor apresenta os numerais e os objetos em transparência

2.2. O professor ensina as diferenças entre “Números Cardinais” e Numerais para “Quantidade”:

a) Cardinais: 1,2,3,4,5,6,......10

Exemplos: número do ônibus,  da casa, do apartamento, do telefone, etc.

QUANTIDADENÚMEROS CARDINAIS

2  NUMERAIS CARDINAIS E NUMERAIS PARA QUANTIDADE

NÚMEROS CARDINAIS
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b) Numerais para “Quantidade”: 1,2,3,4,5,6,.....10

Pessoas/ Coisas/ Animais.

2.3.  O Professor apresenta outros exemplos: sinais de objetos e quantidades.

3.1. O Professor faz a correção do exercício da página 44 do Livro do Estudante, abaixo, feito
em casa com o DVD.

(Respostas para os exercícios )

a) NUMERAIS PARA QUANTIDADE: identifique os sinais e as respectivas quantidades e
anote em seu caderno. Exemplo:

1 - LIVRO  4

2 -____________________________________

3 -____________________________________

QUANTIDADE

No DO TELEFONE No DA CASA No DO ÔNIBUS

3  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 44

MESA 01 CADEIRA 10 PESSOAS 15

CANETA 05 LÁPIS 03 CADERNO 08

BORRACHA 06 HOMEM 02 COPO 09
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4 -____________________________________

5 -____________________________________

6 -____________________________________

7 -____________________________________

8 -____________________________________

9 -____________________________________

10 - __________________________________

b) DATILOLOGIA - assinale os pares dos nomes de acordo com a ordem da seqüência no
vídeo:

(      ) M-A-R-I-A / M-A-R-Y

(      ) M-Á-R-C-I-A / M-A-R-I-A

(      ) M-Á-R-I-O / M-Á-R-C-I-A

(      ) M-A-R-Y / M- Á-R-I-O

(      ) M-A-R-C-O-S / M-A-R-Y

4.1. O professor trabalhará com o pronome interrogativo “ONDE”, a partir das localizações
dos objetos na sala de aula.

SALA DE AULA

O professor perguntará:

LÁPIS, ONDE?

MESA, ONDE?

PORTA, ONDE? etc.

4  LOCALIZAÇÃO DOS OBJETOS
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4.2. O aluno mostra ao professor onde está o objeto. O professor responde: CERTO / ERRADO.

4.3. Depois o professor chama alguns alunos para fazerem perguntas/respostas utilizando o
pronome interrogativo “ONDE?“ e a localizações dos objetos.

5.1. O professor irá aproveitar a situação, quando os alunos irão demonstrar que não sabem
ou esqueceram os nomes dos alunos e dos objetos, trabalhando os verbos:  LEMBRAR x
ESQUECER. O professor pergunta para um dos alunos:

a) NOME DEL@?

b) NOME EL@? (o aluno responde que “não sabe”(negando) ou dando o sinal correspondente)

5.2. O professor, trabalhando as frases abaixo, mostra as suas “expressões faciais” para os
alunos perceberem a relação entre elas e a entonação de frases em português:

VOCÊ LEMBRAR / LEMBRAR NÃO NÚMERO TELEFONE DEL@?

ESQUECER NÚMERO TELEFONE DEL@?

CERTO / ERRADO  NÚMERO TELEFONE DEL@?

ENTENDER / ENTENDER-NÃO   NÚMERO TELEFONE DEL@?

REPETIR  NÚMERO TELEFONE DEL@?

SABER / SABER-NÃO NÚMERO TELEFONE DEL@?

6.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, façam um diálogo a partir do que foi
trabalhado.

6.2. O professor escolhe algumas duplas para representarem para a turma o diálogo criado.

E – ATIVIDADE PARA CASA
Estudar a Situação 4 - O Sorteio, que está, no DVD do  Livro do Estudante, após a parte

referente à gramática, e anotar as dúvidas.

5  VERBOS: LEMBRAR E ESQUECER

6  DINÂMICA EM DUPLA

7  ENCERRAMENTO DA AULA

• Após as atividades acima, o professor agradece, avisa que a aula acabou e pede para os
alunos fazerem a atividade de casa que mostrará em transparência ou escreverá no qua-
dro para os alunos copiarem.

• No final de todas as aulas o professor terá esse mesmo procedimento.
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PLANO DA 6A AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final dessa aula os alunos deverão saber:

• Diferenciar numerais cardinais e quantidade;

• Fazer frases utilizando os pronomes possessivos: ME@, SE@, DEL@,
O pronome interrogativo ONDE e as expressões interrogativas: “ QUE-ISTO?  “Que é isto?”,
PESSOA-QUEM? “De quem é ?”;

• Fazer frases utilizando com os pronomes demonstrativos e os advérbios de lugar.

B - RECURSOS MATERIAIS
• DVD e TV;

• Transparências;

• Retro-projetor;

• Quadro e Giz

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o Professor

a) O professor inicia a aula com a atividade compreensão de texto.

b) Para trabalhar com os pronomes demonstrativos e os advérbios de lugar, o professor poderá:

•  Apontar: AQUI/EST@, AÍ/ESS@, LÁ/AQUEL@ e dar os sinais dos objetos ou fazer a datilologia
do nome da pessoa;

• Poderá perguntar onde está um determinado objeto ou pessoa na sala como, por exemplo:
ONDE LIVRO? ONDE M-A-R-I-A? Os alunos terão que apontar para o livro ou pessoa que
está sendo mencionada;

• Fazer com que os alunos façam um diálogo com uma pergunta e uma resposta como, por
exemplo:

A: ONDE PORTA?

B: LÁ

• O professor após ensinar os sinais dos objetos na sala de aula, perguntará: QUE ISTO? “O
que é isto?” e os alunos responderão: CANETA, MESA, CADEIRA;

• Localizações dos objetos: O professor aproveita os sinais que já ensinou e pergunta: CANE-
TA ONDE? MESA ONDE?

• O aluno mostra ao professor onde está o objeto e o professor faz o sinal CERTO
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

1.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta o que eles entenderam;

• Em seguida, voltar o DVD e explicar cada parte  até todos entenderem todo o texto;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Essa atividade é muito importante porque é quando os
alunos estão observando uma conversação em LIBRAS. Por
isso essa atividade, que exige mais concentração, deve ser
trabalhada no primeiro momento da aula, quando os alunos
estão ainda mais descansados.

Pronomes possessivos
(Texto do livro do Estudante – página: 43)

Os pronomes possessivos, como os pessoais e demonstrativos, também não pos-
suem marca para gênero e estão relacionados às pessoas do discurso e não à coisa
possuída, como acontece em português:

• EU              ME@ SOBRINH@;

• VOCÊ         TE@ ESPOS@;

• EL@           SE@ FILH@

1  COMPREENSÃO DE TEXTO: “O SORTEIO”

2  PRONOMES POSSESSIVOS:
“ME@ / TE@ / SE@ / DEL@ / NOSS@”

TE@ SE@ PRÓPRI@ME@
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Para a primeira pessoa: ME@, pode haver duas configurações de mão: uma é a
mão aberta com os dedos juntos, que bate levemente no peito do emissor; a outra é a
configuração da mão em P com o dedo médio batendo no peito - MEU-PRÓPRIO.  Para
as segunda e terceira pessoas, a mão tem esta segunda configuração em P, mas o
movimento é em direção à pessoa com que se fala (segunda pessoa) ou está sendo
mencionada (terceira pessoa).

Não há sinal específico para os pronomes possessivo no dual, trial, quadrial e
plural (grupo), nestas situações são usados os pronomes pessoais correspondentes. Exem-
plo: NÓS  FILH@  “nosso(a) filho(a)”

2.1. O professor apresenta os pronomes possessivos no contexto abaixo e os alunos apren-
derão a identificar os sinais “ME@”/ “TE@” / “SE@”/ “DEL@” a partir desses contextos:

LÁPIS, DE-QUEM-É?

ME@?     NÃO, DE-QUEM-É?

SE@?      NÃO, DE-QUEM-É?

DEL@?    NÃO, DE-QUEM-É?

ME@.      (O aluno responde)

3.1. O professor apresenta a expressão interrogativa: “De-quem-é?“

Exemplos:

LÁPIS, DE-QUEM-É?

ME@?   NÃO, DE-QUEM-É?

SE@?    NÃO, DE-QUEM-É?

DEL@?  NÃO, DE-QUEM-É?

ME@.    (o aluno responde)

3.2. O aluno mostrará outros objetos na sala de aula e perguntará:
“DE QUEM É? “

3  EXPRESSÃO INTERROGATIVA: “QUEM-É?”
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O professor solicita aos alunos para criarem um exercício em que façam perguntas uns para
os outros. Exemplos: De quem é? “Apontando para um objeto”

Brincadeira de memorização (do “sinal/ nome”) de cada aluno:

5.1. O Professor faz o sinal de “BRINCAR” e mostra os exemplos ou o desenho e diz:

• AGORA BRINCAR “Agora nós vamos brincar”

5.2. O Professor avisa que cada um deve lembrar do nome dos outros.

5.3. O Professor identifica o seu sinal/nome e pergunta a cada aluno o nome dele e o sinal de
nome. Os alunos precisam ficar atentos ao professor que inicia a brincadeira: Bate pal-
mas e nas pernas. Os alunos acompanham, e o professor chama um aluno, dando o
sinal/nome, para que ele possa continuar a brincadeira.

6.1. O Professor solicita que os alunos abram o livro na página 49 ou entrega a folha com a
figura abaixo:

5  DINÂMICA COM A TURMA

6  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 49

4  DINÂMICA EM DUPLA
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8

4

11

51

12 14

6

3

10

13

2

7 9

LOCALIZAÇÃO : “ONDE ESTÃO OS OBJETOS”

Coloque, no lugar indicado no desenho da sala de aula, o número de cada objeto sinalizado
pelo professor:

SALA DE AULA

E - ATIVIDADE PARA CASA
1) Ler, no Livro “LIBRAS EM CONTEXTO”, a Introdução, nas páginas: 20-24 e o Sistema de

Trancrição, nas páginas: 24-27;

2) Ler, a Situação 1 – O Encontro,  e ver essa situação no DVD, anotando as dúvidas.

7  ENCERRAMENTO DA AULA

• Após as atividades acima, o professor agradece, avisa que a aula acabou e pede para os
alunos fazerem a atividade de casa que mostrará em transparência ou escreverá no qua-
dro para os alunos copiarem.

• No final de todas as aulas o professor terá esse mesmo procedimento.
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PLANO DA 7a AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Identificar as formas para plural e numerais para quantidade;

• Diferenciar algumas expressões interrogativas a partir de contextos criados por eles.

B – RECURSOS MATERIAIS
• TV e DVD;

• Retro-projetor;

• Folhas de papel;

• Transparências com desenhos ou recortes de revistas.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o Professor:

• O professor, para treinar a percepção visual e gestual, trabalhará com as figuras  geométri-
cas, sinalizando-as no ar, mostrando as formas iguais e as formas diferentes e o aluno
anotará no caderno. O professor trabalhará com os vocabulários relacionados a:

Pessoas: HOMEM, MULHER, CRIANÇA;

Coisas: CANETA, LIVRO, MESA, LÁPIS, BORRACHA, etc;

Animais: GAT@, CACHORR@, PÁSSARO;

• O Professor, após já ter trabalhado com os nomes dos alunos e os sinais para objetos exis-
tentes na sala, em aula anterior, ensinará alguns sinais de animais;

- Reunirá alguns animais e fará o sinal ANIMAL, depois, reunirá alguns objetos e fará o sinal
COISA, e apontando para ele e para os alunos fará o sinal PESSOA;

- Depois perguntará: se a cadeira é pessoa, coisa ou animal? Se ele é pessoa, coisa ou ani-
mal, se um determinado é objeto coisa, pessoa, animal. Até perceber que os alunos com-
preenderam os sinais;

- O professor trabalhará também o SINGULAR e o PLURAL, utilizando o quantificador MUIT@
ou o alongamento do movimento ou repetição do sinal para marcar o PLURAL.
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MULHERHOMEM

D - ATIVIDADE EM CLASSE

1.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta o que eles entenderam;

• Em seguida, volta o DVD e explica cada parte  até todos entenderem todo o texto;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Essa atividade é muito importante porque é quando os
alunos estão observando uma conversação em LIBRAS. Por
isso essa atividade, que exige mais concentração, deve ser
trabalhada no primeiro momento da aula, quando os alunos
estão ainda mais descansados.

2.1. O professor solicita que os alunos, em grupos de quatro, criem um contexto de encontro
similar ao que foi trabalhado.

2.2. O professor escolhe alguns dos grupos para representarem para a turma a situação que
criaram.

3.1. O professor poderá fazer desenhos no quadro-negro ou mostrar figuras recortadas de
revistas ou ainda reproduzir, estas abaixo, em transparências para ensinar os sinais:

a) PESSOA:

1  COMPREENSÃO DE TEXTO: SITUAÇÃO 1: “O ENCONTRO”

2  DINÂMICA EM GRUPO

3  SINAIS: PESSOA; COISA; ANIMAL
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 1 GAROT@ 1 GAROT@
 1 HOMEM 1 GAROT@

O professor pergunta aos alunos:

a) EU, COISA?

b) EL@, PESSOA? PESSOA

c) EL@, ANIMAL?

a) EST@, COISA?

b) EST@, ANIMAL? COISA

c) EST@, PESSOA?

a) EST@, COISA?

b) EST@, PESSOA? ANIMAL

c) EST@, ANIMAL?

3.2. O professor mostrará  outras figuras e objetos e as pessoas na sala de aula, fazendo a
mesma pergunta acima, para os alunos responderem se são pessoas, coisas ou animais.

4.1. O professor ensina os sinais de para QUANTIDADE e o sinal do QUANTIFICADOR
“Muit@” , usando as figuras abaixo:

SINGULAR:

a) CRIANÇA/ GAROT@: b) ADULT@:

4  SINGULAR E PLURAL:
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1 PÁSSARO 1 CADEIRA

c) ANIMAL: d) COISA/ OBJETO:

PLURAL: Quantificador – MUIT@

a) MUIT@  CRIANÇA b)  PESSOA MUIT@

c) MUIT@ ANIMAL d) MUIT@ COISA

1 CACHORR@   1 GAT@ 1 TELEVISÃO 1 MESA
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4.2. O Professor deverá mostrar a diferença de movimento dos sinais quando incorporam o
plural. Exemplos:

SINGULAR PLURAL

1 ÁRVORE ÁRVORE+

1 CASA CASA+

1 CARRO VEÍCULO+

1 POSTE COISA-VOLUMOSA-COMPRIDA+

Unidade-1_1 PARTE_3_COOREÇÃO.p65 17/3/2007, 15:1771



]72

4.3. O Professor fará perguntas para os alunos responderem usando os sinais para quantidade:

A) VOCÊ TER CACHORR@, GAT@?

B) TER CACHORR@.

A) QUANT@?

B) 2

A) HOMEM MULHER ?. QUAL EL@-2? (“macho ou fêmea”)

B) HOMEM.

A) QUANT@ PESSOA TER CASA?

B) 4

A) QUANT@ PESSOA TER AQUI S-A-L-A

B) HOMEM 2  MULHER 1

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Se algum aluno fizer frase com animal, por exemplo:
“ANIMAL VOCÊ TER?”, o professor explica que o sinal animal
é usando somente em contexto formal como, por exemplo,
na aula de biologia.

4.4. O Professor trabalhará com números para QUANTIDADE:

5.1.  O Professor colocará no quadro, ou entregará em uma folha de papel, as perguntas
abaixo, para as duplas trabalharem com os numerais para quantidade:

A) VOCÊ TER NAMORAD@? QUANT@?

B) VOCÊ TER CASA? QUANT@?

C) VOCÊ TER CANETA? QUANT@?

D) VOCÊ TER BOLSA? QUANT@?

E) VOCÊ TER CADERNO? QUANT@?

F) VOCÊ TER PASTA? QUANT@?

A) LIVRO 4 E) PÁSSARO 2

B) CANETA 3 F) FOLHA 12

C) CADEIRA 5 G) CACHORR@ 8

D) GAT@ 9 H) LÁPIS 6

5  DINÂMICA EM DUPLA
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6.1. O Professor solicita que os alunos abram o livro na página 50 ou entrega uma folha com o
QUADRÍCULO abaixo e faz o sinal correspondente a um dos animais desenhados e pede
para os alunos localizá-lo no quadrículo. Após localizar no papel, o aluno coloca a letra
correspondente ao animal no quadrículo identificado para sua localização e continua fa-
zendo a mesma coisa para os outros animais até terminar o exercício:

QUADRÍCULO – LOCALIZAÇÕES: “NOMES/SINAIS”

Localize, no quadrículo, o sinal correspondente a cada um dos animais desenhados , abaixo, e
sinalizados pelo professor:

6  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 50

E – ATIVIDADE PARA CASA
Ver, no DVD, na parte referente ao “MUNDO DOS SURDOS”, a narrativa “Piada dos Pas-

sarinhos”. Anotar o que não entender.

7  ENCERRAMENTO DA AULA

• Após as atividades acima, o professor agradece, avisa que a aula acabou e pede para os
alunos fazerem a atividade de casa que mostrará em transparência ou escreverá no qua-
dro para os alunos copiarem.

• No final de todas as aulas o professor terá esse mesmo procedimento.
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PLANO DA 8a AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Compreender pequenos diálogos;

• Comunicar-se utilizando frases simples, mas de uso cotidiano.

B – RECURSOS MATERIAIS
• TV e DVD;

• Retro-projetor;

• Folhas de papel ou transparências com diálogos.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o Professor:

• O professor trabalhará a narrativa“Piada dos Passarinhos”, que os alunos já estudaram em
casa;

• Após essa atividade de compreensão de texto, o professor fará com que os alunos vivenciem
essa mesma narrativa, recontando-a, ou criando uma similar, durante um trabalho em gru-
po;

• Antes do professor trabalhar com os textos da situação 2 – “Entre Amigos” e da situação 3
– “Na recepção da escola”, nas próximas aulas, ele criará, nessa aula, diálogos parecidos
com os dessas situações que estão no DVD, para os alunos se familiarizarem com os sinais
e frases, representando esses diálogos com seus colegas na sala de aula:

- Primeiro, o professor faz o sinal para AMIG@, CONVERSAR e encena com um aluno;

- Depois, os alunos irão trabalhar em duplas e, após essa atividade, o professor escolherá
algumas duplas para apresentarem o que trabalharam.

- O professor deverá ficar atento no trabalho as duplas para auxiliar nesse trabalho e ajudar
a tirar as dúvidas ou vencerem a inibição.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

1.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta o que eles entenderam;

• Em seguida, voltar o DVD e explicar cada parte repetindo as frases igual ao DVD, até todos
entenderem todo o texto, repetindo também as frases sinalizadas pelo professor;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Essa atividade é muito importante porque é quando os
alunos estão observando uma conversação em LIBRAS. Por
isso essa atividade, que exige mais concentração, deve ser
trabalhada no primeiro momento da aula, quando os alunos
estão ainda mais descansados.

2.1. O professor solicita que os alunos, em grupos de quatro, recontem a piada para seu
grupo para eles exercitarem a produção de narrativa em LIBRAS.

2.2. O professor escolhe alguns grupos para recontarem a piada. Se algum grupo conseguir
recriar outra narrativa semelhante,o professor deve  escolher esse grupo para mostrar
seu trabalho para a turma, estimulando o processo criativo na utilização da LIBRAS.

1  COMPREENSÃO DE TEXTO: “A PIADA DOS PASSARINHOS”

2 DINÂMICA EM GRUPO
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3.1. O Professor solicita aos alunos que façam a atividade do livro da página 51, com os
diálogos, abaixo, para as duplas encenarem as situações:

DIÁLOGO 1: NA ESCOLA

A)  O-I, VOCÊ  ......................?

B)  O-I, ( expressão facial “surpreso” ) SIM, EU ..........................

A)  VOCÊ LEMBRAR NÃO  EU?

B) LEMBRAR NÃO.

A) EU, SINAL-NOME. NOME................

VOCÊ 2sENSINAR1s   LIBRAS. AQUI. LEMBRAR?

B)AH! (expressão facial “lembrar”)

A)  BO@ ENCONTRAR. TUDO-BEM?!

B)  TUDO-BEM. DESCULPAR. (olhando para o relógio)

EU IR AULA. TCHAU !

A)  TCHAU.

DIÁLOGO 2: NO HOTEL

A) VOCÊ SURD@”?

B)  O-I, (expressão facial “surpreso”) SIM EU SURD@.

A) VOCÊ LEMBRAR NÃO EU? EU AMIG@ ......................

   TAMBÉM PROFESSOR LIBRAS.

B) DESCULPAR, EU CONHECER NÃO, LEMBRAR  NÃO.

A) Explica as características do professor: ALTO, MAGRO, DE ÓCULOS

B) AH! (expressão facial “lembrar”) CONHECER. BO@!

A) EU AMIG@.

B) BO@ CONHECER

A) DESCULPAR (olhando para o relógio ). EU ATRASAD@. TCHAU!

B) TCHAU.

3  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 51
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DIALOGO 3: NA RECEPÇÃO

A) O-I, TUDO-BEM?  ME@ NOME ...........

B) TUDO-BEM. SE@ NOME ................ (procura a ficha)

A) NÃO, ERRAD@.

B) DESCULPAR. (Procura a ficha novamente)

     ACHAR (Expressão facial “Achar”, entregando a ficha)

A) CERTO. OBRIGAD@. TCHAU

B) DE-NADA. TCHAU!

DIÁLOGO 4: NO CORREDOR DA ESCOLA

A) O-I TUDO-BEM?

B) O-I TUDO-BEM. VOCÊ TER AULA AGORA?

A) SIM, EU TER AULA LIBRAS

B) PROFESSOR@ QUEM-É?

A) PROFESSOR@ ................

B) AH ! (Expressão facial “Espanto”). BO@. EU CONHECER NÃO! S-A-L-A?

A) DESCULPAR, EU ATRASAD@ AULA, EU S-A-L-A H102, TCHAU!

VOCÊ S-A-L-A QUAL?

B) EU, S-A-L-A F 120 OK. TCHAU!

3.2. O professor solicita que as duplas representrem um dos diálogos trabalhado, mas todos
os diálogos deverão ser apresentados.

E - ATIVIDADE PARA CASA
1. Ler no Livro do Estudante a “Situação 2 – Entre amigos” e ver  no DVD, anotando as

dúvidas;

2. Ler no Livro do Estudante a parte referente à Gramática: Pronomes pessoais – páginas: 38-41;

3. Ver no DVD a parte referente aos pronomes pessoais.

4  ENCERRAMENTO DA AULA

• Após as atividades acima, o professor agradece, avisa que a aula acabou e pede para os
alunos fazerem a atividade de casa que mostrará em transparência ou escreverá no qua-
dro para os alunos copiarem.

• No final de todas as aulas o professor terá esse mesmo procedimento.
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PLANO DA 9a  AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
No final dessa aula os alunos serão capazes de:

• Entender as estratégias para localização em LIBRAS;

• Construir e entender frases com pronomes pessoais.

B  – RECURSOS MATERIAIS
• Livro do Estudante;

• Retro-projetor;

• Transparências;

• TV e DVD.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações do Professor

• É importante trabalhar os diálogos do DVD, transcritos no Livro do Estudante. Nesses textos
das Libras, o aluno irá prestar atenção no uso dessa lingua e assim perceberá não apenas
palavras isoladas, mas os contextos.

• O professor trabalhará as figuras geométricas, sinalizando-as no ar, mostrando as formas
iguais e as formas diferentes e o aluno anotará no caderno e depois repetirá, para treinar a
percepção visual e gestual;

• O professor trabalhará com os Pronomes Pessoais e com os verbos: TER/TER-NÃO e QUE-
RER/ QUERER-NÃO.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

Situação 2  “Entre amigos”
(Conversação do Livro do Estudante – página 34)

    .....................int...................

A - TUDO-BOM? VIAJAR FÉRIAS VOCÊ?

 ...neg...

B - EU  NÃO FIOCRUZ PRECISAR TRABALHAR.

..................int/ exclam................

VOCÊ FÉRIAS VIAJAR BO@?!

A - EU VIAJAR RECIFE, BO@! BONIT@ LÁ! CONHECER

SURD@ MUIT@!

(Chega uma amiga de uma das pessoas que estavam conversando e,

        após a apresentação, a primeira toma a palavra)

A - ME@ AMIG@ SILAS.

B - DESCULPAR EU PRESSA SAIR PRECISAR ESTUDAR

DEPOIS ENCONTRAR ME@ S-A-L-A 25

DEPOIS CONVERSAR VOCÊ. CERTO?

A - PRA-MIM MELHOR ENCONTRAR ME@ S-A-L-A NÚMERO 28.

AULA ACABAR 6 MELHOR ENCONTRAR ESQUINA LÁ.

CERTO?

                .....................int...................

C - PARECER EU CONHECER. EL@ TRABALHAR FIOCRUZ?

A - FIOCRUZ CERTO!

C - AH!

...........int..........

A - VOCÊ  S-A-L-A  NÚMERO?

C - ME@ NÚMERO 26.

A - AH! DESCULPAR EU ATRASAD@ AULA TCHAU!!!

C - TUDO-BEM! TCHAU!!!

1  COMPREENSÃO DE TEXTO: “SITUAÇÃO 2 - ENTRE AMIGOS”
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PERCEPÇÃO-VISUAL COM FIGURAS GEOMÉTRICAS:

Exercício 1:

a)     b)

c)     d)

e)     f)

1.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta o que eles entenderam;

• Em seguida, voltar o DVD, sinaliza cada frase igual ao DVD e explicar cada parte até todos
entenderem todo o texto e repetirem as frases após o professor;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

2.1. O professor descreve pessoas, animais e objetos para que os alunos possam adivinhar.
Fazer umas 4 adivinhações para não ficar cansativo.

3.1. O professor ensinará os sinais: “DIFERENTE” e “IGUAL” através de contextos onde apa-
recem formas iguais e outras formas diferentes. Cada aluno inventa outro exemplo com
formas diferentes.

3.2. O professor distribui a folha, abaixo, contendo dois quadros diferentes. Ele trabalha com
a turma o exercício 1: faz o desenho de cada quadro no ar e pede aos alunos para
marcarem, enumerando, a figura indicada que está na posição que ele sinalizou.

3.3. O Professor solicitará para os alunos fazerem com seu colega do lado, o exercício 2: cada
aluno irá desenhar no ar, outras figuras geométricas com letras e números que esse
colega terá de localizá-los no papel.

2  JOGO DE ADVINHAÇÕES

3  EXERCÍCIOS - “FIGURAS GEOMÉTRICAS COM NÚMEROS E LETRAS”
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Exercício 2:

1 2   3    4

a)

1 2   3    4

b)

c)

d)

G Q

T M

W F

9

6

A

B C

1 2 3

1

3

6

1

2
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Pronomes Pessoais
(Texto do livro do Estudante - páginas: 38-41)

A LIBRAS possui um sistema pronominal para representar as pessoas do discurso:

PRIMEIRA PESSOA (singular, dual, trial, quatrial e plural): EU; NÓS-2,
NÓS-3, NÓS-4,  NÓS/NÓS-TOD@S, NÓS- GRUPO:

• Primeira pessoa do singular: EU

   (Apontar para o peito do enunciador a pessoa que fala)

• Primeira pessoa do plural: NÓS-2, NÓS-3, NÓS-4, NÓS-TOD@

NÓS-2 NÓS-2 NÓS-3

NÓS-4 NÓS/NÓS-TOD@S

4  PRONOMES PESSOAIS

EU

Unidade-1_1 PARTE_3_COOREÇÃO.p65 17/3/2007, 15:1782



[libras em contexto 83
unidade 1 2 3 4 5 6

VOCÊ-2 VOCÊ-3

VOCÊ-4

VOCÊS/VOCÊS-TOD@S    VOCÊS  GRUPO

VOCÊ

SEGUNDA PESSOA (singular, dual, trial, quatrial e plural):

VOCÊ, VOCÊ-2, VOCÊ-3, VOCÊ-4, VOCÊ-TOD@, VOCÊ-TOD@ GRUPO;

• Segunda pessoa do singular: VOCÊ

(Apontar para o interlocutor (a pessoa com quem se fala)

• Segunda pessoa do plural: VOCÊ-2, VOCÊ-3, VOCÊ-4, VOCÊ-TOD@
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EL@

 EL@-2

 EL@-4

EL@S/EL@-TOD@

TERCEIRA PESSOA (singular, dual, trial, quatrial e plural): EL@, EL@-2, EL@-3, EL@-4, EL@-
GRUPO, EL@-TOD@

• Terceira pessoa do singular: EL@

Apontar para uma pessoa que não está na conversa ou para um  lugar convencionado para
uma pessoa.

• Terceira pessoa do plural: EL@-2, EL@-3, EL@-4, EL@S, EL@-TOD@

 EL@-3

EL@S GRUPO
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No No singular, o sinal para todas as pessoas é o mesmo, o que difere uma das
outras é a orientação da mão: o sinal para “eu” é um apontar para o peito do emissor (a
pessoa que está falando), o sinal para “você” é um apontar para o receptor (a pessoa
com quem se fala) e o sinal para “ele/ela” é um apontar para uma pessoa que não está
na conversa ou para um lugar convencionado para uma terceira pessoa que está sendo
mencionada.

No dual, a mão ficará com o formato do numeral dois (quantidade), no trial, o
formato será do numeral três (quantidade), no quatrial, o formato será do numeral qua-
tro (quantidade). Para o plural há dois sinais: um sinal composto, formado pelo sinal para
a respectiva pessoa do discurso (1a, 2a. 3a), mais o sinal GRUPO; e outro sinal para plural
que é feito pela mão predominante com a configuração em “d” fazendo um semicírculo
à frente do sinalizador, apontando para as 2a pessoas ou 3as pessoas do discurso.

Como na língua portuguesa, na LIBRAS, quando uma pessoa surda está conver-
sando, ela pode omitir a primeira pessoa porque, pelo contexto, as pessoas que estão
interagindo sabem a qual das duas o contexto está relacionado, por isso, quando esta
pessoa está sendo utilizada pode ser para dar ênfase à frase.

Quando se quer falar sobre uma terceira pessoa que está presente, mas deseja-
se uma certa reserva, por educação, não se aponta para esta pessoa diretamente.
Nesta situação, o enunciador faz um sinal com os olhos e um leve movimento de cabeça
para a direção da pessoa que está sendo mencionada, ou aponta para a palma da mão
encontrando o dedo indicador da mão esquerda na mão direita um pouco à frente do
peito do emissor, estando o dorso desta mão direita voltada para a direção onde se
encontra a pessoa referida.

Diferentemente do Português, os pronomes pessoais na terceira pessoa não pos-
suem marca para gênero (masculino e feminino).

Veja no DVD: PRONOMES PESSOAIS

4.1. O professor trabalhará os Pronomes Pessoais, utilizando as figuras que estão no Livro do
Estudante ou fazendo transparências e apresentando-as no retro-projetor.

5.1. O professor coloca o DVD – Pronomes Pessoais e depois ensina os verbos, abaixo, com
os pronomes:

a) TER/ TER-NÃO

b) QUERER / QUERER-NÃO

5.2. Professor deverá mostrar a diferença entre os verbos

QUERER; ACEITAR  e  RECEBER

5 PRONOMES PESSOAIS EM CONTEXTOS COM OS VERBOS TER E
QUERER
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EU QUERER LIVRO

VOCÊ QUERER CANETA?
CANETA, VOCÊ QUERER?

EL@-TOD@ QUERER CARRO

NÓS-2 QUERER AMIG@ MUIT@
AMIG@ MUIT@, NÓS-2 QUERER.

EU QUERER-NÃO LIVRO
LIVRO, EU QUERER-   NÃO

VOCÊ QUERER-NÃO CANETA?!
CANETA, VOCÊ QUERER-NÃO?!

EL@-TOD@ QUERER-NÃO CARRO.

NÓS-2 QUERER-NÃO  AMIG@ MUIT@
AMIG@ MUIT@, NÓS-2 QUERER-NÃO.

EU TER LIVRO
LIVRO, EU TER
LIVRO, TER

VOCÊ TER CANETA?
CANETA, VOCÊ TER?
CANETA, TER?

EL@-TOD@ TER CARRO

NÓS-2 TER AMIG@ MUIT@
AMIG@ MUIT@, NÓS-2 TER.

EU TER-NÃO LIVRO
LIVRO, EU TER-NÃO
LIVRO, TER-NÃO

VOCÊ TER-NÃO CANETA?!
CANETA, VOCÊ TER-NÃO?!
CANETA, TER-NÃO?

EL@-TOD@ TER-NÃO CARRO.

NÓS-2 TER-NÃO  AMIG@ MUIT@
AMIG@ MUIT@, NÓS-2 TER-NÃO.

a) Exemplos: TER / TER-NÃO

b) Exemplos: QUERER/ QUERER-NÃO

5.3. O professor apresenta outros exemplos de pergunta/resposta criando os contextos:

SITUAÇÃO 1:

A) EU TER CARRO. VOCÊ TER?

B) NÃO, EU TER-NÃO.

A) QUEM TER?

B) EL@ TER.

A) QUEM QUERER LIVRO? (mostrando o livro que está na mão)

B) EL@ QUERER.
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SITUAÇÃO 2:

A) QUEM TER CIGARRO?

B) EU TER-NÃO.

A) EL@ TER CIGARRO?

B) SIM, EL@ TER. VOCÊ QUER?

A) NÃO EU QUERER-NÃO. EU GOSTAR-NÃO. CIGARRO RUIM

B)  VOCÊ CERT@.

A) OBRIGAD@! (Aceno de cabeça afirmando)

B) DE-NADA!

E - ATIVIDADE PARA CASA
Ler, no Livro do Estudante nas páginas 41-42 – Pronomes demonstrativos e advérbios de

Lugar.

6  ENCERRAMENTO DA AULA

• Após as atividades acima, o professor agradece, avisa que a aula acabou e pede para os
alunos fazerem a atividade de casa que mostrará em transparência ou escreverá no qua-
dro para os alunos copiarem.

• No final de todas as aulas o professor terá esse mesmo procedimento.
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PLANO DA 10ª  AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 No final dessa aula os alunos serão capazes de:

• Entender as estratégias para localização em LIBRAS;

• Conhecer sinais relacionados a ambientes escolares e domésticos.

B – RECURSOS MATERIAIS:
• Retro-projetor;

• Transparências;

• Papel para desenho de mapa;

• Papel com exercício xerocado.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o Professor

• O professor trabalhará com os Pronomes Demonstrativos e Situações para as Localizações
e Direções através de aula expositiva e atividades de reconhecimento espacial;

• O professor levará os alunos para conhecerem as partes da instituição em que esteja dando
o curso e depois pedirá aos alunos que façam o mapa com os locais específicos dessa
instituição.
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PRONOMES DEMONSTRATIVOS
OU ADVÉRBIOS DE LUGAR

EST@ / AQUI
(olhando para a  coisa/lugar apontado,
perto da 1ª pessoa)

ESS@ / AÍ
(olhando para a coisa/lugar apontado,
perto da 2ª pessoa)

AQUEL@ / LÁ
(olhando para a coisa/
lugar distante apontado)

1Ver sistema de transcrição: esta ausência, ou neutralidade, está sendo assinalada pelo símbolo @

PRONOMES PESSOAIS

EU
(olhando para o receptor: 2ª pessoa)

VOCÊ
(olhando para o receptor: 2ª pessoa)

EL@
(olhando para o receptor: 2ª pessoa)

1  PRONOMES DEMONSTRATIVOS E ADVÉRBIOS DE LUGAR

D - ATIVIDADE EM CLASSE

Pronomes demonstrativos e advérbios de lugar
(Texto do Livro do Estudante – páginas 41-42)

Na LIBRAS, como em Português, os pronomes demonstrativos e os advérbios de
lugar estão relacionados às pessoas do discurso e representam, na perspectiva do emis-
sor, o que está bem próximo, perto ou distante. Eles têm a mesma configuração de
mãos dos pronomes pessoais, mas os pontos de articulação e as orientações do olhar
são diferentes.

Os pronomes demonstrativos e os advérbios de lugar relacionados à 1a. pessoa,
EST@ / AQUI, são representados por um apontar para o lugar perto e em frente do
emissor, acompanhado de um olhar para este ponto. EST@ também pode ser sinalizado
ao lado do emissor apontando para a pessoa/coisa mencionada.

ESS@ / AÍ é um apontar para o lugar perto e em frente do receptor, acrescido de
um olhar direcionado não para o receptor , mas para o ponto sinalizado com relação à
coisa/pessoa que está perto da segunda pessoa do discurso.

AQUEL@ / LÁ é um apontar para um lugar mais distante, o lugar da terceira
pessoa, mas diferentemente do pronome pessoal, ao apontar para este ponto há um
olhar direcionado para a coisa/pessoa ou lugar:

Como os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos também não possuem
marca para gênero: masculino e feminino.1
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Pronomes Demonstrativos em LIBRAS
(Livro do Estudante – página 42)

PRONOMES
DEMONSTRATIVOS

PESSOA
DO DISCURSO

ADVÉRBIO
DE LUGAR

EST@ EU AQUI

ESS@ VOCÊ AI

AQUEL@ EL@ LÁ

Localidade da
1a.Pessoa do discurso

Localidade da
2a.Pessoa do discurso

Localidade da
3a.Pessoa do discurso
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1.1. O professor mostra aos alunos a posição dele e aponta os sinais dos pronomes demonstra-
tivos em relação aos objetos apresentados, mostrando os três graus de distância, relacio-
nados com quem está sinalizando:

1.2. O professor faz a comparação dos pronomes demonstrativos e advérbios de lugar na
LIBRAS com os pronomes demonstrativos e advérbios de lugar na Língua Portuguesa,
apresentando a transparência abaixo:

a) PRONOMES DEMONSTRATIVOS em Língua Portuguesa:

Masculino (1a pessoa) Este
Feminino (1a pessoa) Esta
Neutro (1a pessoa) Isto

Masculino (2a pessoa) Esse
Feminino (2a pessoa) Essa COISA/ PESSOA
Neutro (2a pessoa) Isto

Masculino (3a pessoa) Aquele
Feminino (3a pessoa) Aquela
Neutro (3a pessoa) Aquilo

b) ADVÉRBIO DE LUGAR em Língua Portuguesa: (Para coisas / pessoas)

• AQUI      1a  pessoa

• AÍ      2ª  pessoa

• LÁ      3a  pessoa

Exemplos:

1) EST@ LIVRO ME@

Pronome Demonstrativo  Pronome Possessivo

2) ESS@ HOMEM TE@ AMIG@

Pronome Demonstrativo  Pronome Possessivo

3) AQUEL@ LIVRO SE@

Pronome Demonstrativo  Pronome Possessivo
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Outros exemplos:

1) ESS@ ME@ AMIG@

2) EST@ LÁPIS DEL@

3) AQUEL@ PROFESSOR  BO@

                               ........ñ.......

4) AQUEL@ PORTA FECHAR  NÃO

5) AQUI  S-A-L-A AULA

6) AÍ ESCADA

7) LÁ BANHEIRO

2.1. O professor leva os alunos para conhecer os demais local da instituição onde está dando
aula, mostrando os diversos lugares e os sinais correspondentes para localidades na es-
cola, na firma, apartamento,  casa, etc.

a) CASA/APTO: BANHEIRO; COZINHA; SALA DE TV; QUARTO; GARAGEM; VARANDA, etc

b) EMPRESA/ESCOLA: SECRETÁRIA; SALA DE AULA; SALA DE REUNIÃO; SALA DE COPA;
BANHEIRO; COZINHA, etc

2.2. O professor poderá levar também um mapa e / ou desenho das localidades, mostrando os
caminhos, usando as noções: “Direita” e  “Esquerda”.

2.3. Após todos terem percorrido o prédio, já na sala de aula, o professor solicitará que os
alunos, em dupla, façam o mapa dessa instituição.

2.4. Após essa atividade acima, o professor chama algumas duplas para localizarem, a partir
do mapa que fizeram, os locais que ele irá perguntar, por exemplo: banheiro, secretaria,
almoxarifado, etc.

3.1. O Professor entrega a folha com o QUADRÍCULO, ou solicita que os alunos abram o livro
na págia 52, a seguir, e faz o sinal correspondente a um dos objetos desenhados e pede
para os alunos localizá-lo no quadrículo. Após localizar no papel, o aluno coloca a letra
correspondente ao objeto no quadrículo identificado para sua localização e continua fa-
zendo a mesma coisa para os outros objetos até terminar o exercício.

2  LOCAIS DE UMA CASA E DE UMA INSTITUIÇÃO

3  TRABALHANDO COM EXERCÍCIO
(Livro do Estudante - página 52):
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QUADRÍCULO – LOCALIZAÇÕES – “ONDE ESTÃO OS OBJETOS”

Coloque o número de cada objeto no lugar indicado no desenho da sala de aula, sinalizado pelo
professor:

E -  ATIVIDADE PARA CASA
Ver, no DVD, a parte referente aos pronomes demonstrativos e fazer o exercício da

página 41.

4  ENCERRAMENTO DA AULA

• Após as atividades acima, o professor agradece, avisa que a aula acabou e pede para os
alunos fazerem a atividade de casa que mostrará em transparência ou escreverá no qua-
dro para os alunos copiarem.

• No final de todas as aulas o professor terá esse mesmo procedimento.
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PLANO DA 11a  AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
No final dessa aula os alunos serão capazes de:

• Entender as estratégias para localização em LIBRAS;

• Desenvolvendo a percepção visual, localizar objeto em espaços específicos;

B  – RECURSOS MATERIAIS
• TV e DVD;

• Livro do Estudante.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o Professor

• O professor trabalhará com as atividades com o DVD que os alunos já fizeram em
cada.

• O professor trabalhará com exercícios de localização para despertar mais a percepção visu-
al dos alunos.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

1.1. O professor coloca o DVD, na parte referente aos “Pronomes  Demonstrativos” e “Ad-
vérbios de Lugar”e trabalha, com os alunos, o diálogo que eles completaram em casa .

GRAMÁTICA: Advérbio de Lugar - Pronomes Demonstrativos:

Completar com a frase que está no DVD

1) LIVRO ONDE?

R- AQUEL@ MULHER SENTAD@ MESA EM-CIMA É.

2) AH! CANETA ONDE?

R- VER HOMEM EM-PÉ CANETA -PENDURAR-BOLSO  É!

3) AQUEL@ AH!

AQUI FRI@muito

R- ALI FRI@ A-R.

4) SANITÁRIO ONDE?

R- ESQUERD@ ENTRAR SÓ.

5)  AH! CERTO!

S-A-L-A REUNIÃO ONDE?

R- EM-CIMA SEGUNDO-ANDAR.

6) EM-CIMA? AH!

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE No livro do Aluno não há respostas.

1.2. O professor apresenta uma transparência com esse exercício completo do livro do pro-
fessor para os alunos corrigirem  o que completaram.

1  ATIVIDADES PARA SEREM FEITAS COM O DVD - PÁGINA 53
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2.1. Ambiente Trabalho/Escola

O professor sinaliza os ambientes de uma  “escola” de acordo com a planta abaixo e os alunos
enumerarão, no quadrinho, de acordo com a descrição do professor.

Após sinalizar toda a planta, o professor apresenta uma transparência com os números nos
ambientes na seqüência que apresentou.

PLANTA DO TRABALHO/ ESCOLA

2  EXERCÍCIOS DO LIVRO DO ESTUDANTE (PÁGINAS 54, 55 E 56):
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2.2. Localizações: “ONDE”?

O professor descreverá um lugar indicando onde está essa parte do prédio e o aluno localiza-
rá e escreverá o nome sinalizando segundo a ordem.

 SALA A - _______________   SALA D - __________________

     SALA B -  _______________  SALA E  - __________________

     SALA C -  _______________  SALA F - __________________

Depois o professor pergunta onde é a sala da parte do prédio e o aluno sinalizará demons-
trando a sala.

SALA A   ONDE? SALA D ONDE?

SALA B   ONDE? SALA E  ONDE?

SALA C   ONDE? SALA F -ONDE?
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2.3. “AMBIENTE DOMÉSTICO”

O professor descreve os sinais de uma planta da casa e ou apartamento.  O aluno enumerará
os locais na ordem em que forem sinalizados.

PLANTA DA CASA/APARTAMENTO

3  ENCERRAMENTO DA AULA

• Após as atividades acima, o professor agradece, avisa que a aula acabou e pede para os
alunos fazerem a atividade de casa que mostrará em transparência ou escreverá no qua-
dro para os alunos copiarem.

• No final de todas as aulas o professor terá esse mesmo procedimento.
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PLANO DA 12a  AULA

A – OBJETIVO ESPECÍFICO
Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Criar e entender diálogos em LIBRAS.

B – RECURSOS MATERIAIS
• Retroprojetor

• Livro do Estudante

• Quadro e Giz

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor:

• O professor ensinará os sinais dos locais:

   ESCOLA; FACULDADE; UNIVERSIDADE;

• O professor ensinará alguns verbos que relacionam com

   os sinais já aprendidos;

• Poderá trabalhar também com os sinais das línguas que conhece;

• O professor apresenta também os sinais para as palavras: PALAVRA / FRASE,

   mostrando as frases em línguas diferentes que estão no quadro;

• Ensinará os sinais de GRAU DE ESCOLARIDADE: 1a SÉRIE a  8a SÉRIE;

   FACULDADE e outros sinais relacionados ao tema.
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D. ATIVIDADE EM CLASSE

1.1. O professor leva os recortes de figuras e ou desenhos, abaixo, em transparência:

• ESCOLA / FACULDADE / UNIVERSIDADE

• SALA DE AULA

• PROFESSOR@

• ALUNO@

1.2. O professor pergunta aos alunos:

• AQUI , SALA DE AULA?

• AQUI, ESCOLA?

• AQUI, FACULDADE, QUAL? (Letras, Medicina, Engenharia, etc.)

• AQUI, UNIVERSIDADE, QUAL?

• EU, PROFESSOR@?

• VOCÊ, ALUN@?

1.3. O professor trabalha as figuras, abaixo, sinalizando os seguintes VERBOS:

• EL@ ESTUDAR

• EL@ APRENDER

• EL@ ENSINAR

• EL@ CONHECER

• EL@ LER

• EL@ ESCREVER

• EL@ FALAR LÍNGUA : Inglês, Francês, espanhol, etc.

• EL@ SABER

1  SINAIS RELACIONADOS AOS AMBIENTES DE ESTUDO

UNIVERSIDADE ESCOLAFACULDADE
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• EL@ SABER-NÃO LER

• EL@ SABER-NÃO ESCREVER

• EL@ SABER-NÃO FALAR LÍNGUA

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Os verbos “Ensinar” e “Falar” têm concordância número-
pessoal, mas o professor mostrará essa concordância sem
entrar em questões gramaticais.

1.4. O professor anota, no quadro-negro, as frases, abaixo, em língua inglesa, francesa, es-
panhola, portuguesa e em LIBRAS e ensina os sinais das línguas:

• WHAT IS THIS (O que é isso) - Inglês

• C’ EST UNE TABLE (É uma mesa) - Francês

• MUY BIEN, GRACIAS (Muito bem. Obrigado) - Espanhol

• OBRIGADO  - Português

• OBRIGAD@  - LIBRAS

1.5. O professor pergunta em quais línguas estão escritas as frases acima e pergunta:

• EU 1SENSINAR2S    INGLÊS?

• EU 1SENSINAR2S     FRANCÊS?

ESCREVER  ESTUDAR

LER SABER  FALAR  LÍNGUA+
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• EU 1SENSINAR2S    PORTUGUÊS?

• EU 1SENSINAR2S     ESPANHOL?

A)   1SENSINAR2S O-QUÊ?

B) LIBRAS

A) VOCÊ APRENDER O-QUÊ?

B) LIBRAS

A) Q-U-M   1SENSINAR2S  LIBRAS?

B) VOCÊ

1.6. O professor poderá usar os verbos: “SABER”; “FALAR”; “ESCREVER” e “LER”, confor-
me exemplos abaixo:

a) VOCÊ SABER FALAR FRANCÊS?  Q-U-M SABE?

b) EU SABER.

c) EU SABER-NÃO.

a) VOCÊ SABER ESCREVER INGLÊS? Q-U-M SABER?

b) EU SABER-NÃO

c) EU SABER.

a) VOCÊ SABER LER ITALIANO?  Q-U-M SABER?

b) EU SABER.

c) EU SABER-NÃO.

1.7. O professor pede para um aluno escrever ,no quadro-negro,  uma frase nessas línguas mos-
tradas, ou em outras línguas que conheça, mostrando a diferença entre Palavra e Frase.

2.1. O professor ensina, os seguintes sinais, abaixo:

Ensino Fundamental Ensino Médio  Ensino Superior

1a SÉRIE 5a SÉRIE 1a SÉRIE

2a SÉRIE 6a SÉRIE 2a SÉRIE  FACULDADE

3a SÉRIE 7a SÉRIE 3a SÉRIE

4a SÉRIE 8a SÉRIE

2  Grau de escolaridade
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2.2. O professor anota, no quadro-negro, os nomes das instituições, abaixo, e ensina os si-
nais conforme os locais da sua cidade.

EXEMPLOS, no Rio de Janeiro:

• INES • UERJ • FENEIS • Nomes de escolas de Surdos

• UFRJ • CES • APADA

2.3.  O Professor ensina estes sinais e pergunta:

a) Você aprender LIBRAS, onde?
b) FENEIS (RJ)

a) Você estudar inglês, ONDE?
b) UFRJ (RJ)

2.4. O professor deverá criar contextos e também fará perguntas/respostas, conforme exem-
plos abaixo,

a) Onde você estuda?

b) Nome da escola?

c) Nome do professor?

d) Qual língua você sabe?

e) Qual é sua série? Etc.

2.5. O professor deverá criar contextos e também fará perguntas / respostas, utilizando os
sinais abaixo,

• VAGA;

• ADMISSÃO NA ESCOLA E OU/ FIRMA;

• MATRÍCULA;

• SUPLETIVO (6 MESES EM 6 MESES);

• VESTIBULAR;

• PÓS-GRADUAÇÃO:ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO.

3.1. O professor solicita para que os alunos, em dupla, estudem os diálogos e depois, apre-
sentarem para a sala:

DIÁLOGO A: NA ESCOLA

(Duas pessoas se encontram em um corredor e uma tenta conversar com a outra que
vem  apressadamente já falando)

A) DESCULPAR, AULA JÁ COMEÇAR, EU, ATRASAD@  (Olha no relógio)

B) TUDO-BEM. DEPOIS CONVERSAR, SALA SE@ NÚMERO? ONDE?

3  DINÂMICA EM DUPLA: LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 57

Unidade-1_ 2 PARTE_ 3_CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 11:37103



]104

A) SALA NÚMERO 37 AULA ACABAR, NÓS ENCONTRAR.

B) OK ! ESPERAR TCHAU!

DIÁLOGO B: NA CANTINA

(Duas pessoas se encontram na cantina)

A) OI, TUDO-BEM!

B) OI, TUDO-BEM!

A) VOCE ESTUDAR ONDE?

B)SALA 5 LÁ DIREITA

A) SÉRIE?

B) QUINTA-SÉRIE. VOCÊ ESTUDAR ONDE?

A) EU ESTUDAR SEGUND@ G-R-A-U, PRIMEIRA-SÉRIE SALA 12, LÁ ESQUERD@

B) BO@!

DIÁLOGO C:  NA EMPRESA

A) BOM-DIA

B) BOM-DIA. O-QUE VOCÊ QUER

A)EU QUERER SABER TER  V-A-G-A  AQUI  D-P?    ( DATAPREV)

B) DESCULPAR, PARECER TER-NÃO V-A-G-A.

B) VOCÊ PREENCHER F-I-C-H-A, DEPOIS ESPERAR.

A) VOCÊ TER TELEFONE? T-D-D?

B) EU TER T-D-D NÚMERO 204.3978

A) ME@ NOME EDSON. VOCÊ NOME?

B) EU NOME M-Á-R-C-I-A. 2sTELEFONAR2s, CHAMAR. CERTO! ESPERAR.

A) CERTO! OBRIGAD@! TCHAU!

E -  ATIVIDADE PARA CASA
Ler, no Livro do Estudante, nas páginas 34-35, a “Situação 3 – Na recepção da escola” e ver

no DVD esse diálogo. Anotar as dúvidas para serem trabalhadas em classe.

4  ENCERRAMENTO DA AULA

• Após as atividades acima, o professor agradece, avisa que a aula acabou e pede para os
alunos fazerem a atividade de casa que mostrará em transparência ou escreverá no qua-
dro para os alunos copiarem.

• No final de todas as aulas o professor terá esse mesmo procedimento.
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PLANO DA 13a  AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Entender diálogos em LIBRAS;

• Fazer descrições espaciais para localização.

B – RECURSOS MATERIAIS
• TV e DVD;

• Mapa xerocado;

• Livro do Estudante.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações do Professor:

• O professor trabalhará com compreensão de texto, observando se os alunos estão com-
preendendo com mais facilidade o diálogo apresentado no DVD;

• Caso perceba que há alunos que não conseguem recontar o diálogo, o professor solicita
que estudem mais em casa, explicando que essa atividade de assistir o DVD irá ajudar o
aluno na compreensão de conversações em LIBRAS;

• O professor distribuirá mapas para os alunos trabalharem com descrições espaciais.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

Situação 3 - Na recepção da escola
(Conversação do Livro do Estudante - página 35)

A) TUDO-BOM!

B) TUDO-BOM! O-QUE DESEJAR?

A) EU QUERER INSCRIÇÃO ENTRAR ESCOLA.

B) HORÁRIO? SÉRIE?

A) EU TERCEIRA-SÉRIE SEGUND@  G-R-A-U. EU QUERER NOITE.

B) PARECER TER-NÃO V-A-G-A. MELHOR   1sTELEFONAR2s.

    TER TEL T-D-D?

 A) TER-NÃO. AH!, EU TER AMIG@ PERTO TER. NÚMERO SE@ ?

A) TELEFONE ME@...3265-2310  ME@ NOME  A-N-A

       R-E-G-I-N-A. SE@ NOME?

B) ME@ NOME M-A-R-L-E-N-E. AMANHÃ CEDO HORA 8

1sTELEFONAR2s.

A) 2sTELEFONAR1s.OK! ESPERAR VOCÊ CERTO?!

B) OBRIGAD@. TCHAU.

1.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta  o que eles entenderam;

• Em  seguida, o professor volta o DVD e, repetindo cada frase igual ao DVD, explica cada
parte até todos entenderem todo o texto, fazendo os alunos repetirem as frases que
sinalizar;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

1  COMPREENSÃO DE TEXTO
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2  TRABALHO EM DUPLA: LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 58

2.1. O professor solicita que os alunos abram o Livro do Estudante para realizar, em duplas, a
atividade “ONDE VOCÊ MORA” a seguir:

ONDE VOCÊ MORA?

(Descrever a localização de sua casa a partir do mapa abaixo)

a) O Aluno A descreverá em Libras, para o seu colega, o nome da rua onde mora e sinalizan-
do alguns locais perto de sua residência, dará também as direções;

b) O Aluno B escreverá no mapa os nomes correspondem aos lugares sinalizados;

c) Depois os alunos inventem a situação.

CASA SE@ ONDE?
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3.1. O professor apresenta, em transparência, os diálogo abaixo e solicita que os alunos , em
dupla, estudem os textos para apresentar para a turma:

DIÁLOGO 1: FARMÁCIA ONDE?

(Uma pessoa parada em um ponto de ônibus. chega uma outra que se aproxima e pergunta)

A)  DESCULPAR. VOCÊ SABER ONDE FARMÁCIA AQUI PERTO?

B)  SABER, VOCÊ PASSAR PRIMEI@ RUA NÃO, SEGUND@ RUA SIM,  VIRAR À-DIREITA.

A) PRIMEIR@ NÃO , SEGUND@ SIM, VIRAR À-DIREITA, CERTO. OBRIGAD@. TCHAU!

B)  DE-NADA. TCHAU! ÔNIBUS CHEGAR.

DIÁLOGO 2: FENEIS ONDE?

(Dois amigos surdos conversando):

A)  OLHE!

B)  ONDE?

A)  AQUEL@ RAPAZ (explica as características)

B)  NO-LADO-DIREITO?

A)  É, À-DIREITA. EU CONHECER.

B)  EL@  SURD@?

A)  NÃO. OUVINTE.

B)  AH! É-MESMO! LÍNGUA DE SINAIS SABER EL@?

A)  SABER BEM. EL@ INTÉRPRETE, TRABALHAR FENEIS

B)  ONDE FENEIS?

A)  T-I-J-U-C-A.

B)  CONHEÇER NÃO. ONDE?

A) R-U-A M-A-J-O-R  Á-V-I-LA, 379. IR LÁ CONHECER BO@!

B) OBRIGAD@

3.2. O professor escolhe algumas duplas para apresentarem, para a turma, os diálogos traba-
lhados.

3  TRABALHO EM DUPLA: LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 59

4  ENCERRAMENTO DA AULA

• Após as atividades acima, o professor agradece, avisa que a aula acabou e pede para os
alunos fazerem a atividade de casa que mostrará em transparência ou escreverá no qua-
dro para os alunos copiarem.

• No final de todas as aulas o professor terá esse mesmo procedimento.
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E -  ATIVIDADE PARA CASA
1) Ler, no Livro do Estudante, nas página 45: No mundo dos Surdos – Cultura e Comunidades

Surdas”.

2) Rever toda a unidade e anotar as dúvidas.

No mundo dos Surdos
Cultura e Comunidade Surdas

(Texto do Livro do Estudante - página 45)

A palavra “cultura” possui vários significados. Relacionando esta palavra ao con-
texto de pessoas surdas, ela representa identidade porque pode-se afirmar que estas
possuem uma cultura uma vez que têm uma forma peculiar de apreender o mundo que
as identificam como tal.

STOKOE, um lingüista americano, e seu grupo de pesquisa, em 1965, na célebre
obra A Dictionary of American Sign Language on linguistic principles, foram os primeiros
estudiosos a falar sobre as características sociais e culturais dos Surdos.

A lingüista surda Carol Padden estabeleceu uma diferença entre cultura e comu-
nidade. Para ela, “uma cultura é um conjunto de comportamentos aprendidos de um
grupo de pessoas que possuem sua própria língua, valores, regras de comportamento e
tradições”. Ao passo que “uma comunidade é um sistema social geral, no qual pessoas
vivem juntas, compartilham metas comuns e partilham certas responsabilidades umas
com as outras”. PADDEN (1989:5).

Para esta pesquisadora, “uma Comunidade Surda é um grupo de pessoas que mora
em uma localização particular, compartilha as metas comuns de seus membros e, de vários
modos, trabalha para alcançar estas metas.” Portanto, em uma Comunidade Surda pode
ter também ouvintes e surdos que não são culturalmente Surdos. Já “a Cultura da pessoa
Surda é mais fechada do que a Comunidade Surda. Membros de uma Cultura Surda com-
portam como as pessoas Surdas, usam a língua das pessoas Surdas e compartilham das
crenças das pessoas Surdas entre si e com outras pessoas que não são Surdas.”

Mas ser uma pessoa surda não equivale a dizer que esta faça parte de uma Cul-
tura e de uma Comunidade Surda, porque sendo a maioria dos surdos, aproximada-
mente 95%, filhos de pais ouvintes, muitos destes não aprendem a Libras e não conhe-
cem as Associações de Surdos, que são as Comunidades Surdas, podendo tornarem-se
somente pessoas com deficiência auditiva.

As pessoas Surdas, que estão politicamente atuando para terem seus direitos de
cidadania e lingüísticos respeitados, fazem uma distinção entre “ser Surdo” e ser “deficien-
te auditivo”. A palavra “deficiente”, que não foi escolhida por elas para se denominarem,
estigmatiza a pessoa porque a mostra sempre pelo que ela não tem, em relação às outras e,
não mostra o que ela pode ter de diferente e, por isso, acrescentar às outras pessoas.

Ser Surdo é saber que pode falar com mãos e aprender uma língua oral-auditiva
através dessa, é conviver com pessoas que, em um universo de barulhos, deparam-se
com pessoas que estão percebendo o mundo, principalmente, pela visão, e isso faz com
que elas sejam diferentes e não necessariamente deficientes.

A diferença está no modo de apreender o mundo, que gera valores, comporta-
mento comum compartilhado e tradições sócio-interativas, a este modus vivendi está
sendo denominado de Cultura Surda.
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PLANO DA 14a  AULA

A – OBJETIVO ESPECÍFICO
• Fazer a revisão da unidade, esclarecendo as dúvidas.

B – RECURSOS MATERIAIS
• Retro-projetor;

• TV e Vídeo;

• Livro do Estudante;

• Transparências utilizadas nas aulas.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor:

• O professor irá esclarecer as dúvidas dos alunos, retomando os pontos principais dessa
unidade.

D - ATIVIDADE EM CLASSE
1) O professor perguntará se os alunos gostariam de fazer pergunta sobre algum tópico que

foi trabalhado nessa unidade;

2) O professor responderá a pergunta dos alunos, utilizando o material já trabalhado;

3) Caso não haja pergunta, o professor seleciona o que achar mais importante e faz uma
revisão.

E –  ATIVIDADE PARA CASA
Rever toda a unidade, estudando para a avaliação escrita e sinalizada dessa unidade.
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PLANO DA 15a AULA

A – OBJETIVO ESPECÍFICO
• Fazer a avaliação escrita e sinalizada dessa unidade.

B – RECURSOS MATERIAIS
• avaliação xerocada.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações do Professor:

• O professor irá entregar a cada aluno uma avaliação escrita para responderem. Poderá
ser utilizada a proposta de avaliação que está no Livro do Professor ou poderá fazer outra
similar.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

AVALIAÇÃO DA UNIDADE 1

Parte I: Compreensão da LIBRAS  (Valor Total: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta parte da AVALIAÇÃO será realizada através da
apresentação das questões, em LIBRAS, para os alunos
responderem, individualmente, em Português escrito. O
professor irá distribuir as folhas com as questões para todos
os alunos responderem, ao mesmo tempo, à medida em que
cada questão for sendo apresentada. O(a) professor(a) irá
sinalizar duas vezes cada questão.

1ª Questão: (Valor: 1,00)

O professor sinalizará 4 (quatro ) frases, utilizando os pronomes interrogativos: “Q-U-M”,
“DE-QUEM-É” e “QUEM-É”. Os alunos escreverão, em língua portuguesa, nas linhas abaixo qual
foram as frases sinalizadas:

a) _____________________________________________________

b) _____________________________________________________

c) _____________________________________________________

d) _____________________________________________________

2ª Questão: (Valor: 1,00)

O professor sinalizará 10 (dez) sinais de objetos e as respectivas quantidades. Os alunos es-
creverão em língua portuguesa, nas linhas abaixo,o que o(a) professor(a) sinalizou:

OBJETOS QUANTIDADE    OBJETOS QUANTIDADE

a) ___________ ___________ f) ___________   ___________

b) ___________ ___________ g) ___________   ___________

c) ___________ ___________ h) ___________   ___________

d) ___________ ___________ i) ___________   ___________

e) ___________ ___________ j) ___________   ___________
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3ª Questão: (Valor: 1,00)

O(a) professor(a) sinalizará 4 (quatro) nomes de ruas ou avenidas, em datilologia e sinalizará
os números. Os alunos deverão escrever o número que o (a) professor(a) sinalizou:

 NOMES DAS RUAS/AV/AL/TRAV.:     N°:               LOCAIS:

a) ____________________________    ______ _______________

b) ____________________________    ______ _______________

c) ____________________________    ______ _______________

d) ____________________________    ______ _______________

Obs.:  O(A) professor(a) mostrará os locais da sua cidade.

4ª Questão: (Valor: 1,00)

O(A) professor(a) deverá sinalizar 04 (quatro) exemplos de expressões faciais utilizadas em
LIBRAS. Os alunos deverão marcar a expressão correta entre as que estão escritas abaixo:

a) CARRO BONIT@! (        )

CARRO BONIT@? (        )

b) VOCÊ CONHECER NÃO EU? (        )

VOCÊ CONHECER EU! (        )

c) HOJE AULA LIBRAS ÚLTIM@. (        )

HOJE AULA LIBRAS ÚLTIM@ NÃO.

d) EL@ SABER-NÃO LIBRAS.           (        )

EL@ SABER-NÃO LIBRAS?  (        )

5ª Questão: (Valor: 1,00)

O(A) professor(a) sinalizará, em datilologia, os três nomes variados  de  cada grupo de 03
(quatro). Os alunos deverão escrevê-los de acordo com a ordem escolhido pelo(a) professor(a):

(1)      (2) (3)

a) M-A-R-I-O M-A-R-C-I-O M-A-R-C-O-S

(1)      (2)        (3)

b) C-A-R-O C-A-R-R-O            C-A-R-A

(1)      (2)       (3)

c)     M-E-L    M-A-L            M-A-U

(1)      (2)       (3)

d)     F-A-C-A  F-O-C-A            F-I-C-A
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6ª Questão: (Valor: 2,00)

O(A) professor(a) sinalizará 04 (quatro) frases, utilizando advérbios de lugar e pronomes de-
monstrativos. Os alunos deverão escrever, em Português, as frases sinalizadas.

a)  ___________________________ [ CADEIRA AQUI VOCÊ SENTAR ]

b)  ___________________________ [ AULA SALA LÁ, TER PROFESSOR ]

c)  ___________________________ [ ESTE LÁPIS SEU? ]

d)  ___________________________ [AQUELE HOMEM, ESPERAR VOCÊ! ]

Obs.: Estas frases são sugestões para o professor e não deverão estar escritas na folha do aluno.

OU

[a) Aqui está a cadeira, sente-se.]

[b) Aquele homem espera por você.]

[c) O banheiro é aí, pode entrar.]

[d) A sala de aula é lá, pergunte ao professor.]

[e)Esta é a sua mesa de trabalho. Pode começar.]

Obs.: Estas frases são sugestões para o professor e não deverão estar escritas na folha do aluno.

7ª Questão: (Valor: 1,00)

O professor sinalizará frases, utilizando diferentes pronomes pessoais. Os alunos deverão
marcar com X a alternativa correspondente a cada pronome pessoal apresentado pelo professor.

(    ) Singular

(    ) Dual

a) [NÓS  APRENDER LIBRAS] (    ) Trial

(    ) Plural

(    ) Singular

(    ) Dual

b) [VOCÊ-3 SABER-NÃO LIBRAS] (    ) Trial

(    ) Plural

(    ) Singular

(    ) Dual

c) [EL@ QUERER AULA LIBRAS] (    ) Trial

 (    ) Plural

(    ) Singular

(    ) Dual

d) [EL@ ESTUDAR LIBRAS] (    ) Trial

(    ) Plural

Obs.: Estas frases são sugestões para o professor e não deverão estar escritas na folha do aluno.
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8ª Questão: (Valor: 1,00)

O(A) professor(a) sinalizará 04 (quatro) frases com os verbos que incorporam negação:  TER-
NÃO, QUERER-NÃO, SABER-NÃO,  GOSTAR-NÃO, Os alunos deverão marcar um  X na alternativa
sinalizada pelo(a) professor(a):

a) GOSTAR-NÃO FUMAR ( )

GOSTAR-NÃO ESTUDAR ( )

b)  SABER-NÃO INGLÊS ( )

SABER-NÃO LIBRAS ( )

c) TER-NÃO DINHEIRO ( )

TER-NÃO CARRO ( )

d) QUERER-NÃO COMER ( )

QUERER-NÃO  APRENDER ( )

9ª Questão: (Valor: 1,00)

O(A) professor apresentará as expressões faciais das características das pessoas e os alunos
deverão numerar de acordo com a ordem em que a característica for sendo apresentada pelo
professor:

a) ( ) b)  ( )  c)  ( )

d) ( )  e)  ( )

Parte II: Desempenho em LIBRAS                  (Valor: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta parte da AVALIAÇÃO será realizada através da
apresentação das questões, em LIBRAS ou em Português
escrito, para os alunos responderem, individualmente, em
LIBRAS. O professor deverá ficar de posse das folhas com as
questões para registrar o desempenho de cada aluno na
respectiva folha, à medida em que cada um for apresentando
suas respostas. Enquanto o professor observa o desempenho
em LIBRAS de um aluno (de uma dupla ou trio), os demais
alunos deverão estar realizado a 3ª  parte desta  avaliação.
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1ª Questão: (Valor: 1,00)

Os alunos deverão pensar uma frase em LIBRAS, apresentando-a nas formas: AFIRMATIVA,
NEGATIVA, EXCLAMATIVA e INTERROGATIVA para o professor:

a)_____________________________________________ (afirmativa)

b)_____________________________________________ (negativa)

c)_____________________________________________ (exclamativa)

d)_____________________________________________ (interrogativa)

Obs.:  O aluno não deverá usar a frase diferente, somente as expressões faciais.

2ª Questão: (Valor: 1,00)

Os alunos deverão escrever em língua portuguesa e apresentar os exemplos com dois sinais
formando só uma frase em LIBRAS, conforme abaixo:

a)________________________________ (ACEITAR-NÃO/ QUERER )

b)________________________________ (NÓS-TRÊS SABER/ ELA NADA)

c)________________________________ (DEPOIS-DE-AMANHÃ / CHEGAR)

d)________________________________ (CONHECER-NÃO / QUEM-É?)

3ª Questão: (Valor: 2,00)

Os alunos deverão marcar F ou V retificando as questões erradas:

a) ( )   Uma cadeira ( )   Uma cadeira

b) ( )   Número 10 ( )  Número 10

c) ( )    Duas meninas ( )   Duas meninas
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4ª Questão: (Valor: 1,00)

O professor chamará os alunos em grupos de 03 (três) para apresentem os seguintes diálogos,
utilizando a LIBRAS:

A)     VOCÊ TEM CANETA?

B)     NÃO,NÃO TENHO. EU ACHO QUE ELE TEM!

C)     EU TENHO.

A)     VOCÊS DUAS TÊM CARRO?

B)     EU NÃO TENHO. ACHO QUE ELE TEM!

C)     EU TENHO!

A)     NÓS DUAS VAMOS ESTUDAR?

B)     VAMOS. AONDE?

C)    NA MINHA OU NA SUA CASA

A)     NÓS  TRÊS  VAMOS COMER FORA?

B)     HOJE EU NÃO TENHO DINHEIRO. AMANÃ EU VOU!

C)     COMBINADO, AMANHÃ NÓS TRÊS VAMOS! HOJE, EU VOU COM ELA.

A)     VOCÊS DUAS QUEREM CONHECER SURDOS NO SÁBADO?

B)     QUEREMOS. ONDE IREMOS?

C)     PARA A ASSOCIAÇÃO.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta espaço é destinado ao registro dos acertos dos alunos
pelo próprio professor. O aluno não ficará de posse desta
folha, somente cada um escolherá os colegas com os quais
desejar dialogar e, em comum acordo, indicará o texto que
irão representar, registra-o no verso de uma folha da 1ª  parte
de sua avaliação.

5ª Questão: (Valor: 4,00)

O(A) professor(a) solicitará que os alunos formem duplas de livre escolha para criarem e apre-
sentarem um pequeno diálogo, em LIBRAS, com um dos temas: “Solicitando inscrição no Curso de
LIBRAS da FENEIS” e “Encontro entre dois Amigos”. Cada aluno deverá escrever, em Português, no
verso de uma folha da 1ª parte, o diálogo elaborado para a apresentação.

O professor(a) anotará o desempenho dos alunos do seguinte modos:

a) Sabe cumprimentar e despedir-se (     ) SIM        (     )  NÃO

b) Olha para o rosto de quem fala (     ) SIM        (     )  NÃO

Unidade-1_ 2 PARTE_ 3_CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 11:37117



]118

c) Usa datilologia (     ) SIM        (     )  NÃO

d) Sabe agradecer (     ) SIM        (     )  NÃO

e) Consegue estabelecer um diálogo (     ) SIM        (     )  NÃO

Parte III: Conhecimentos Teóricos (Gramática e Cultura Surda)     (Valor: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta parte da AVALIAÇÃO será realizada através da
apresentação das questões, escritas em Português, para os
alunos responderem individualmente, também, em
Português escrito, em sala de aula.

1ª Questão: (Valor: 1,00)

O aluno deverá responder com SIM ou NÃO:

a) As pessoas que ouvem podem fazer parte das Comunidades Surdas?_____

b) Toda pessoa surda faz parte da Comunidade Surda?______

c) A maioria dos Surdos são filhos de pais Surdos?______

d) Surdo, Cego, Cadeirante são denominações erradas e pejorativas?_____

2ª Questão: (Valor: 1,00)

O aluno deverá marcar com um X a afirmativa correta.

a) (    ) A LIBRAS é um código como o Braile.

b) (    ) A LIBRAS é uma forma reduzida do Português.

c) (    ) A LIBRAS é uma língua capaz de expressar qualquer idéia.

d) (    ) A LIBRAS é a língua que nunca incorpora pantomimas.

3ª Questão: (Valor: 1,00)

O aluno deverá marcar com um X as respostas corretas.

A LIBRAS e a Cultura Surda são transmitidas às pessoas de geração em geração, primeira-
mente, através:

a) (    ) da família ouvinte.

b) (    ) da Comunidade dos Adultos Surdos.

c) (    ) dos Professores Surdos.

d) (    ) dos Professores Ouvintes.
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4ª Questão: (Valor: 1,00)

O aluno deverá marcar com X as afirmativas corretas.

a) (     ) Os pronomes possessivos, em LIBRAS, estão relacionados às pessoas do discurso.

b) (     ) Os pronomes possessivos em LIBRAS estão relacionados às coisas possuídas.

c) (     ) Os pronomes possessivos em LIBRAS não possuem marca para gênero.

d) (     ) Os pronomes possessivos em LIBRAS possuem marca especificas para gênero.

5ª Questão: (Valor: 1,00)

O aluno deverá marcar com um X a afirmativa correta.

A SOLETRAÇÃO do “Alfabeto Manual” é utilizada

a) (     )  no lugar de qualquer sinal

b) (     )  para especificar as marcas dos produtos, nomes de pessoas e de lugares

c) (     )  como forma de LIBRAS artística.

d) (     )  para a comunicação de Surdos com Ouvintes que não conhecem a Libras.

O aluno deverá explicar sua escolha.

6ª Questão: (Valor: 1,00)

O aluno deverá completar as frases com as palavras e/ou expressões:

BILÍNGUES - LÍNGUAS - ASSOCIAÇÕES - LÍNGUA OFICIAL - MONOLÍNGUES - MULTILÍNGUES -
GESTO/VISUAL - MINORIA LINGÜÍSTICA - LÍNGUA DE SINAIS - COMUNIDADES MAJORITÁRIAS -
UNIVERSAIS LINGÜÍSTICOS - SUPERIOR OU INFERIOR.

a) Não se tem registros de quando os homens começaram a desenvolver  comunicações que

pudessem ser consideradas ____________________

b) Hoje, cada nação tem sua _____________________ ou Línguas Oficiais.

c) Os países que possuem somente uma Língua Oficial são ______________    e os países

que possuem mais de duas línguas são __________________

d) Geralmente os membros de uma ____________________________ se tornam

________________________________ por estarem inseridos em

________________________________  que utilizam línguas distintas.

e) Todas as línguas possuem _________________ que as tornam Linguagem  Humana. Não

se pode dizer que uma língua é _______________ou inferior a outra língua.
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7ª Questão: (Valor: 1,00)

O aluno deverá marcar com um X a afirmativa correta.

Além da palavra “SURDO”, qual dos seguintes nomes é apropriado culturalmente para iden-
tificar as pessoas Surdas?

a) (        )   Surdo-Mudo

b) (        )   Deficiente Auditivo

c) (        )   Ambos os nomes anteriores

d) (        )   Nenhuma das alternativas

O aluno deverá explicar sua escolha.

8ª Questão: (Valor: 1,00)

O aluno deverá escolher uma das opções com  sendo a correta.

a) As crianças Surdas, para aprenderem uma Língua de Sinais, devem ser, integrar nas esco-
las, juntamente com às crianças ouvintes.

b) As crianças Surdas, para aprenderem uma Língua de Sinais, devem se integrar nas esco-
las especiais, junto com outros alunos ouvintes e portadores de necessidades especiais.

c) As crianças Surdas, para aprenderem Língua de Sinais, devem se integrar nas escolas de
Surdos.

O aluno deverá justificar sua escolha.

9ª Questão: (Valor: 1,00)

O aluno deverá apresentar explicações para as afirmativas que está correta:

a) O Surdo necessita de Intérprete de LIBRAS em quase todos os lugares, por isso a presença
desse profissional é sempre importante na comunicação entre Surdos e Ouvintes.

b) A presença do Intérprete de LIBRAS somente é importante para o Surdo quando este está
em sala de aula com os ouvintes.

O aluno deverá explicar sua escolha.
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10ª Questão: (Valor: 1,00)

O aluno deverá responder:

a) Por que a estrutura da Língua Portuguesa não é igual a estrutura

da  LIBRAS?

b) Como expressões faciais são utilizada na Libras?

c) A LIBRAS é igual em todos os estados do Brasil?

d) O que é regionalismo em LIBRAS?
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unidade
“QUANDO, ONDE?!”
“Quando, onde será?!”

2

UNIDADE 2_3_CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 15:55123



]124

I - OBJETIVOS GERAIS

Ao final desta Unidade, o aluno será capaz de:

• Reconhecer e utilizar expressões faciais para tipos de frases: afirmativa, negativa,
interrogativa, exclamativa, exclamativa-interrogativa;

• Criar diálogos utilizando advérbio de tempo e expressões  idiomáticas relacionadas ao ano
sideral;

• Entender e criar diálogos e pequenas narrativas;

• Utilizar os números cardinais em contextos diversos;

•  Utilizar a negação incorporada ao verbo e ações contínuas.
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PLANO DA 1a  AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Reconhecer e construir frases nas formas: afirmativa, negativa, interrogativa,  exclamativa,
interrogativa-negativa e interrogativa-exclamativa;

• Fazer transcrição de frases sinalizadas.

B - RECURSOS MATERIAIS
• TV e DVD;

• Livro do Estudante;

• Folha de papel;

• Quadro e giz.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
• O professor trabalhará com os tipos de frases, a partir do texto do Livro do Estudante –

páginas: 65-67;

• Explicará cada tipo de frase, mostrando a expressão facil e criando exemplos;

• Depois trabalhará com o DVD, mostrando os exemplos que também estão sinalizados;

• Ao trabalhar com o exercício, para que os alunos transcrevam as frases que o professor irá
sinalizar, ele trabalhará com o sistema de transcrição das páginas 24-27 e, depois, corrigirá
as frases no quadro.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

Tipos de frases na Libras
(Texto do Livro de Estudante – páginas: 64-67)

As línguas de sinais utilizam as expressões faciais e corporais para estabelecer tipos de frases,
como as entonações na língua portuguesa, por isso para perceber se uma frase, em Libras, está na
forma afirmativa, exclamativa, interrogativa, negativa ou imperativa, precisa-se estar atento às expres-
sões facial e corporal que são feitas simultaneamente com certos sinais ou com toda a frase, exemplos:

• FORMA AFIRMATIVA: a expressão facial é neutra.

• NOME ME@ M-A-R-I-A

• El@ PROFESSOR.

• FORMA INTERROGATIVA: sobrancelhas franzidas e um ligeiro movimento da cabeça
inclinando-se para cima.

     interrog

• NOME QUAL? (expressão facial interrogativa feita simultaneamente ao sinal QUAL)

     interrog

• NOME? (expressão facial feita simultaneamente com o sinal NOME)

• VOCÊ CASAD@?

    EL@  PROFESSOR.

1  TIPOS DE FRASE EM LIBRAS

VOCÊ CASAD@
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• FORMA EXCLAMATIVA: sobrancelhas levantadas e um ligeiro movimento da cabeça incli-
nando-se para cima e para baixo. Pode ainda vir também com um intensificador represen-
tado pela boca fechada com um movimento para baixo.

• EU VIAJAR RECIFE, BO@! BONIT@ LÁ! CONHECER MUIT@ SURD@

• CARRO BONIT@!

• FORMA NEGATIVA: a negação pode ser feita através de três processos:

a) com o acréscimo do sinal NÃO à frase afirmativa:

 negação

• BLUSA FEI@ COMPRAR NÃO,

• EU OUVIR NÃO

negação

• PRECISAR / PRECISAR NÃO

 EU OUVIR NÃO

BONIT@CARRO

PRECISAR PRECISAR NÃO
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b) com a incorporação de um movimento contrário ou diferente ao do sinal negado:

• GOSTAR / GOSTAR-NÃO

             negação

• EU TER-NÃO T-D-D.

                   negação

• GOSTAR-NÃO CARNE, PREFERIR FRANGO, PEIXE.

c) com um aceno de cabeça que pode ser feito simultaneamente com a ação que está sendo
negada ou juntamente com os processos acima:

•  PODER / PODER-NÃO

                                             não

•  EU VIAJAR PODER-NÃO.

• FORMA NEGATIVA/INTERROGATIVA: Sobrancelhas franzidas e aceno de cabeça negando.

  interrogativa   negação

CASAD@   EU NÃO?

GOSTAR GOSTAR-NÃO

PODER PODER
negativamente

CASAD@ EU NÃO
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• FORMA EXCLAMATIVA/INTERROGATIVA:

• VOCÊ CASAR?!

1.1. O professor trabalhará com os tipos de frases, acima, que estão no Livro do Estudante,
utilizando as expressões faciais em Libras. Sinalizará cada um dos exemplos e poderá
criar outros para cada tipo de frase, aproveitando situações em sala de aula.

2.1. O professor coloca o DVD e pergunta aos alunos o que eles entenderam ou não entende-
ram.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Se for necessário, o professor irá trabalhar por partes, mostrando
os exemplos de cada tipo, parando o vídeo explicando.

A)O professor distribuirá com os alunos, uma folha em branco, para eles escreverem o que o
professor sinalizará: 10 frases (vários tipos: afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE O professor solicita aos alunos para escreverem as frases que
ele sinalizou utilizando o sistema de transcrição das páginas
24-27 do Livro do Estudante.

B) O professor pedirá aos alunos que, em duplas, criem frases de diferentes tipos e depois, um
perguntará, para o outro, quais os tipos de frase que cada um estava sinalizando.

E – ATIVIDADE PARA CASA

1. Estudar, no Livro do Estudante – páginas 64-67, Gramática: Tipos de frases na Libras ;

2. Ver no DVD do Livro do Estudante a parte referente a exemplos de tipos de frase na
Libras;

3. Ler no Livro do Estudante – página 24-67 – sistema de transcrição da Libras.

2 TIPOS DE FRASE EM LIBRAS: AFIRMATIVA, NEGATIVA, INTERRO-
GATIVA, EXCLAMATIVA.

3 TRABALHO EM DUPLA

VOCÊ CASAR

UNIDADE 2_3_CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 15:55129



]130

PLANO DA 2a AULA

A – OBJETIVOS
Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Fazer frases com verbos que, na modificação de seu movimento, marcam a negação ou o
aspecto contínuo.

B – RECURSOS MATERIAIS
• Retro-projetor;

• Transparências;

• Folha de papel.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientação para o professor

• Para reforçar a compreensão de frases na forma negativa, com determinados tipos de
verbo, o professor trabalhará novamente com os verbos PODER, QUERER e PRECISAR e
suas variações com a negação: PODER-NÃO, QUERER-NÃO, PRECISAR-NÃO;

• O professor trabalhará com contextos em que as ações verbais incorporam o aspecto con-
tínuo, fazendo também frases com novos verbos que incorporam ou não a negação;

• O professor trabalhará com as situações: “Ações Acontecendo”, fazendo frases a partir da
pergunta: AGORA EU FAZER O-QUE?

• O professor mostrará que o tipo de movimento, que modifica o movimento de um verbo
pode ser um advérbio de modo: DEVAGAR e RÁPIDO e também apresentará as ações
verbais que podem incorporar esses advérbios de modo.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

1.1. O Professor apresenta em transparência, as figuras abaixo  e trabalha contextos para
utilizar o verbo: “PODER / PODER-NÃO”

- O Professor mostra a figura, aponta para um aluno, aponta para a cadeira dele e constrói a
frase: EL@ SENTAR. “Ele está sentada na cadeira”.

Depois o professor pega sua cadeira e pergunta:

a) EU PODER SENTAR?
----afirmativa---- (balança a cabeça afirmando)
b) SIM. PODER

 - O Professor , pega um livro de um aluno e pergunta:

a) EU PODER LER?
----afirmativa---- (balança a cabeça afirmando)
b) SIM. PODER

- O Professor pega o papel e pergunta:

a)  EU PODER ESCREVER?
----afirmativa---- (balança a cabeça afirmando)
b) SIM. PODER

- O Professor pega um copo e pergunta:

a)  EU PODER BEBER?
----afirmativa---- (balança a cabeça afirmando)
b)  SIM. PODER
-  O professor pega o livro de outro aluno e pergunta:

a) EU PODER ESTUDAR?
----negação---- (balança a cabeça negando)
b)  PODER-NÃO

- O Professor pega um cigarro e pergunta:

a)  EU PODER FUMAR AULA?
----negação---- (balança a cabeça negando)
b)  PODER-NÃO.

PODER

1  OS VERBOS “PODER”; “QUERER” E “PRECISAR” E SUAS VARIAÇÕES
NA FORMA NEGATIVA

PODER-NÃO
negativamente
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1.2. O Professor apresenta em transparência, as figuras abaixo e trabalha  contextos para
utilizar o verbo: “GOSTAR / GOSTAR-NÃO”

a)  EL@ GOSTAR LER.

b)  EU GOSTAR-NÃO LER.

1.3. Para reforçar a compreensão desse verbo com incorporação da negação, o professor fará
as perguntas, abaixo, aos alunos:

a) Professor: VOCÊ CARRO GOSTAR?

Aluno  A:  ..................................

Aluno  B:  ..................................

Aluno  C:   ................................

b) Professor:  CIGARRO VOCÊ GOSTAR?

Aluno  A:  ..................................

Aluno  B:  ..................................

Aluno  C:   .................................

c)  Professor:  CHOCOLATE VOCÊ GOSTAR?

Aluno  A:  ..................................

Aluno  B:  ..................................

Aluno  C:  ..................................

d) Professor:  ESTUDAR VOCÊ GOSTAR?

Aluno  A:  ..................................

Aluno  B:  ..................................

Aluno  C:  ..................................

GOSTAR GOSTAR-NÃO
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1.4. O professor apresenta a transparência abaixo “PRECISAR ” e seu uso sem incorporação
da negação:

1.5. O professor trabalhará com esse verbo as situações abaixo, mostrando que esse verbo,
diferentemente do verbo GOSTAR, não tem incorporação da negação:

a) VOCÊ PRECISAR TRABALHAR AGORA?

b) VOCÊ PRECISAR IR SUPER-MERCADO.

c) VOCÊ PRECISAR NÃO DINHEIRO HOJE?

d) VOCÊ PRECISAR NÃO ESTUDAR.

e) VOCÊ PRECISAR LIVRO?

2.1. O Professor mostrará as transparências abaixo e sinalizará os sinais correspondentes aos
desenhos abaixo e, depois, sinalizará a frase:

AGORA EL@ FAZER O-QUE?

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE O professor irá repetir as frases construídas a partir dos
desenhos abaixo, reforçando as ações continuadas que se
diferenciam, no movimento, em relação aos verbos fora desse
contexto.

PRECISAR ---negação---

PRECISAR NÃO

2  SITUAÇÕES: AÇÕES ACONTECENDO
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2.2. O professor mostra outros exemplos de ações que podem incorporar o aspecto contínuo
a partir dos verbos acima e, pegando um copo e bebendo a água, exemplifica uma ação
acontecendo:

a) O-QUE ISTO?
b) ÁGUA

a) AGORA EU FAZER O-QUE?
continuativo

b) BEBER-ÁGUA

ELA está desenhando ELA está pintando ELE está pintando

ELE está pintando ELE está correndo ELA está andando

continuativo

BEBERCOPO

ELE está nadando
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Advérbios de modo incorporados aos verbos
(Texto do Livro do Estudante – páginas  71-72)

Alguns verbos na Libras podem incorporar, através de uma mudança no seu mo-
vimento, um advérbio de modo e/ou um aspecto verbal que acrescenta essa informa-
ção à ação verbal. Exemplos:

contínuo

a) EL@ PÃO COMERdevagar

contínuo

b) HOMEM LIVRO LERrapidamente

contínuo

c) MULHER ESCOVAR-DENTElentamente

contínuo

d) EL@ PENTEAR-CABELO

contínuo

e) MENIN@ PAPEL RASGARrapidamente

3  ADVÉRBIOS DE MODO INCORPORADOS AOS VERBOS

DEVAGAR LENTAMENTE RAPIDAMENTE RÁPIDO

ANDARdevagar ANDARlentamente ANDARrápido ANDARrapidamente
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3.1. O professor apresenta as figuras, acima, correspondentes à ação que incorpora advérbi-
os de modo e depois o professor pergunta:

EU FAZER COMO?

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Tomar cuidado para não confundir “MUITO” (intensificador)

O professor distribui situações com os seguintes verbos: Comendo pão, vendo TV, lendo livro,
escrevendo no papel, escovando os dentes, penteando os cabelos, telefonando, rasgando os papéis
e solicita aos alunos, que em dupla, um pergunte ao outro: AGORA EU FAZER O-QUE?”

E – ATIVIDADE PARA CASA

1) Ler no Livro do Estudante o texto “Direção – Perspectiva” nas páginas 67-69;

2) Ver no DVD, na Unidade V, a parte referente à Perspectiva: PERTO e LONGE.

4   TRABALHO EM DUPLA
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PLANO DA 3a AULA

A – OBEJTIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Perceber as diferenças em relação à perspectiva, distância e localização dos  advérbios
“Longe” e “Perto”;

• Compreender o processo de incorporação de noções prepocionais para as localizações,
através dos parâmetros:  movimento e  ponto de articulação;

• Saber compreender e dar informações sobre localidades e localizações;

• Dar informações sobre locais específicos e objetos em uma casa.

B - RECURSOS MATERIAIS
• Retroprojetor;

• Transparências;

• TV e DVD;

• Livro do Estudante.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor:

• Apresentar, em transparências, os desenhos para se trabalhar com os conceitos de direção
e de perspectiva: “Longe” e “Perto”;

• Trabalhar com as expressões faciais que complementam os sinais LONGE e PERTO;

• Trabalhar, sempre em contextos, os sinais: LÁ, AÍ,

MAIS-ADIANTE, PRÓXIMO, LONGE, PERTO.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

Direção-Perspectiva
(Texto do Livro do Estudante – páginas 67-69)

As línguas de sinais por serem de modalidade gestual-visual, utilizam, como ele-
mento gramatical, a tridimensionalidade do espaço para a comunicação.

Assim, uma pessoa que está aprendendo uma dessas línguas, precisa ficar atenta
para a visualização das informações no espaço, porque elas sempre estão sob a pers-
pectiva do emissor da mensagem e precisa-se apreendê-las ao inverso, como uma ima-
gem no espelho.

Na Libras, os advérbios “perto”e “longe” são representados por sinais distintos
com relação a essa perspectiva, medida e ponto específico, podendo-se incorporar, ao
advérbio LONGE, um movimento e expressões facial e corporal que acrescentam idéia
de perspectiva e de intensificação da distância. Há, portanto, três sinais LONGE (pers-
pectiva), LONGEmuito (perspectiva), LONGE (medida) e LONGE (lugar específico). Da mesma
forma, os sinais para “perto” também vão variar a partir dessas perspectivas.

Exemplos:

a- LONGE / PERTO

b-  LONGEmuito-longe  / PERTO

LONGE (lugar específico) PERTO

LONGE PERTO

1  PERSPECTIVA / DIREÇÃO
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c- LONGE (DISTÂNCIA - MEDIDA)  /  PERTO

d- LONGE  / PERTO

LONGEmuito (perspectiva) PERTO (dedo na boca)

LONGEmuito (perspectiva)

longe (distância medida) PERTO
(Os dedos polegares se tocam duas vezes)

PERTO

LONGE(perspectiva) PERTO (próximo)
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1.1. O professor apresenta, em transparência, os desenhos acima ou solicita que os alunos
abram o livro nessa página e trabalha com os exemplos abaixo, destacando as expres-
sões faciais que diferenciam os sinais “Perto” e “Longe”:

1-  VOCÊ MORAR LONGE, PERTO FENEIS?

muito

LONGE!.

2-  ONDE BALÃO?

     ...perspectiva...

LONGE.

3-  CASA SE@ PERTO ME@?

NÃO, LONGE.

4- IGREJA PERTO FENEIS?

afirmativamente

PERTO  (PRÓXIMO).

5-  MARACANÃ PERTO CASA SURD@?

afirmativamente

PERTO.

1.2. O professor trabalhará outros contextos para os sinais: LÁ, AÍ, MAIS-ADIANTA, PRÓXI-
MO, LONGE, PERTO

1.3. O professor trabalhará essas diferenças, perguntando aos alunos:

A) VOCÊ MORAR LONGE?

B) VOCÊ MORAR PERTO?

1.4. O professor coloca o DVD e mostra os sinais para DIREÇÃO – PERSPECTIVA que estão na
Unidade 5.

1.5. O professor mostrará, em transparência, as figuras abaixo e trabalhará com as noções de
lugar em relação a várias posições da casa e dos outros objetos que compõem as figuras:
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CASA/ ESCADA ESCADA / CASA

CASA /ÁRVORE ÁRVORE / CASA

 CASA / CARRO  CARRO/CASA
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2.1. Onde estão os objetos ou pessoas?

O professor solicita para os alunos completarem de acordo com a posição que ele irá mostrar:

    CANETA LÁPIS ______________    CANETA LÁPIS _____________

 HOMEM  MULHER ____________     HOMEM  MULHER ___________

CASA ÁRVORE ______________    CASA ÁRVORE ______________

MONTANHA SOL ____________     MONTANHA SOL ____________

JARRA FLOR _______________    COPO LÁPIS _______________

LIVRO CANETA _____________     CAIXA BOLA _______________

2  EXERCÍCIOS DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINAS 83 E 84
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2.2. Onde está o gato?

O professor irá mostrar as localizações do gato e os alunos escreverão  nas linhas, abaixo dos
desenhos: “à direita”;“à esquerda”;   “encima”; “debaixo”; “dentro”.

a) GAT@ MESA
__________________________________

b) GAT@ BOLA
__________________________________

c) ÁRVORE GAT@
__________________________________

d) CAIXA GAT@
__________________________________

e) CAMA GAT@
_________________________________
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LOCALIZAÇÕES:

1) O professor sinalizará as localidades abaixo para os alunos conhecerem cada sinal;

2) Após o reconhecimento dos locais e direções, o professor irá trabalhar com o mapa, que
está ao lado na página 85. O professor solicitará que os alunos enumerem, no mapa que
está no Livro do Estudante, as localizações que ele sinalizará a partir da direção dada.

3  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 85
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NOMES DE LUGARES E NOMES DE RUAS

1) O professor mostrará os sinais dos lugares importantes de sua cidade, indicando os nomes
das ruas;

2) Depois os alunos irão assinalar os locais sinalizados pelo professor a partir dos nomes dos
locais e das ruas:

NOMES DOS LOCAIS NOMES DAS RUAS

a) __________________________ a) ___________________________

b) __________________________ b) ___________________________

c) __________________________ c) ___________________________

d) __________________________ d) ___________________________

e) __________________________ e) ___________________________

f) __________________________ f) ___________________________

g) __________________________ g) ___________________________

h) __________________________ h) ___________________________

i) ___________________________   i) ___________________________

j) ___________________________   J) ___________________________

4  EXERCÍCIOS DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 86
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PLANO DA 4a  AULA

A – OBJETIVOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Utilizar os sinais AINDA, AINDA-NÃO, PRONT@ e ACABAD@;

• Reconhecer, localizar e fazer frases com sinais relacionados ao ambiente doméstico.

B -  RECURSOS MATERIAIS
• Transparências;

• Retroprojetor;

• Livro do Estudante.

C -  CONTÉUDOS  E ESTRATÉGIAS
Orientação para o professor:

• O professor trabalhará, sinalizando os sinais dos objetos que estão em lugares específicos:
Sala de visita / jantar, Cozinha, Quarto, Banheiro, quando realizará também os exercícios
que estão no Livro do Estudante.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

1.1. O professor faz desenhos no quadro-negro ou apresenta, em transparências, os dese-
nhos abaixo:

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Se os alunos não conseguirem entender a pergunta, ou se
não assimilarem o sinal, o professor deverá continuar,
fazendo o desenho B.

1) O professor pergunta e ele mesmo responde:

2) O  professor pergunta e ele mesmo responde:

3) Quando o professor fizer todo o desenho ele perguntará e responderá:

A)  DESENHO PRONT@?
 NÃO. AINDA-NÃO.

C)  ACABAR DESENHO?
 SIM  “PRONT@”.

1  TRABALHANDO OS SINAIS:
“AINDA / AINDA-NÃO PRONT@ / ACABAD@”

B)  DESENHO ACABAD@?
 NÃO. AINDA-NÃO
 FALTAR? QUAL?

 FALTAR BRAÇO, PERNA.
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1.2. O professor apresenta os sinais, abaixo, AINDA-NÃO e PRONT@, e volta ao exercício,
mostrando novamente as transparências dos desenhos: inacabado e acabado, reforçan-
do, assim, a assimilação     dos sinais:

1.3. O professor poderá criar outros contextos a partir dos sinais para as figuras abaixo:

a) a)

b)         b)

c)      c)

AINDA-NÃO PRONT@
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2.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem contextos, utilizando esses sinais
trabalhados: AINDA / AINDA-NÃO; PRONT@ / ACABAD@

2.2. O professor escolhe algumas duplas para apresentar o que criaram para a turma.

3.1. O professor trabalhará com as atividades que estão no Livro do Estudante nas páginas:
87-90, seguindo a mesma estratégia para cada transparência, ou seja:

3.2.  Primeiro, o professor coloca a transparência da “SALA DE VISITA / JANTAR” ou solicita
que os alunos abram o Livro do Estudante na página 87, onde encontrarão a atividade,
dessa transparência;

3.3. O professor pergunta a um aluno se na sala tem um quadro ou quantos têm, e se esses
quadros estão acabados ou se estão sendo pintados.

3.4. Em seguida, o professor aponta para cada objeto que está na sala e sinaliza o seu sinal.

3.5. Pergunta se todos memorizaram o sinal dos objetos e, para testar, pergunta para alguns
alunos, apontando para os objetos da sala: ISSO O-QUE?

3.6.  Após essa atividade, quando os alunos repetirão os sinais para todos os objetos, o profes-
sor avisa que irá trabalhar com o exercício da página que eles estavam reconhecendo os
sinais.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE O professor colocará os objetos em um local diferente do
que estão nas figuras.

2  TRABALHANDO EM DUPLA

3  SINAIS RELACIONADOS AO AMBIENTE DOMÉSTICO
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ONDE ESTÃO OS OBJETOS - SALA DE VISITA/JANTAR:

O aluno deverá enumerar, nos locais indicados pelo professor, onde esses objetos deverão ser
encontrados.

SALA DE VISITA/JANTAR

4 EXERCÍCIOS DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINAS 87- 90
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ONDE ESTÃO OS OBJETOS – COZINHA:

O aluno deverá enumerar, nos locais indicados pelo professor, onde esses objetos deverão ser
encontrados.

COZINHA

UNIDADE 2_3_CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 15:56151



]152

ONDE ESTÃO OS OBJETOS  – QUARTO:

O aluno deverá enumerar, nos locais indicados pelo professor, onde esses objetos deverão ser
encontrados.

QUARTO
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ONDE ESTÃO OS OBJETOS – BANHEIRO

O aluno deverá enumerar, nos locais indicados pelo professor, onde esses objetos deverão ser
encontrados.

BANHEIRO
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PLANO DA 5ª AULA

A – OBEJTIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Utilizar alguns advérbios de tempo em pequenos diálogos;

• Utilizar o verbo Ir com suas variações.

B – RECURSOS MATERIAIS
• Retroprojetor;

• Transparências;

• Livro do Estudante.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor:

• O professor trabalhará com advérbios de tempo a partir de um calendário;

• Ensinará os sinais dos seguintes advérbios de tempo: HOJE, AMANHÃ, ONTEM, ANTEON-
TEM, DEPOIS-DE-AMANHÃ;

• O professor trabalhará o verbo: IR e o uso para flexões pessoais, através da datilologia e da
orientação: Verbos: V-O-U  e  V-A-I,  1sIR12   e 2sIR1s;

• O professor trabalhará com os alunos criando diálogos;

• Para trabalhar com o exercício da página 91, o professor irá: apontar para cada objeto que
está no escritório e sinalizar o seu sinal.

• O professor pergunta se todos memorizaram os sinais dos objetos e, para testar, pergunta
para alguns alunos, apontando para os objetos do escritório: ISSO O-QUE?

• Após essa atividade, trabalhar com o exercício.
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D - ATIVIDADES EM SALA DE AULA

Os advérbios de tempo
(Texto do Livro do Estudante – página 69)

Na Libras não há marca de tempo nas formas verbais, é como se os verbos ficas-
sem na frase quase sempre no infinitivo. O tempo é marcado sintaticamente através de
advérbios de tempo que indicam se a ação está ocorrendo no presente: HOJE, AGORA;
ocorreu no passado: ONTEM, ANTEONTEM; ou irá ocorrer no futuro: AMANHÃ. Por
isso os advérbios geralmente vêm no começo da frase, mas podem ser usados também
no final.

Quando não há, na frase, um advérbio de tempo específico, geralmente a frase,
no presente, não é marcada, ou seja, não há nenhuma especificação temporal; já para
a frase no passado, pode-se utilizar o sinal PASSADO ou o sinal JÁ, e para a frase no
futuro, pode-se utilizar o sinal FUTURO:

•nenhuma marca -  traz a idéia de tempo presente;

•PASSADO - traz a idéia de ação/evento que foi realizado;

•FUTURO - traz a idéia de ação/evento que será realizado.

AGORA HOJE AMANHÃ FUTURO

ONTEM ANTEONTEM PASSADO JÁ

1  CALENDÁRIO E ADVÉRBIO DE TEMPO
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1.1. O professor levará um calendário ou fará o desenho de um calendário, no quadro,  ou
apresentará um em transparência:

MÊS: JANEIRO

1.2. O professor mostrará o calendário e, apontando, sinalizará MÊS e  JANEIRO (ou o mês
em que estiver), depois mostrará a data e dirá:

• HOJE D-I-A 

• ONTEM D-I-A 

• AMANHÃ  D-I-A 

• ANTEONTEM  D-I-A 

• DEPOIS-DE-AMANHÃ  D-I-A 

1.3. O professor criará outras situações para utilizar esses Advérbios de Tempo.

2.1 O professor solicitará que os alunos, em dupla, criem pequenos diálogos utilizando es-
ses advérbios de tempo aprendidos.

2.2. O professor escolherá algumas duplas para apresentarem seus diálogos criados.

O verbo IR  e suas variações
(Texto do Livro do Estudante – página 70)

Na Libras, o verbo “IR” possui uma forma neutra, como a maioria dos verbos da
Libras, mas possui também formas que marcam flexões pessoais que podem ser em-
préstimos da forma verbal em português, representadas através de sinais soletrados ou
do uso do parâmentro – direcionalidade para: V-A-I  e  V- O-U;  1sIR2s  e  2sIR1s:

2  TRABALHANDO EM DUPLA

3  O VERBO IR E SUAS VARIAÇÕES
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EXEMPLOS:

a) VOCÊ IR TRABALHAR?  V-A-I?

b) EU IRaceno de cabeça afirmativamente.

    ou

EU V-O-U aceno de cabeça afirmativamente.

EXEMPLOS:

a) 1sIR2s  COMER! “Vou comer!”    a) 2sIR1s COMER! “Vamos comer!”

b) 1sIR2s BEBER!    “Vou beber!”     b) 2sIR1s BEBER! “Vamos beber!”

c) 1sIR2s DANÇAR! “Vou dançar” c) 2sIR1s DANÇAR! “Vamos dançar!”

3.1. O professor trabalhará com outros exemplos para reforçar sua explicação:

          a)  VOCÊ IR ESCOLA HOJE?

          b)  VOCÊ IR CASA DEL@ AGORA?

          c)  VOCÊ IR PRAIA? etc.

 O aluno poderá responder:

a) EU  “ V-O-U ”  ou  VOCÊ / EL@  “ V-A-I ”

IR V-O-U V-A-I

1sIR2s  (vou) 2sIR1s  (vamos)
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4.1. O professor solicitará que os alunos, em dupla, criem pequenos diálogos utilizando o verbo IR
e suas variações com os advérbios de tempo aprendidos.

4.2.  O professor escolherá algumas duplas para apresentarem seus diálogos criados.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE O professor colocará os objetos em um local diferente do
que estão nas figuras.

ONDE ESTÃO OS OBJETOS – ESCRITÓRIO:

O aluno deverá enumerar , nos locais indicados pelo professor , onde esses objetos deverão
ser encontrados

ESCRITÓRIO

E – ATIVIDADE PARA CASA

1) Ler no Livro do Estudante e ver no DVD, GRAMÁTICA – Pronomes e Expressões
Interrogativas.

2) Responder as perguntas da páginas 72-73, que estão no DVD: QUANDO e D-I-A.

4  TRABALHANDO EM DUPLA

5  EXERCÍCIO NO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 91
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PLANO DA 6a  AULA

A – OBJETIVOS
Ao final dessa aula os alunos serão capazes de:

• Utilizar o pronome interrogativo QUANDO e expressões adverbiais relacionados a esse
pronome;

• Compreender e criar diálogos com expressões relacionadas a contextos temporais.

B – RECURSOS MATERIAIS
• Materiais Gráficos;

• Transparências;

• Retroprojetor;

• TV e DVD.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientação para o professor:

• O professor poderá, a partir de um Calendário, como já ensinou os sinais para os dias da
semana, ensinar os sinais para os meses e ano, como também para as expressões e advér-
bios de tempo: SEMANA-QUE-VEM, SEMANA PASSADA; ANO QUE-VEM, ANO-PASSA-
DO; LOGO; AGORA;

• Trabalhando com os sinais relacionados ao contexto de ano sideral (semana, mês, ano), o
professor trabalhará as expressões interogativas QUANDO? / D-I-A? e os sinais: FERIADO,
FÉRIAS, FOLGA, LICENÇA, FALTA.
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D – ATIVIDADES EM SALA DE AULA

QUANDO e D-I-A
(Texto do Livro do Estudante – páginas 72-73)

Sempre, simultaneamente aos pronomes ou expressões interrogativas, há uma
expressão facial indicando que a frase está na forma interrogativa.

A pergunta com QUANDO está relacionada a um advérbio de tempo na resposta
ou a um dia específico. Por isso há três sinais diferentes para "quando". Um que espe-
cifica passado: QUANDO-PASSADO (palma da mão virada para o emissor e o braço à
altura do ombro com um movimento para o corpo do emissor); outro que especifica
futuro: QUANDO-FUTURO (palma da mão direita virada para o emissor e o braço dobra-
do à frente do emissor com um movimento semi-circular para fora do corpo do emissor);
e outro sinal soletrado que especifica o dia: D-I-A. Exemplos:

         interrogativo
QUANDO-PASSADO

         interrogativo
•EL@ VIAJAR RECIFE QUANDO-PASSADO?

Respostas: ONTEM, MÊS PASSADO, ANO-PASSADO.

          interrogativo                 interrogativo
QUANDO-FUTURO ou    D-I-A

interrogativo
•@ VIAJAR SÃO-PAULO QUANDO-FUTURO?

Respostas: AMANHÃ, PRÓXIM@ MÊS, DOMINGO.

interrogativo
D-I-A

interrogativo
•EU CONVIDAR VOCÊ VIR ME@ CASA. VOCÊ PODER D-I-A?

Resposta: SÁBADO QUE-VEM, EU PODER.

QUNDO passado QUANDO futuro D-I-A

1 PRONOME E EXPRESSÃO INTERROGATIVA:
QUANDO / D-I-A
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1.1. O professor apresenta os contextos para os pronomes e expressão interrogativa, acima:

a) QUANDO-PASSADO

b) QUANDO-FUTURO

c) D-I-A

1.2. O professor trabalhará os exemplos:

a) VOCÊ VIAJAR QUANDO?  ( FUTURO )

b) VOCÊ VIAJAR D-I-A?

c) EL@ JÁ VIAJAR, QUANDO? ( PASSADO )

d) EU CONVIDAR VOCÊ VIR CASA ME@.

VOCÊ PODER QUANDO?

e) EU CONVIDAR VOCÊ VIR CASA ME@.

     VOCÊ PODER D-I-A?

f) VOCÊ NASCER D-I-A? MÊS?

g) D-I-A AULA Libras PASSADO COMEÇAR?

     (Resposta dependerá da situação)

2.1. O professor colocará o DVD e corrigirá o exercício da página 73, referente às expressões
interrogativas que os alunos fizeram em casa:

1) EL@ VIAJAR SÃO-PAULO D-I-A?

R:__________________________________________________

2) VOCÊ  VIR  CASA VOCÊ PODER D-I-A?

R:__________________________________________________

3) EL@ VIAJAR RECIFE D-I-A PASSAD@?

R:_________________________________________________

4)VOCÊ JÁ IR PRAIA?

R:__________________________________________________

5) D-I-A PASSAD@?

R:__________________________________________________

2.2. O professor apresenta, em transparência as respostas desse exercício para os alunos cor-
rigirem o que transcreveram.

2  TRABALHANDO COM O DVD
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3.1. O professor, mostrando mais uma vez o calendário, trabalhará com os sinais para os dias
da semana, meses e ano:

• Dias da Semana ( 2a a Domingo )

• Meses ( Janeiro a Dezembro )

• Anos ( 2000 a ....... )

O professor perguntará aos alunos em que mês eles nasceram. Depois o professor per-
guntará para um aluno qual o mês que o outro nasceu e assim vai perguntando até os
alunos se familiarizarem com os sinais para os meses.

O professor trabalhará com as expressões, abaixo, criando frases e fazendo pergunta
para os alunos:

• SEMANA QUE-VEM / MÊS QUE-VEM / ANO QUE-VEM

• SEMANA PASSAD@ / MÊS PASSAD@ / ANO-PASSADO

• PRÓXIM@ SEMANA

• TOD@-SEMANA

• FIM-DE-SEMANA (SÁBADO-DOMINGO)

3  ANO SIDERAL

4  BRINCANDO COM OS MESES

5  EXPRESSÕES RELACIONADAS AO ANO SIDERAL
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6.1. O professor apresentará, em transparência, os desenhos, abaixo, para trabalhar com es-
ses sinais relacionados ao contexto de ano sideral. Depois solicitará que a turma, em
duplas, crie contextos com esses sinais:

6.2. O  professor trabalha alguns sinais a partir de perguntas feitas para os alunos:

a)  QUEM FALTAR HOJE?   Quem faltou hoje?

b)  FERIADO D-I-A- MÊS   Que dia do mês que é feriado?

c)  VOCÊ FOLGA D-I-A?    Que dia você tem folga?

d)  FÉRIAS SE@ MÊS QUAL?    Qual o mês que você tira férias?

e)  MÉDIC@ LICENÇA VOCÊ CONSEGUIR JÁ?   Você já tirou licença médica?

f)  S-A-L-A AULA EST@ FALTAR O-QUÊ?   O que falta aqui na sala de aula?

7.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem um diálogo, utilizando os sinais
aprendidos nessa aula.

7.2. O professor escolherá algumas duplas para apresentarem para a turma.

E – ATIVIDADE PARA CASA
1) Ler no Livro do Estudante e ver no DVD o item 2 - Gramática da Unidade II.

FERIADO FÉRIAS LICENÇA  FOLGA

FALTAR (ausente) FALTAR (pessoa, coisa) FALTAR-AO-ENCONTRO

6  SINAIS RELACIONADOS AO CONTEXTO DE ANO SIDERAL

7  TRABALHO EM DUPLA

UNIDADE 2_3_CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 15:56163



]164

PLANO DA 7a  AULA

A – OBJETIVOS
Ao final dessa aula os alunos serão capazes de:

• Utilizar expressões adverbiais relacionados ao ano sideral;

• Criar contextos com expressões adverbiais.

B – RECURSOS MATERIAIS
• Transparências;

• Retroprojetor;

• TV e DVD.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientação para o professor:

• O professor continuará trabalhando com sinais relacionados ao ano sideral;

• Ensinará os sinais dos seguintes advérbios de freqüência:

VEZ: 1-VEZ, 2-VEZ, 3-VEZ, MUIT@-VEZ, QUANT@-VEZ, FREQUENTEMENTE;

• Ensinará a Forma Condicional: “SI” ( SE );

• Relacionará esses novos sinais em contextos temporais.
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D – ATIVIDADES EM SALA DE AULA

Expressões idiomáticas relacionadas ao ano sideral
(Texto do Livro do Estudante – página 74-75)

Como nesta unidade será trabalhada a temática "Ano Sideral" que engloba as hora, os dias,
os meses e os anos", além de um vocábulo relacionado a esse calendário sideral, serão ensinadas
também várias expressões que são peculiares à Libras.

Nesta língua, há dois sinais diferentes para a idéia "dia": um sinal relacionado a dia do mês,
que é o sinal soletrado D-I-A, e o sinal DIA-INTEIRO que traz a idéia de duração (configuração de
mão "b", com movimento semi-circular em frente ao dorso do enunciador) Exemplos:

Os numerais de 1 a 4 podem ser incorporados aos sinais DIA (duração), SEMANA, MÊS e VEZ, Exemplos:

TODOS OS DIAS DA SEMANA DIA-INTEIROTODO-DIA

DIA-1 DIA-2 DIA-3 DIA-4

MÊS-1 MÊS-2 MÊS-3 MÊS-4

VEZ-1 VEZ-2 VEZ-3 VEZ-4

1 EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS RELACIONADAS
AO ANO SIDERAL
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Esta construção pode ser usada somente para os numerais inferiores a 5. A partir do numeral
5, não há mais incorporação e a construção utilizada é formada pelo numeral seguido do sinal ou do
sinal seguido do numeral.

Aos sinais DIA (duração) e SEMANA podem ser incorporadas também a freqüência e a dura-
ção através de um movimento prolongado. Exemplos:

1.1. O Professor trabalhará com os sinais DIA e D-I-A, mostrando a suas diferenças semânti-
cas e sintáticas: incorporação de quantificadores no primeiro sinal:

Ocasião:   D-I-A IR SUA CASA
D-I-A x DIA:

Tempo:   FICAR LÁ UM-DIA-INTEIRO

• OUTR@ D-I-A

• 2-DIA / 3-DIA / 4-DIA

DIA 5 “5 dias” DIA 10 “10 dias”

MÊS+ 5 “5 meses” MÊS+ 10 “10 meses”

SEMANA 3SEMANA 1

QUATRO DIAS DA SEMANADOIS DIAS DA SEMANA
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• DIA 5 / DIA 10

• TODO-DIA (três sinais ) – Dar exemplos de cada um

• POR-DIA

• DIA-INTEIRO( INTEGRAL )

• TODA-HORA

• ÀS-VEZES/QUANDO-EM-QUANDO(RARAMENTE)

• ÚLTIM@ ( dois sinais ) – Dar exemplos de cada um

• 1-SEMANA / 1-MÊS / 1  ANO

• 2-SEMANA / 2-MÊS / 2  ANO

• 3-SEMANA / 3-MÊS / 3  ANO

• 4-SEMANA / 4-MÊS, / 4  ANO

• SEMANA MUIT@ / MÊS MUIT@ / ANO MUIT@

1.2. O professor trabalhará com os sinais e as expressões idiomáticas, acima, que estão no Livro
do Estudante, utilizando-as em frases. Sinalizará cada um dos exemplos criando contextos
ou aproveitando situações em sala de aula.

2.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem um diálogo em que vários desses
sinais e expressões idiomáticas possam ser utilizados.

2.2. O professor escolhe algumas duplas para representarem para a turma o diálogo que cria-
ram.

3.1. O professor trabalhará, criando frases e perguntas para os alunos, com as seguintes ex-
pressões interrogativas e advérbio de Freqüência:

Livro do Estudante - Páginas 76-77

• QUANT@-VEZ?

• 1-VEZ / 2-VEZ / 3-VEZ / 4-VEZ

• MUIT@-VEZ.

• 1-VEZ                      Diferente de : PRIMEIRA-VEZ
PRIMEIR@

PRIMEIRAMENTE

2   TRABALHANDO EM DUPLA

3   EXPRESSÕES INTERROGATIVAS E ADVÉRBIO DE FREQÜÊNCIA
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ÚLTIM@ ÚLTIM@ NUNCA SEMPRE

4.1. O professor, continuando a trabalhar com os conceitos ensinados, através de uma transpa-
rência, fará as perguntas abaixo, para os alunos responderem:

a) D-I-A HOJE?

b) SÁBADO DOMINGO FAZER O-QUE?

c) AULA Libras QUANT@-VEZ SEMANA?

d) VOCÊ VIAJAR SÃO-PAULO, FICAR DIA QUANT@?

e) VOCÊ TRABALHAR TODO-DIA?

f) FENEIS VOCÊ FICAR DIA-INTEIRO?

g) CHEGAR PRIMEIR@ QUEM?

h) VIR AQUI PRIMEIRA-VEZ?

PRIMEIR@ PRIMEIRAMENTE/
PRIMEIRO

1-VEZ PRIMEIRA-VEZ

FRENQÜENTEMENTE FAZ-TEMPO ÀS-VEZES RARAMENTE

4  REVENDO OS SINAIS DO ANO SIDERAL
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(Texto do Livro do Estudante - Página  77)

Na Libras, a frase na forma condicional é indicada por um sinal soletrado S-I que estabelece
esse sinal de condição.

a) VOCÊ IR  PRAIA HOJE?

b) S-I  CHOVER NÃO, EU IR.

a) VOCÊ QUER COMPRAR CARRO ME@?

c) S-I DINHEIRO CONSEGUIR, 1sAVISAR2s.

5.1. O professor trabalha esses exemplos acima e cria outros.

5.2. O professor solicita que os alunos criem frases utilizando essa forma condicional e esco-
lhe alguns para sinalizar as frases criadas.

6.1. O professor distribui para os alunos a seguinte atividade:

a) ALUNO A:

Fazer 15 perguntas contendo sinais com:

ANO SIDERAL, PRONOMES INTERROGATIVOS:

QUANDO (Presente e Passado) e FORMA CONDICIONAL: SI

b)  ALUNO B:

Responderá as perguntas do Aluno A.

5  A FORMA CONDICIONAL “S-I” ( “SE” )

6  ATIVIDADE EM DUPLA
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6.2. Depois o professor pede para que o aluno B fazer outras 15 perguntas para o aluno A
responder:

Obs.: Os alunos poderão criar perguntas / respostas como nos exemplos abaixo:

1) Em Que mês é o aniversário dele / dela?

2) Em que dia é seu aniversário?

3) Em que ano você nasceu?

4) Quantas vezes por semana você tem aula de Libras?

5) Quando vai começar a trabalhar?

6) Quem foi seu primeiro professor de Libras?

7) Quando você foi para o Rio?

8) Semana que vem  você vai viajar?

9)   Você está de folga esta semana?

10) Ele faltou ontem?

11) Quando será o feriado no mês de outubro?

12) Quando foi o feriado no mês passado?

13) Amanhã é domingo? Que dia?

14) Dia das Mães é em que mês?

15) Dia dos Professores é em que mês?

6.3. O professor escolherá algumas duplas para apresentarem para a turma suas atividades.

E – ATIVIDADE PARA CASA
 Ler no Livro do Estudante, na parte de GRAMÁTICA, o item

QUE-HORA e QUANT@-HORA.
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PLANO DA 8a  AULA

A – OBJETIVOS
Ao final dessa aula os alunos serão capazes de:

• Utilizar expressões adverbiais relacionados ao ano sideral;

• Criar contextos com expressões adverbiais.

B – RECURSOS MATERIAIS
• Transparências;

• Retroprojetor;

• TV e DVD.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientação para o professor:

• O professor trabalhará com os numerais cardinais que, a partir do número 11, são idênticos:
22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

• Trabalhando com as Operações Aritméticas”, mostrará a utilização dos números nesse con-
texto;

• O professor ensinará os sinais e suas expressões faciais: “FÁCIL” e “DIFÍCIL”;

• O professor ensinará todos os sinais para horas relacionando-os aos advérbios de tempo:
MANHÃ, TARDE, NOITE, MADRUGADA e os sinais: MINUTO, MEIA-HORA, PONTUAL, TAR-
DE, ATRASAD@;

• O professor criará contextos e explicará a diferença entre as expressões: QUE-HORA? e
QUANT@-HORA?
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D – ATIVIDADES EM SALA DE AULA

1.1. O professor mostrará, no, DVD os números

1.2. O professor mostrará vários contextos com os números e fará brincadeiras :

• 11 a 100

• 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99,

• Números pares ( 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 )

• Números Impares ( 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,21)

1.3. Brincadeira: PAGAR PRENDA

a) O professor vai contando de 1 em 1 ( 1,2,3...) até 33 e o aluno de número 33 terá que pagar
uma prenda fazendo alguma coisa: dançar, imitar, etc.

b) Depois o professor poderá fazer a mesma brincadeira contando de 2 em 2 até  44.

c) Poderá brincar, fazendo so alunos contarem com os números pares (2, 4, 6...) e depois
com os números ímpares (1, 3, 5...).

1.4. Para inserir os sinais: FÁCIL e DIFÍCIL, nesse contexto com os numerais, o professor
poderá apresentar, em transparências, os exercícios abaixo com desenhos fáceis e difí-
ceis para os alunos reproduzi-los e, mostrando os que são fáceis e os que são difíceis de
serem reproduzidos. Após essa atividade, o professor irá trabalhar com operações mate-
máticas:

FÁCIL                                                        DIFÍCIL

1 NUMERAIS
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1.5. Brincando com as “OPERAÇÕES ARITMÉTICAS:

Exemplos:

2.1. O professor solicitará que os alunos, em dupla, inventem novas brincadeiras, trabalhan-
do nesses contextos para utilização de números, podendo trabalhar com operações arit-
méticas;

2.2. O professor escolherá algumas duplas para apresentarem, para a turma, as atividades
que inventaram .

3.1. Tipos de relógios e períodos do dias:

O professor mostrará os sinais para TIPOS DE RELÓGIOS:

• De pulso e com vibrador

• Despertador (para ouvintes) e Vibrador (para surdos)

• De parede

3.2. O professor desenhará no quadro-negro ou mostra essas figuras, ao lado, em transpa-
rência, relacionando-as com os quatro períodos do dia, perguntando aos alunos sobre
seus horários de acordar, dormir, trabalhar, divertir, etc.

11
20

31

+
56
  9

47

-
84
  2

31

x
33  3 = 11

4     +     4    =     8

7      -     1    =     6

9      x     3    =     27

10        5   =      2

22    +   44    =    66

88     -   11    =    77

66     x   55    =    3630

99    33   =   33

2  TRABALHANDO EM DUPLA

3  EXPRESSÕES PARA O ANO SIDERAL
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DESPERTADOR VIBRADOR

MANHÃ TARDE

NOITE MADRUGADA

RELÓGIO DE PULSO RELÓGIO DE PAREDE
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QUE-HORA e QUANT@-HORA
(Texto do Livro do Estudante – página  78)

Na Libras, há dois sinais para se referir à hora:  um para se referir ao horário
cronológico e outro para a duração. O sinal HORA, com o sentido de tempo cronológico,
é sinalizado por um apontar para o pulso e, quando utilizado em frase interrogativa -
expressão interrogativa ”QUE-HORA?”,  tem um acréscimo da expressão facial para
frase interrogativa. Com relação às horas do dia, sinaliza-se o sinal HORA, seguido de
numerais para quantidade. Após doze horas, não se continua a contagem, começa-se a
contar novamente: HORA 1, HORA 2, HORA 3, acrescentando o sinal TARDE, quando
necessário, porque geralmente, pelo contexto, já se sabe se o sinalizador está se refe-
rindo à manhã, tarde, noite ou madrugada.

O sinal HORA, com o sentido de tempo decorrido ou duração, é sinalizado por um
círculo ao redor do rosto e, quando utilizado em frase interrogativa - expressão
interrogativa ”QUANTAS-HORAS”, tem um acréscimo da expressão facial para frase
interrogativa. Esse sinal está sempre relacionado ao tempo gasto para se realizar algu-
ma atividade. A esse sinal, pode-se incorporar os quantificadores:2, 3, e 4 mas, a partir
da quinta hora, já não há mais essa incorporação.

Exemplos:

HORA/QUE-HORA? HORA/QUANTAS-HORAS

4  EXPRESSÕES INTERROGATIVAS

UNIDADE 2_3_CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 15:56175



]176

4.1.  O professor apresenta os sinais acima, em transparência, e trabalha com as frases abaixo:

QUE-HORA?

• AULA COMEÇAR QUE-HORA AQUI?

• VOCÊ TRABALHAR COMEÇAR QUE-HORA?

• AULA TERMINAR QUE-HORA?

• VOCÊ ACORDAR QUE-HORA?

• VOCÊ DORMIR QUE-HORA?

QUANTAS-HORAS?

• VIAJAR SÃO-PAULO QUANT@-HORA?

• TRABALHAR ESCOLA QUANT@-HORA?

UMA-HORA DUAS-HORAS TRÊS-HORAS

QUATRO-HORAS CINCO-HORAS

MEIA-HORA 5 MINUTOS
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4.2. O professor escrever no quadro as horas abaixo e solicita aos alunos para sinalizar:

      7:00            12:00           19:00          00:00

      8:05            13:00           20:30          01:00

      9:15            14:30           22:15          02:01

    10:30            15:15           23:35          03:02

    11:47            17:20           13:10          04:23

4.3. O professor desenha o relógio no quadro, ou apresenta uma transparência com as figuras
abaixo, identificando os sinais para os seguintes horários:

MEIO-DIA MEIO-DIA E MEIO

MEIA-NOITE MEIA-NOITE E MEIA
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4.4. O professor trabalha os sinais para hora e tempo relacionando-os com os seguintes si-
nais:

a) CEDO;

b) TARDE;

c) ATRASAD@;

d) PONTUAL;

e) DIA-INTEIR@

4.5. O professor trabalha com esses sinais, perguntando para os alunos:

A) TRABALHO SE@ QUANT@- HORA?

B) AULA Libras QUANT@- HORA?

C) AQUI ATÉ CASA QUANT@- HORA?

D) ÔNIBUS SP  RIO QUANT@- HORA?

E) AVIÃO BRASIL HOLANDA QUANT@- HORA?

F) QUANT@- HORA DORMIR?

1) Os alunos deverão enumerar a frase que o professor sinalizar, colocando nos parênteses os
números de 1 a 13;

2) O professor, após os alunos terem concluído o exercício, chamará um deles para repetir as
frases na mesma ordem que ele sinalizou e chamará também outro aluno que irá responder
as perguntas:

(        )  COMEÇAR AULA QUE-HORA?

(        )  TERMINAR AULA QUE-HORA?

(        )  ACORDAR QUE-HORA?

(        )  DORMIR QUE-HORA?

(        )  ALMOÇAR QUE-HORA?

(        )  ANTAR QUE-HORA?

CARRO  RJ-SP
QUANTAS-HORAS

5  EXERCÍCIOS DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 93

interrogativa
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(        ) TRABALHAR QUE-HORA?

(        ) TREM SÃO-PAULO RIO QUANT@-HORA?

(        ) ÔNIBUS NITERÓI ATÉ RIO QUANT@-HORA?

(        ) A-PÉ SE@ CASA ATÉ SE@ TRABALHO

QUANT@-HORA?

(        ) BICICLETA SE@ CASA SE@ TRABALHO

QUANT@-HORA?

(        )  CARRO SE@ ESCOLA ATÉ SE@ TRABALHO

QUANT@-HORA?

(         ) ÔNIBUS SE@ TRABALHO ATÉ SE@ ESCOLA

QUANT@-HORAS?

E – ATIVIDADE PARA CASA
1. Ler no Livro do Estudante e ver no DVD o item “Expressões idiomática relacionadas ao

ano sideral” - página 76.

2. Fazer, no Livro do Estudante, as Atividades das páginas 79-80 para serem realizadas com
o DVD.

3. Estudar no Livro do Estudante e no DVD a Situação 1 – “Quando será a Reunião ” ,
página 63, e anotar as dúvidas.
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PLANO DA 9a  AULA

A - OBJETIVOS
Ao final de aula os alunos serão capazes de:

• Compreender e criar pequenos textos e conversação.

B - RECURSOS MATERIAIS
• TV e DVD;

• Livro do Estudante.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o Professor:

• O professor trabalhará com o texto da situação 1 – “Quando será a reunião” da mesma
forma em que vem trabalhando com os textos do livro que estão sinalizados no DVD;

• Depois, os alunos irão trabalhar em duplas e, após essa atividade, o professor escolherá
algumas duplas para apresentarem o que trabalharam;

• O professor deverá ficar atento no trabalho as duplas para auxiliar nesse trabalho e ajudar
a tirar as dúvidas ou vencerem a inibição;

• O professor corrigirá com os exercícios do DVD que os alunos fizeram em casa.
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D – ATIVIDADE EM SALADE AULA

Situação 1 “Quando será a reunião?”
(Texto do Livro do Estudante – página 63)

a - TUDO-BOM!

b - TUDO -BOM!  HOJE TER REUNIÃO TEATRO?

a - VER AGENDA ESPERAR.... TER.

b - HORA?

a - HORA 2

b - ONDE?

a - AH! TUDO-BEM! VOCÊ MESM@ ENTRAR SÓ,  ESQUERD@

NÃO, DIREITA, VOCÊ ANDAR VER PRIMEIR@ P-O-R-T-A, PRIMEIR@ NÃO,

SEGUND@ NÃO, TERCEIR@ SIM, VOCÊ  ENTRAR, SÓ,  ENTENDER.

b - OBRIGAD@.

a - DE-NADA.

1.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta o que eles entenderam;

• Em seguida, volta o DVD e, repetido as mesmas frase igual do DVD, explica cada parte até
todos entenderem todo o texto;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

2.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem um diálogo com um contexto similar
ao que foi trabalhado.

2.2. O professor escolhe algumas duplas para representarem para a turma a situação que
criaram.

O professor fará a correção dos exercícios que os alunos fizeram, em casa, a partir do DVD.

1  COMPREENSÃO DE TEXTO

2  TRABALHANDO EM DUPLA
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a) ANO SIDERAL - Complete com as respostas que estão no DVD:

1) A: VIAJAR EUA HORA QUANT@?

 B:HORA 10.

 2) A: FENEIS LÍNGUA-DE-SINAIS AULA DIA-SEMANA?

   B:SEGUNDA-FEIRA QUARTA-FEIRA.

3) A: FENEIS LINGUA-DE-SINAIS AULA HORA-QUANT@?

   B: UMA-HORA MEI@

4) A: VIAJAR RECIFE, ÔNIBUS HORA-QUANT@?

  B:3-DIAS.

5) A: VOCÊ NASCER A-N-O?

   B:EU NASCER A-N-O 1963.

6) A: VOCÊ NASCER D-I-A?

   B:D-I-A 6 SETEMBRO.

7) A: VOCÊ VIAJAR EUROPA JÁ?

   B:EU IR JÁ EU FICAR-LÁ 4-MESES BO@!

8) A:  VOCÊ VIAJAR BAHIA?

    B:JÁ FREQUENTEMENTE EU MUIT@-VEZ

9) A: PESSOA 3pFALAR1s VOCÊ JÁ CASAR?

   B: EU CASAR 3-SEMANA PASSAD@ DESCULPAR TER-NÃO CONVIDAR.

10) A: EU SABER-NÃO VOCÊ ESTAR GRÁVIDA! MÊS QUANT@?

    B:GRÁVIDA SIM 1-MÊS.

11) A: EU TRABALHAR QUANT@-TEMPO?

   B: 4 A-N-O

3  ATIVIDADES PARA SEREM FEITAS COM O DVD - PÁGINAS 79-80
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3.1. O professor coloca o DVD por parte (pergunta-resposta) e solicita que os alunos comple-
tem com a frase resposta.

3.2. O professor apresenta em transparência, esse exercício do Livro do Professor para os alu-
nos corrigirem o que transcreveram.

b) Assinale as alternativas corretas em relação à ordem em que foram apresentadas:

A) (    ) EU TER 22 MOTO

B) ( X ) EU TER 22 MOTO

C) (    ) EU TER 22 MOTO

A) (    ) GANHAR SORTEIO NÚMERO 33

B) (    ) GANHAR SORTEIO NÚMERO 33

C) ( X ) GANHAR SORTEIO NÚMERO 33

A) (    ) HOMEM TER  B-O-L-A  44

B) ( X ) HOMEM TER  B-O-L-A  44

C) (    ) HOMEM TER  B-O-L-A  44

c) DATILOLOGIA - assinale os pares dos nomes de acordo com a ordem da seqüência no
vídeo:

(     )   J-O-Ã-O / J-O-S-É

(     )   J-O-A-Q-U-I-M / J-O-Ã-O

( X  )   J-U-C-A / J-O-Ã-O

(     )   J-O-S-É / J-O-A-Q-U-I-M

(     )   J-O-S-I-A-S / J-O-A-N-A

d) COMPREENSÃO DE TEXTO: Preste atenção na estória narrada no DVD e depois anote os
sinais não compreendidos para serem trabalhados em classe com o professor.

E - ATIVIDADE PARA CASA
1. Estudar a Situação 2 – “ onde será a festa” no Livro do Estudante, página 63, e no DVD,

anotando as dúvidas.
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PLANO DA 10a AULA

A - OBJETIVOS
Ao final de aula os alunos serão capazes de:

• Compreender e criar pequenos textos e conversação;

• Utilizar expressões idiomáticas relacionadas ao ano sideral.

B - RECURSOS MATERIAIS
• TV e DVD;

• Retroprojetor;

• Transparências.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o Professor:

• O professor trabalhará com o texto da situação 2 – “Quando será a festa” da mesma
forma em que vem trabalhando com os textos do livro que estão sinalizados no DVD;

• Depois, os alunos irão trabalhar, em duplas e, após essa atividade, o professor escolherá
algumas duplas para apresentarem o que trabalharam.

• Após essa atividade de compreensão de texto, o professor fará com que os alunos vivenciem
essa mesma situação, ou criando uma similar, durante um trabalho em grupo.
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D – ATIVIDADE EM SALADE AULA

Onde será a festa?
(Texto do livro do Estudante – página 63)

a - VOCÊ SABER FESTA FENEIS?

b - EU SABER-NÃO.

a - VOCÊ QUERER IR?

exclamativa

        b-EU QUERER

a - Q-U-M IR JUNT@ VOCÊ?

b - NÃO EU SOZINH@.

a - NÓS-2 IR JUNT@.

b - HORA?

a - 8 HORA NOITE

b - ONDE? SABER-NÃO ONDE?

a - ESQUINA RUA  P-R-O-F-E-S-S-O-R  G-A-B-I-Z-O JUNT@

         ENCONTRAR LÁ.

b - ESQUINA NÃO, MELHOR  PRIMEIRO TELEFONAR T-D-D.

a - VOCÊ TER T-D-D ?!

b - EU TER .

a - FÁCIL COMUNICAR.

                                              exclamativa

  b - ISSO, CONQUISTAR GAROTA+  2sIR1s

exclamativa

a - CERTO, 2sIR1s

1.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta o que eles entenderam;

• Em seguida, voltar  o DVD e, repetindo cada frase igual ao DVD explica cada parte  até
todos entenderem todo o texto;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

1  COMPREENSÃO DE TEXTO: SITUAÇÃO 2 “ONDE SERÁ A FESTA”
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2.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem um diálogo com um contexto similar
ao que foi trabalhado.

2.2. O professor solicita que cada duplas para represente, para a turma, a situação que cria-
ram.

E – ATIVIDADE PARA CASA
1.  Estudar, no DVD, a narrativa (piada) que está no Mundo dos Surdos e anotar as dúvidas;

2. Ler, no Livro do Estudante o texto do Mundo dos Surdos: As comunidades surdas do Brasil
- páginas 81 e 82.

2  TRABALHANDO EM DUPLA
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PLANO DE 11a  AULA

A - OBJETIVOS
Ao final de aula os alunos serão capazes de:

• Compreender e criar pequenos textos;

• Compreender como se dá a organização dos Surdos no Brasil.

B - RECURSOS MATERIAIS
• TV e DVD;

• Livro do Estudante.

C  –  CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
• O professor trabalhará a narrativa“Piada”, que os alunos já estudaram em casa;

• Após essa atividade de compreensão de texto, o professor fará com que os alunos vivenciem
essa mesma narrativa, recontando-a, ou criando uma similar, durante um trabalho em grupo.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

1.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta o que eles entenderam;

• Em seguida, voltar o DVD e explicar cada parte até todos entenderem todo o texto;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

2.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, recontem a piada para seu colega.

2.2. O professor escolhe alguns alunos para recontarem a piada.

3.1. O professor solicita que os alunos, em grupo de 4 pessoas, discutam o texto “As Comu-
nidades Surdas do Brasil” e façam um resumo.

As Comunidades Surdas do Brasil
(Texto do Livro do Estudante – páginas 81-82)

Há pessoas surdas em todos os estados brasileiros e muitas destas pessoas vêm
se organizando e formando associações, pelo país, que são as comunidades surdas
brasileiras. Como o Brasil é muito grande e diversificado, essas comunidades se diferen-
ciam regionalmente em relação a hábito alimentar, vestuário e situação sócio-econômi-
ca, entre outros. Estes fatores geram também variações lingüísticas regionais.

As Comunidades urbanas Surdas no Brasil têm como fatores principais de
integração a Libras, os esportes e interações sociais, por isso elas têm uma organização
hierárquica constituída por: uma Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS);
seis Federações Desportivas e, aproximadamente, 113 associações/clubes/sociedades/
congregações, em várias capitais e cidades do interior, segundo dados de diretoria da
Feneis.

A CBDS, fundada em 1984, tem como proposta o desenvolvimento esportivo dos
surdos do Brasil, por isso promove campeonatos masculino e feminino em várias moda-
lidades de esporte em nível nacional. Seus representantes são escolhidos, através de
voto secreto, pelos representantes das Federações. Recentemente esta Confederação
filiou-se à Confederação Internacional e os surdos brasileiros têm participado de cam-
peonatos esportivos internacionais.

3  TRABALHANDO EM GRUPO

1  COMPREENSÃO DE TEXTO - PIADA

2  TRABALHANDO EM DUPLA

   NO MUNDO DOS SURDOS
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As associações de surdos, como todas as associações, possuem estatutos que
estabelecem os ciclos de eleições, quando os associados se articulam em chapas para
poderem concorrer a uma gestão de dois anos, geralmente.

Participam também dessas comunidades, pessoas ouvintes que fazem trabalhos
de assistência social ou religiosa, ou são intérpretes, ou são familiares, pais de surdos ou
cônjugues, ou ainda amigos e professores que participam ativamente em questões po-
líticas e educacionais e por isso estão sempre nas comunidades, tornando-se membros.
Os ouvintes que são filhos de surdos, muitas vezes, participam dessas comunidades
desde criancinhas, o que propicia um domínio da Libras, como de primeira língua. Estas
pessoas, muitas vezes, tornam-se intérpretes: primeiro para os próprios pais, depois
para a comunidade.

Os surdos, que são membros das associações, estão sempre interagindo com ou-
tras associações de outros estados ou cidade, como também com as Federações, a
Confederação e a FENEIS.

Diferentemente da CBDS, das Federações desportivas e associações, que se pre-
ocupam com a integração entre os surdos, através dos esportes e lazer, a Federação
Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS - www.feneis.org.br) é uma
Entidade não governamental, registrada no Conselho Nacional de Serviço Social/MEC e
não está subordinada à CBDS, sendo filiada a World Federation of The Deaf.

A FENEIS foi fundada em 1987, quando os surdos resolveram assumir a liderança
da Federação Nacional de Educação e Integração do Deficiente Auditivo (FENEIDA) que
surgiu da iniciativa de várias escolas, Associações de Pais e outras instituições ligadas ao
trabalho com Surdos. Sua sede é no Rio de Janeiro, mas já possui dez regionais: Belo
Horizonte, Teófilo Otoni, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Recife,
Fortaleza e Manaus.

Atualmente com mais de 100 entidades filiadas (escolas, APADAs, institutos e
outras intituições), a FENEIS atua como um órgão de integração dos surdos na socieda-
de, através de convênios com empresas, instituições que empregam Surdos, MEC-SEESP,
CORDE e SEDUC estaduais e municipais, bem como tem promovido e participado de
debates, seminários, câmaras técnicas, congressos nacionais e internacionais em defe-
sa dos direitos dos Surdos em relação à sua língua, à educação, a intérpretes em escolas
e estabelecimentos públicos, a programas de televisão legendados, assistência social,
jurídica e trabalhista; como também tem assento no CONADE para defender os direitos
dos Surdos.

Os surdos que participam dessas comunidades têm assumido uma cultura própria.
A Cultura Surda é muito recente no Brasil, tem pouco mais de cento e vinte anos, mas
convivendo-se com essas Comunidades Surdas, pode-se perceber uma identidade sur-
da, ou seja, características peculiares, como:

• A maioria das pessoas Surdas prefere um relacionamento mais íntimo com outra pessoa
Surda;

• Suas piadas envolvem a problemática da incompreensão da surdez pelo ouvinte que geral-
mente é o "português" que não percebe bem, ou quer dar uma de esperto e se dá mal;

• Seu teatro já começa a abordar questões de relacionamento, educação e visão de mundo
das pessoas Surdas. Isso pode ser visto em peças que a Companhia Surda de Teatro, no Rio
de Janeiro, vem apresentando;

• O Surdo tem um modo próprio de olhar o mundo onde as pessoas são expressões faciais e
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corporais. Como fala com as mãos, evita usá-las desnecessariamente e quando as usam,
possui uma agilidade e leveza que podem se transformar em poesia.

Os Surdos, que freqüentam esses espaços de Surdos, convivem com duas comu-
nidades e cultura: a dos surdos e a dos ouvintes, e precisam utilizar duas línguas: a
Libras e a língua portuguesa. Portanto, numa perspectiva sócio-lingüística e antropoló-
gica, uma Comunidade Surda não é um "lugar" onde pessoas deficientes, que têm
problemas de comunicação se encontram, mas um ponto de articulação política e social
porque, cada vez mais, os Surdos se organizam nesses espaços enquanto minoria lin-
güística que lutam por seus direitos lingüísticos e de cidadania, impondo-se não pela
deficiência, mas pela diferença.

Vendo por esse prisma, pode-se falar de Cultura Surda, ou seja, Identidade Surda.
O Surdo é diferente do ouvinte porque percebe e sente o mundo de forma diferenciada
e se identifica com aqueles que também, apreendendo o mundo como Surdos,  possu-
em valores que vêm sendo transmitidos de geração em geração independentemente
da Cultura dos ouvintes, a qual também se inserem.

4.1. O professor poderá trabalhar com o texto acima, abordando alguns pontos importante e
de fácil compreensão em Libras, que sinalizará sobre esse texto, mas precisará ter o cui-
dado em explicá-lo com sinais já conhecidos pelos alunos.

4.2.  Caso o professor considere essa tarefa difícil de ser realizada, devido à pouca fluência
dos alunos, em Libras, o professor pede para os alunos discutirem o texto em grupo de
quatro pessoas.

4.3. O professor explica, em Libras, como os surdos se organizam em Associações e Federa-
ções esportivas, Feneis e dá o enereço da Associação de Surdos de sua cidde e dá o
endereço do site da Feneis (www.feneis.com.br)

E – ATIVIDADE PARA CASA
1. Estudar toda a Unidade II – Livro e DVD, anotando todas as dúvidas.

4 TEXTO EXPLICATIVO DO PROFESSOR
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PLANO DE 12a  AULA

A  –  OBJETIVOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Compreender todos os tópicos trabalhados nessa unidade.

B  –  RECURSOS MATERIAIS
• TV e DVD;

• Retroprojetor;

• Transparência;

• Livro do Estudante

C  –  CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
• O professor irá esclarecer as dúvidas dos alunos, retomando os pontos principais dessa

unidade.

• O professor perguntará se os alunos gostariam de fazer pergunta sobre algum tópico que
foi trabalhado nessa unidade;

• Responderá cada pergunta do aluno, utilizando o material já trabalhado;

• Caso não haja pergunta, o professor seleciona o que achar mais importante e faz uma
revisão.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

1.1. O professor irá perguntar aos alunos sobre suas dúvidas ou o que eles gostariam de rever
a respeito dos conteúdos trabalhados na Unidade II.

1.2. Caso os alunos não apresentem as dúvidas, o professor começa a aula mostrando as
transparências dos conteúdos, que considerar mais importante e de difícil compreensão,
fazendo perguntas sobre esses tópicos.

E –  ATIVIDADE PARA CASA
Rever toda a unidade, estudando para a avaliação escrita dessa unidade.

1  REVISÃO DA UNIDADE II
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PLANO DE 13a AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
No transcorrer desta aula o professor deverá:

• Dar aos alunos oportunidade para refletirem sobre o próprio desempenho lingüístico frente
à  Libras.

• Colher informações relativas ao resultado do processo ensino-aprendizagem  desenvolvido
ao longo desta UNIDADE.

• Levantar dados que possibilitem a continuidade do planejamento de ensino ou a reordenação
do mesmo.

B - RECURSOS MATERIAIS
• Quadro e giz

• Gravuras, fotos, recorte de jornais ou revistas

• Atividades apresentadas em folhas impressas

• Fichas para registro do desempenho individual

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
• Os conteúdos deverão ser os mesmos trabalhados durante a apresentação das aulas desta

UNIDADE

• As atividades deverão ser apresentadas em três partes distintas: Compreensão da Libras,
Expressão da Libras e Conhecimentos Gramática da Libras e sobre a Cultura Surda.

• A AVALIAÇÃO deverá ter sido iniciada na primeira aula, através de observações permanen-
te do professor sobre o desempenho de cada aluno. Estas observações deverão ser
registradas em fichas próprias (Ver em ANEXO.)

• A AVALIAÇÃO deverá ser efetuada, também, ao final de cada UNIDADE, através de ques-
tões preparadas para este fim. Os resultados deverão ser registrados em fichas próprias
(Ver em ANEXO.)
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

SUGESTÕES  DE  ATIVIDADES PARA  AVALIAÇÃO  DA  UNIDADE II

Parte I: Compreensão da Libras                                                             (Valor Total: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta parte da AVALIAÇÃO será realizada através da
apresentação das questões, em Libras, para os alunos
responderem, individualmente, em Português escrito. O
professor irá distribuir as folhas com as questões para todos
os alunos responderem, ao mesmo tempo, à medida em que
cada questão for sendo apresentada. O professor irá sinalizar
duas vezes cada questão.

1ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor fará cinco perguntas em Libras, apontando para um CALENDÁRIO. Os alunos
deverão entender as perguntas e dar as respostas nos espaços abaixo:

a)___________________________________________________________

b)___________________________________________________________

c)___________________________________________________________

d)___________________________________________________________

Obs.: Sugestões de perguntas para o professor

a) Que dia é hoje?

b) Em que mês é seu aniversário?

c) Agora, qual é o mês?

d) Em que ano você nasceu?

2ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor apresentará 4 frases em Libras.

Os alunos deverão numerá-las na ordem apresentada pelo professor:

a) Anteontem você foi ao teatro? ( )

b) Amanhã vai ser feriado. Vou descansar ( )

c) Quem passeou nas férias? ( )

d) A festa é na FENEIS. (         )
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3ª Questão: (Valor: 2,00)

Colocar desenho de RELÓGIOS ou as mãozinhas com os numerais e elabora perguntas sobre
horas

4ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor apresentará as frases, abaixo, em Libras, usando as Expressões “Fácil” e “Difícil”.
Os alunos prestarão atenção e completarão as frases usando as expressões:

a) Não é ........ encontrar a rua da festa.

b) É ....... encontrar trabalho.

c) Ontem foi ......... encontrar a rua da festa.

d) Tem muito trabalho é ........... descansar.

e) Anteontem foi ............ encontrar namorada na festa.

5ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor apresentará cinco frases em Libras. Os alunos observam e completam adequada-
mente as lacunas com: TODO -DIA; DIA-INTEIRO; SEMPRE e TOD@.

a) Ele vai à praia ......... sábados.

b) Eu trabalho .........

c) Nós estudamos o ...........

d) Semana passada teve sol ............

e) As aulas de Libras, ........... 2as e 4as feiras.
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Parte II: Expressão da Libras     (Valor: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta parte da AVALIAÇÃO será realizada através da
apresentação das questões, em Libras ou em Português
escrito, para os alunos responderem, individualmente, em
Libras. O professor deverá ter, em mãos, a ficha com as
questões para registrar o desempenho de cada aluno, à
medida em que cada um for apresentando suas respostas.
Enquanto o professor observa a Expressão da Libras de um
aluno (de uma dupla ou trio), os demais alunos deverão estar
realizando a 3ª  parte desta  avaliação.

1ª Questão: (Valor: 1,00)

O professor indicará, no calendário, dois dias da semana para cada aluno criar duas frases em
Libras:

a) 2a feira passada eu trabalhei, não teve feriado.

b) 6a feira que vem vou viajar.

2ª Questão: (Valor: 1,00)

Pense em uma frase e apresente-a, em Libras, com expressões faciais adequadas para expressar:

a) AFIRMAÇÃO

b) NEGAÇÃO

c) INTERROGAÇÃO

d) EXCLAMAÇÃO

Obs.: Não mude as frases, somente as expressões faciais.

3ª Questão: (Valor: 1,00)

Os alunos deverão escrever, nos espaços abaixo, 04 (quatro) frases e, depois, deverão apresen-
tá-las, em Libras, utilizando as expressões TODOS-OS-DIAS, FÉRIAS, PRIMEIRA-VEZ e UMA-VEZ.

a)_____________________________________________________________

b)________________________________________________________________

c)________________________________________________________________

d)________________________________________________________________
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4ª Questão: (Valor: 1,00)

O aluno deverá apresentar 04 (quatro) frases, em Libras, com os diferentes significados para
FALTA, de acordo com contextos diversos.

a) Faltar aula.

b) Faltar água.

c) Faltar ao compromisso

d) Faltar pessoa para completar a turma.

5ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor deverá apresentar as seguintes perguntas em língua portuguesa. Os alunos deve-
rão responder, em Libras, em Língua Portuguesa.

a) Que dia deste mês é feriado?

b) Que dia você tem folga?

c) Em que mês você vai tirar férias?

d) Quando você tirou licença médica?

6ª Questão: (Valor: 2,00)

Apresentar um MAPA DE DETERMINADA LOCALIDADE e fazer perguntas sobre localização:
ONDE?

7ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor deverá apresentar, em Libras, 04 (quatro) frases utilizando os pronomes demons-
trativos e advérbios de lugar. Os alunos deverão escrever, em Português, nas linhas abaixo, cada
frase na ordem em que estas estiverem sendo apresentadas pelo professor.

a)_________________________________________________________________

b)_________________________________________________________________

c)_________________________________________________________________

d)_________________________________________________________________

e)_________________________________________________________________

8ª Questão: (Valor: 1,00)

O professor deverá solicitar que os alunos apresentem frases, em Libras, utilizando as expres-
sões:

a)Outro dia

b)Dois dias

c)Cinco dias

d)Todos os dia

e)Dia inteiro
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Parte III: Conhecimentos Teóricos (Gramática e Cultura Surda)   (Valor: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta parte da AVALIAÇÃO será realizada através da
apresentação das questões, escritas em Português, para os
alunos responderem individualmente, também, em
Português escrito, em sala de aula.

1ª Questão: (Valor: 2,00)

Assinale com um X somente as afirmativas que se refere à FENEIS.

a) (   ) Entidade Brasileira Não Governamental.

b) (   ) Liderada por Surdos.

c) (   ) Filiada à C.B.D.S.

d) (   ) Filiada à W.F.D.

e) (   ) Procura integrar Surdos através dos Esportes.

f) (   ) Promove a participação dos Surdos na luta por seus direitos.

g) (   ) Liderada somente por Profissionais da Área e Pais de Surdos.

h) (   ) Não aceita nenhuma participação de pessoas ouvintes.

i) (   ) Defende a Língua de Sinais, a Escola para Surdos, o Serviço de Interpretação, Legenda
na T.V. e entre outras reindivicações.

2ª Questão: (Valor: 2,00)

Escreva V nas afirmativas VERDADEIRAS e F nas afirmativas FALSAS:

a) (   ) Existe Feneis em todos os estados.

b) (   ) Há, no Brasil, pessoas surdas que não estão inseridas em Comunidades Surdas.

c) (   ) Todos os surdos utilizam a Libras.

d) (   ) As Comunidades Surdas têm a Libras e os Esportes como fatores de integração.

e) (   ) A CBDS. promove o intercâmbio esportivo entre as Comunidades Surdas Brasileiras.
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3ª Questão: (Valor: 2,00)

Os alunos deverão marcar com X as informações relativas a Advérbios de Tempo em Libras:

a) (     ) Podem ser usados no início ou final da frase.

b) (     )  São usados somente no final da frase.

c) (     )  São usados somente no início da frase.

d) (     )  Mostram, sintaticamente, o tempo do verbo.

e) (     )  Não podem ser usadas no início ou no final da frase.

4ª Questão: (Valor: 2,00)

O aluno deverá escrever F para as afirmativas Falsas e V para as afirmativas Verdadeiras:

a) (     ) A perspectiva não é importante na frase em Língua de Sinais

b) (     ) A perspectiva é sempre da parte do receptor

c) (     ) A perspectiva é sempre da parte do emissor

d) (     ) As expressões faciais e corporais intensificam os advérbios

e) (     ) As expressões faciais e corporais não intensificam os advérbios

5ª Questão: (Valor: 2,00)

O aluno devera ler as afirmativas abaixo, refletir sobre a mesma e apresentar justificativas
que confirme a afirmativa

a) ”..... uma Comunidade Surda não é um “lugar” onde pessoas deficientes, que têm proble-
mas de comunicação, se encontram...”

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

b) “.... a maioria das pessoas surdas preferem um relacionamento mais íntimo (próximo) com
outra pessoa surda”

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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I - OBJETIVOS GERAIS:

Ao final desta Unidade, o aluno será capaz de:

• Reconhecer todas as informações sobre profissões

e cargos, identificando os ambientes de trabalho;

• Criar contextos utilizando sinais relacionados à profissão, trabalho,

e meios de comunicação;

• Fazer exercícios, entender diálogos e pequenas narrativas;

• Utilizar os números ordinais;

• Utilizar alguns pronomes Interrogativos e pronomes Indefinidos.
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PLANO DA  1ª  AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Reconhecer e dar informações sobre as ocupações e “Profissão”;

• Reconhecer e fazer frases com o verbo “PROCURAR” e suas diferenças contextuais: “PRO-
CURAR-OBJETOS, PROCURAR-EMPREGOS, PROCURAR-PESSOAS “.

B - RECURSOS MATERIAIS

• Retroprojetor;

• Transparências;

• Recortes das Gravuras / Fotos de revistas.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

Orientações para o professor

Nesta aula o professor irá trabalhar com profissões e poderá:

• Usar as gravuras do livro e fotos de revistas para introduzir um vocabulário relacionado ao
tema;

• Perguntar aos alunos o que eles fazem, se trabalham;

• Mostrar o ambiente de trabalho onde está sendo dado o curso e dizer sobre as ocupações
das pessoas (profissões e cargos que ocupam);

• Mostrar as diferenças contextuais para: EMPREGO X TRABALHAR X TRABALHO, explicando
a partir dos exemplos;

• O professor ensinará as diferenças contextuais do verbo “PROCURAR” objetos, empregos e
pessoa.

UNIDADE 3_3_CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 16:08203



]204

D – ATIVIDADES EM SALA DE AULA

1.1. O Professor apresenta, em transparências, algumas profissões, através dos desenhos
abaixo, mostrando os seus sinais. Os alunos aprenderão sinais das profissões relacionan-
do os aos desenhos:

e) ADVOGADO f) JUIZ

a) PROFESSOR/ESTUDANTE b) MÉDICO/PACIENTE

c) FONOAUDIÓLOGO d) PSICÓLOGO

1  PROFISSÃO, FUNÇÃO E AMBIENTE DE TRABALHO
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O professor, após sinalizar, a partir desses desenhos acima, as profissões, trabalhará al-
gumas delas, criando diálogos para os alunos responderem. Por exemplo:

a) VOCÊ ESTUDA?

b) VOCÊ TRABALHA?

c) VOCÊ FAZER O QUE?

d) VOCÊ TRABALHA ONDE?

1.3. O Professor apresenta novas profissões, mostrando o ambiente de trabalho, introduzin-
do sinais para profissões de uma pequena e grande empresa (firma ou escola). Cria con-
textos para que os alunos possam compreender as profissões relacionadas aos tipos de
atividades:

PROFISSÕES,  CARGOS  e FUNÇÕES

DIRETOR SECRETÁRI@

ENGENHEIRO PEDREIRO DIGITADOR PRESIDENTE

ASSISTENTE
SOCIAL

INTÉRPRETE DE LÍNGUAS
ORAIS

ADVOGAD@

INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE
SINAIS

INTÉRPRETE DE Libras E
LÍNGUAS ORAIS
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CAIXACONTADOR TELEFONISTA ATENDENTE

DESENHISTA PINTOR PINTOR JORNALISTA

REPÓRTER FOTÓGRAF@ TAXISTA MOTORISTA DE
ÔNIBUS

POLICIALGARÇONFAXINEIR@COZINHEIR@

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Caso os alunos perguntem sobre outras profissões, o
professor escreve no quadro e ensina o sinal.
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2.1. O professor apresenta o diálogo abaixo:

a) ESS@ DIRETOR FINANCEIRO FENEIS, NOME.........

b) BO@ CONHECER. ( cumprimenta )

c) BO@ CONHECER TAMBÉM. ( cumprimenta ).

VOCÊ TRABALHAR AQUI ONDE? O QUE FAZER?

b) SIM, EU TRABALHAR S-A-L-A 3. EU ADVOGAD@.

c) BO@ TRABALHAR JUNT@ VOCÊ!

c) OBRIGAD@!

a) 2SIR1S VOCÊ PODER COMEÇAR AGORA.

b) OK! TCHAU

c) TCHAU

2.2. Os alunos, em GRUPO DE TRÊS, irão trabalhar esse diálogo para, depois apresentá-lo
para a turma.

2.3. O professor escolherá alguns grupos para apresentarem o diálogo estudado para a tur-
ma.

3.1. O Professor mostra a figura acima e depois esconde alguns objetos e faz brincadeiras

2  ATIVIDADE EM GRUPO

3  VERBO: “PROCURAR”
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com o verbo: “PROCURAR”

PESSOA PROCURAR
EMPREGO

PESSOA PROCURAR
OBJETO

PESSOA PROCURAR
PESSOA

EMPREGO OBJETO PESSOA

 a)  Estou procurando
emprego.

a) Estou procurando  o lápis. a) Estava procurando você!

3.2. O professor trabalha com frases utilizando o sinal “PROCURAR”  (Livro do Estudante -
página  100). EXEMPLOS:

3.3. O professor solicita que algum aluno façam frases com o verbo procurar.

3.4. O Professor pergunta sobre horários de trabalho ou de estudo dos alunos e depois anota

EMPREGO

(Substantivo)

a) Aqui tem vaga para informática. Você quer o emprego?

b) Lá é mais difícil arranjar emprego.

c) Vou procurar emprego no jornal na parte de Classificados.

d) Aqui tem empregos para todos.

TRABALHAR

(Verbo)

a) Ele trabalha na FIOCRUZ

b) Ele não gosta de trabalhar.

c) Nós duas não queremos trabalhar junto com você.

d) Você precisa trabalhar? Por quê?

TRABALHO

(Substantivo)

d) Quando você poderá fazer este trabalho?
     Eu preciso para hoje!

a) O trabalho de Libras está ótimo.

b) Por favor, entregue-me o seu trabalho amanhã sem falta.

c) O chefe me deu muito trabalho para fazer.
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no quadro negro as diferenças contextuais sobre: Emprego ( substantivo ), Trabalhar
(verbo), Trabalho ( substantivo )  explicando a partir dos exemplos abaixo relacionados:

4.1. O Professor anota no quadro as palavras OBJETO, PESSOA, EMPREGO/PROFISSÃO e
pede aos alunos para, em dupla, reconhecerem esses contextos nas frases abaixo que
deverão ser sinalizadas em Libras.

4.2. O professor deverá ver com muita atenção todas as frases construídas pelas duplas e, no
final de cada apresentação, corrigirá alguns sinais utilizados inadequadamente para o
contexto solicitado, caso esses erros tenham ocorrido:

a) Quero procurar uma casa para morar.

b) Todo mundo está procurando emprego.

c) Seu/Sua marido/esposa estava te procurando.

d) Maria veio aqui procurar o trabalho de matemática.

e) Ele está procurando sua carteira.

f) Não é fácil procurar emprego!!

g) A profissão professor é o emprego que todos procuram.

h) Ajude-me a arrumar um emprego!!

i) Estou procurando a sala do médico. Você sabe onde é?

j) Não achei o número do telefone da minha psicóloga, ainda estou procurando!

E – ATIVIDADE PARA CASA

Estudar, no Livro do Estudante, os sinais relacionados a meios de comunicação e trabalho.

4  EXERCÍCIO EM DUPLA
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PLANO DA 2ª AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Reconhecer e dar informações sobre meios de comunicações;

• Construir frases relacionando os verbos a profissões
e meios de comunicações;

• Criar contextos e fazer diálogos.

B - RECURSOS MATERIAIS

• Retroprojetor;

• Transparências;

• Folhas para exercícios ou Livro do Estudante.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

Orientações para o professor

• O professor ensinará os sinais dos verbos que se referem a trabalho, como também os
sinais: ESTÁGIO, EMPREGO-COM CARTEIRA ASSINADA e SALÁRIO e, pedirá para aos alu-
nos criarem esses contextos em conversações;

• O professor ensinará os sinais para MEIOS DE COMUNICAÇÃO encenando as situações de
um ambiente de trabalho através da realização de ações como: passar fax, enviar e-mail,
telefonar.
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1.1. O Professor começa a encenar uma situação onde a profissão de “Diretor de Empresa “
possa ser identificada através das ações: carregando papeis em direção à mesa, lendo
mensagem no “telefone celular”, sentando e apertando um ramal no telefone, cha-
mando a secretária, retirando um papel do “fax” e lendo, recebendo o recado pelo
“Pager”, telefonando para um Surdo pelo “TDD”, digitando uma mensagem para ser
enviada pelo “correio eletrônico”, lendo o jornal pela “Internet”, e depois chamando a
secretaria e pedindo para ela escrever uma carta.

1.2. O professor pergunta se os alunos entenderam, faz perguntas sobre a situação apresen-
tada e avisa que irá trabalhar com aqueles meios de comunicação, apresenta a transpa-
rência abaixo, sinaliza os sinais para os objetos, que ele professor já havia utilizado na
situação acima.

1.3. O professor pergunta aos alunos e, depois, eles perguntam um para o outro:

a)  Qual é a sua profissão?

R: Minha profissão é Médico / Advogado /

Administrador de Empresa / Arquiteto / Etc.

a)   Você tem TDD / Fax / telefone? Qual é o número? E-mail?

R:  Tenho. TDD/fax: (0xx) 21 3284 7462. Meu e-mail é ___________

D – ATIVIDADES EM SALA DE AULA

1 MEIOS DE COMUNICAÇÃO - LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 99
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MEIOS DE COMUNICAÇÃO

CELULAR FAX

TELEFONE CAS - Centro de
Atendimento de Surdos

oferecendo por empresas
de telefonia

CARTA

TDD

TELEGRAMA CORREIO ELETRÔNICO
 (E-MAIL)
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(Livro do Estudante – Página   100)

2.1. O Professor trabalhará esses contextos em que são utilizados os sinais para ESTÁGIO  e
SALÁRIO.

2.2. O professor distribuirá a turma em dupla para criarem esses contextos em conversações.

ESTÁGIO CARTEIRA-TRABALHO SALÁRIO MENSAL

2  SINAIS RELACIONADOS AO AMBIENTE DE TRABALHO

ESTÁGIO

a) Você quer fazer estágio?

b) Aqui não temos estágio, porque não tem vaga.

c) A FENEIS tem vaga para estágio.
     Está aceitando estudantes e principantes.

SALÁRIO

a) O salário para Instrutor na FENEIS é bom.

b) Eu não tenho salário.

c) O salário aqui é muito baixo, mas tem ticket-refeição,
     vale-transporte e assistência médica.
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3.1. O professor apresenta, em transparência, o diálogo abaixo. Ensinando cada frase.

A - Qual é o seu nome?

B - .........................................................................................................

A - Você  trouxe o seu currículo vitae?

B -  .........................................................................................................

A - Antes, onde você trabalhou? Ainda está trabalhando agora?

B -  .........................................................................................................

A -  Qual é o nome da empresa que você trabalhava?

B - .........................................................................................................

A -  Por que saiu de lá?

B - .........................................................................................................

A -  Como você soube deste emprego?

B -  .........................................................................................................

A - O que você sabe fazer?

B - .........................................................................................................

A - Você sabe qual será o seu salário?

B - .........................................................................................................

A - Você vai precisar fazer o teste e, depois eu ligo para dar o resultado. Quer fazer hoje ou
amanhã?

B -  .........................................................................................................

3.2. O professor chama um aluno e encena o diálogo com ele.

3.3. O professor solicita que os alunos, em dupla, façam esse diálogo.

3.4. O professor escolhe algumas duplas para encenar o diálogo.

3  DIÁLOGO EM DUPLA
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4.1. O professor entrega essas frases abaixo, ou apresenta em tranparência, para os alunos
em dupla trabalharem. O aluno A pergunta para o aluno B e depois eles invertem essa
atividade.

a)  O que você faz?

b)  Onde você trabalha?

c)  Qual é o seu horário de trabalho?

d)  Qual é o nome da firma onde trabalha?

e)  Já fez algum estágio em outros lugares?

f)  Quanto tempo você fez estágio?

g)  Você ganha bem no seu atual emprego?

h)  Foi fácil conseguir este emprego?

i)  Quanto tempo você levou para conseguir este emprego?

j)  Você gosta do seu trabalho?

k)  O seu salário dá para viver?

l)  Você recebe ticket, vale transporte e assistência médica?

4.2. Após todas as duplas concluirem essa atividade acima, o professor chama um dos alunos
para responder a primeira pergunta e após a resposta, o aluno irá fazer a segunda per-
gunta para o outro aluno, que também irá responder e fazer a terceira pergunta a outro
aluno e assim, sucessivamente, até terminar essa atividade.

E - ATIVIDADE PARA CASA

Ler no Livro do Estudante a parte referente a sinais usados para meios de comunicação e
atividades relacionadas a esses meios e a trabalho.

4  DINÂMICA EM SALA DE AULA
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PLANO DA 3ª AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Utilizar os verbos relacionados aos meios de comunicações;

• Construir frases nas formas afirmativa e negativa criando a resposta a partir de contextos
relacionados à profissão e meios de comunicação.

B - RECURSOS MATERIAIS

• Retroprojetor;

• Transparências;

• Folhas para exercícios.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

Orientações para o Professor

• O professor, através de transparências ou utilizando os desenhos que também estão no
Livro do Estudante, trabalhará com os sinais para meios de comunicações e com sinais
relacionados à temática comunicação e profissão;

• Incentivará os alunos a fazerem frases e criarem diálogos para utilizarem, em contextos, os
sinais que serão trabalhados nessa aula.
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D – ATIVIDADES EM SALA DE AULA

1.1. O professor trabalha os seguintes verbos nos contextos apropriados, mostrando que, em
Libras, para esses contextos, há verbos específicos:

PASSAR

PASSAR-COM-FERRO objeto-grandePASSAR
pessoaPASSAR PASSAR-FAX

Vou  passar
sua roupa.

Ônibus número 583
passa na sua casa.

Ela passou
na minha frente.

Ontem você já passou o
fax para seu amigo? Ele
estava te aguardando.

ENVIAR

ENVIAR-MENSAGEM ENVIAR-CARTA ENVIAR/TRAZER

Vou enviar carta
pelo e-mail.

Ela enviou uma
carta aos amigos.

Ela está enviando novo estagiário
a FIOCRUZ.

1 VERBOS RELACIONADOS AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - (LIVRO
DE ESTUDANTE – PÁGINAS 101-106)
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AVISAR

1sAVISAR2s 3sAVISAR1s AVISO-PRÉVIO

Ela já te avisou, que
precisava sair.

O meu chefe me
avisou que terá o

aumento de salário.

O meu amigo que trabalha comigo já recebeu o
Aviso Prévio.

RECEBER

Você recebeu e leu a
mensagem do celular.

Ele recebeu o pagamento.
( salário )

INFORMAR/INFORMAÇÃO

A Diretoria da FENEIS informou
aos funcionários o novo horário.

Vou procurar informações
sobre o curso de Libras na FENEIS.
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ESPERAR

                   ESPERAR ESPERAR UM-POUC@

Esperou o amigo uma hora.                                          Espere só um pouquinho!

DEMITIR

Ele foi demitido. Eu pedi demissão.

ADMITIR

Fui admitido para aquele emprego.
(Ser aprovado)

.

A empresa admitiu novos funcionários.
(Entrar)
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APOSENTAR / APOSENTADORIA

Ele já se aposentou há pouco tempo. Eu recebo o meu dinheiro
da aposentadoria.

ACABAR

A comida acabou! Água
acabou!

Não quero saber!
Acabou!

O namoro deles acabou.
(Namoro)

O trabalho
 já acabou!

(Pronto)

2  ATIVIDADE EM DUPLA

2.1. O professor pede para os alunos, em dupla, criarem frases com os sinais trabalhados
fazendo  perguntas e criando respostas para contextos que utilizem verbos relacionados
a profissões e meios de comunicação:

2.1. O professor escolhe algumas duplas para apresentar as frases criadas.
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3.1. O professor trabalhará com dez frases utilizando Profissões e Meios de Comunicação
relacionados aos verbos trabalhados. O aluno deverá anotar, em português, as frases
expressas, em Libras, pelo professor:

3.2. O professor apresenta, em transparência as frases que sinalizou para os alunos corrigi-
rem o que transcreveram.

4.1. O professor escreve, em papéis, vários verbos e distribui três verbos para cada aluno criar
contexto de acordo com o verbo recebido.

4.2. O professor escolhe alguns alunos para apresentarem as frases criadas.

E - ATIVIDADE PARA CASA

1 - Estudar , no Livro do Estudante e ver no DVD a SITUAÇÃO 1 - “A ENTREVISTA”;

2 - Anotar as dúvidas para discussão em classe na próxima aula.

3 EXERCÍCIO - PROFISSÕES E MEIOS DE COMUNICAÇÃO

FRASES

1) ____________________________________________________

2) ____________________________________________________

3) ____________________________________________________

4) ____________________________________________________

5) ____________________________________________________

6) ____________________________________________________

7) ____________________________________________________

8) ____________________________________________________

9) ____________________________________________________

10) ___________________________________________________

Exemplo: O Contador da Feneis recebeu um fax com seu aviso-prévio

4 DINÂMICA EM SALA DE AULA
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PLANO DA 4ª AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Utilizar verbos relacionados ao tema “trabalho e profissão”;

• Construir frases em contexto em relacionando os verbos a profissões.

B - RECURSOS MATERIAIS

• Retroprojetor e Transparências;

• TV e DVD

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

Orientações para o professor

• Trabalhar com o verbos relacionados a trabalho;

• Mostrar o DVD sobre “A Entrevista” e trabalhar os sinais relacionados com os contextos do
DVD;

• O professor chamará dois alunos para fazerem os diálogos. Cada um responderá a partir de
sua realidade ou  inventará uma “A Entrevista” relacionada a trabalho.
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D – ATIVIDADES EM SALA DE AULA

“A ENTREVISTA “

(Texto do Livro do Estudante – página 97)

a-  O-I, TUDO-BEM!

b- ENTRAR

a- TUDO-BEM!

b- TUDO-BEM! PODER SENTAR

a- ME@ NOME A-L-E-X-A-N-D-R-E. EU PROCURAR EMPREGO. TER  V-A-G-A?

b- DEPENDER. VOCÊ SABER TRABALHAR O-QUÊ?

a-  EU EX TRABALHAR JÁ A-L-M-O-X-A-R-I-F-A-D-O, DIGITADOR.

b- VER TER EMPREGO. ESPERAR PRIMEIRO. AGORA PREENCHER F-I-C-H-A.

b- TER V-A-G-A SÓ A-L-M-O-X-A-R-I-F-A-D-O, PRIMEIRO VOCÊ  FALAR CHEFE, S-I   CONSE-
GUIR ESTÁGIO 3-MÊS, S-I GOSTAR VOCÊ FICAR.

a- BO@ SALÁRIO?

b- SIM COMEÇAR 350 MAIS TICKET, VALE-TRANSPORTE. 8 HORA.

a- D-I-A COMERÇAR?

b- AVISAR TELEGRAMA. POR FAVOR, FALTAR NÃO. IMPORTANTE VOCÊ.

a- OBRIGAD@.

b-  TCHAU!!!

a- TCHAU!!!

1  COMPREENSÃO DE TEXTO
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1.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta o que eles entenderam;

• Em seguida, volta o DVD e, repetindo cada frase igual ao DVD explica cada parte até todos
entenderem todo o texto;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Explicar para os alunos que, no vídeo aparece o sinal MUIT@
(quantificador), mas que deveria ser usado o MUITO
(intensificador) que é incorporado ao sinal.

2.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem um diálogo com um contexto similar
ao que foi trabalhado.

2.2. O professor escolhe algumas duplas para representarem para a turma a situação que
criaram.

3.1. O professor continuará, como na aula anterior, a trabalhar com outros verbos relaciona-
dos a “ trabalho e profissão” nos contextos apropriados, mostrando que em Libras, para
esses contextos, pode haver verbos específicos:

FICAR

FICAR-AQUI!

Fiquei muito tempo aqui.

FICAR-QUIET@!

Ela ficou quieta.

FICAR-LÁ!

Passou mal e resolveu ficar em casa.

3   VERBOS RELACIONADOS A TRABALHO (LIVRO DO ESTUDANTE)

2 TRABALHANDO EM DUPLA
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COMEÇAR/INICIAR

Vai começar a aula de Libras agora! Em 1998 começou o 1º curso de capacitação dos
Instrutores e Agentes Multiplicadores na FENEIS.

PEDIR

Por favor, leve o jornal para ele.

APROVAR

Fui aprovada! O pagamento foi aprovado.

Ela saiu do emprego. Paulo saiu com a amiga dele.

SAIR

Ele saiu há muito tempo.
Foi ao banco.
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3.2. O professor organiza a sala em grupos de quatro pessoas para cirarem situações referen-
tes a trabalho, utilizando os verbos aprendidos e os sinais abaixo:

3.3. O professor escolhe alguns grupos para apresentarem as situações criadas.

E - ATIVIDADE PARA CASA

1. Estudar no Livro do Estudante e no DVD o item referente a numerais ordinais;

2. Fazer os exercícios do Livro do Estudante, que estão também no DVD.

REPROVAR

Ela foi reprovada no curso de Língua
de Sinais.

CONSEGUIR-NÃO
O seu trabalho sobre Língua de Sinais

foi reprovado.

PASSAR-NÃO NÃO DEU CERTO
O ministro reprovou

a indicação do nome dela.

CANCELAR

Amanhã a reunião
será cancelada.

O passeio turístico foi cancelado e
adiado para o outro dia! (NÃO DEU

CERTO)

Você colou na prova
e ela será cancelada.

Vaga

Ticket
Licença Médica

Férias

Vale-transporte
Licença Prêmio

Faltas no Trabalho

Licença
Décimo Terceiro
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PLANO DA 5ª AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Utilizar os numerais ordinais e expressões idiomáticas relacionadas a estes numerais;

• Conhecer um pouco da história dos surdos.

B - RECURSOS MATERIAIS

• Transparências;

• TV e DVD;

• Livro do Estudante.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

Orientações para o professor

• O professor trabalhará com numerais ordinais relacionando-os com o tema “Moradia” e
“Profissão”: CASA, APARTAMENTO, EDIFÍCIO, ANDAR, e números para andar, casa, etc.
Hoje, muitas pessoas trabalham em casa e só vão aos escritórios de trabalho para levar as
atividades feitas em casa, daí, incluir moradia e numerais ordinais: PRIMEIRO, SEGUNDO,
TERCEIRO, ÚLTIMO;

• O professor, através de brincadeira, narra um pouco de história dos surdos.
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D – ATIVIDADES EM SALA DE AULA

Números Ordinais
(Texto doLivro do Estudante – páginas 107)

Os numerais ordinais do PRIMEIRO até o NONO têm a mesma forma dos cardi-
nais, mas aqueles possuem movimentos enquanto estes não possuem. Os ordinais do
PRIMEIRO até o QUARTO têm movimentos para cima e para baixo e os ordinais do
QUINTO até o NONO têm movimentos para os lados. A partir do numeral DEZ, não há
mais diferença entre os cardinais e ordinais. Observe os exemplos no DVD e fique sem-
pre atento quando for utilizá-los.

1.1. O professor trabalhará com o DVD na parte referente a “Números Ordinais” e depois
trabalhará com esses números Ordinais.

1.2. O professor identifica os números ordinais utilizados no contexto de moradia, andares
de edifícios:

CASA APARTAMENTO

1  NÚMEROS ORDINAIS
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1.3. O professor pergunta aos alunos:

• Você mora em Casa ou Edifício?

• Qual é o número de seu apartamento?

• Qual é o andar?

• Você trabalha?

• Qual é o andar?

1.4. O professor ensina as diferenças entre os sinais abaixo, que estão também no Livro do
Estudante na página 107, através de exemplos para contextualizá-los:

PRIMEIR@/PRIMEIRO-LUGAR; UMA-VEZ; PRIMEIRAMENTE;

PRIMEIRA-VEZ; ÚLTIM@

EXEMPLOS:

a) Ele ganhou em primeiro lugar!!

b) Ela mora no primeiro andar.

c) Primeiro você pensa e depois responde.

d) É a primeira vez que eu venho a Recife.

e) Pela primeira vez eu consegui chegar na hora.

f) Ela falou só uma vez e não quis repetir!

g) Ela foi a Recife só uma vez.

PRIMEIRA-VEZ ÚLTIMO ÚLTIMO

PRIMEIRAMENTEUMA-VEZPRIMEIR@(ORDINAL)/
PRIMEIRO-LUGAR
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2.1. O professor coloca o DVD, frase por frase, e solicita que os alunos completem com a
resposta.

2.2. Após terminar todo o exercício, o professor fará a correção dos exercícios do Livro do
Estudante - página 108, abaixo, apresentando-o em transparência:

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Não tem a fala de B no Livro do Estudante.

NUMERAIS ORDINAIS

1) Complete com o numeral:

A: VOCÊ MORAR APARTAMENTO ANDAR QUAL?

B: EU MORAR 2º-ANDAR.

A: ME@ TRABALHAR EDIFÍCIO 34º - ANDAR.

B: 34º ALT@! UAU!

A: S-A-L-A INFORMÁTICA ONDE?

B:        6º   LÁ.

2) ACERTE VOCÊ MESMO! Marque a alternativa correta:

(x)  EU TRABALHAR EDIFÍCIO 5° ANDAR

(  )  EU TRABALHAR EDIFÍCIO 5° ANDAR

(  )  EU TRABALHAR EDIFÍCIO 5° ANDAR

(  )  ESPORTISTA SENNA GANHAR 1°-LUGAR

(  )  ESPORTISTA SENNA GANHAR 1°-LUGAR

(x)  ESPORTISTA SENNA GANHAR 1°-LUGAR

(  )  ME@ CARRO  veículoEM-FILA  AO-LADO 2°

(x)  ME@ CARRO  veículoEM-FILA  AO-LADO 2°

(  )  ME@ CARRO  veículoEM-FILA  AO-LADO 2°

(  )  ONTEM VOCÊ FALTAR.FENEIS?

(  )  ONTEM VOCÊ FALTAR FENEIS?

(x)  ONTEM VOCÊ FALTAR FENEIS?

2  ATIVIDADES PARA SEREM FEITAS COM O DVD
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3.1. O professor deverá ler na unidade V do livro “NO MUNDO DOS SURDOS” e fará um
resumo abaixo sobre o PRIMEIRO PESQUISADOR SURDO BRASILEIRO.

HISTÓRICO

Em 1875, um ex-aluno da primeira escola de Surdos do Brasil editou um livro com sinais da
Libras. Esse primeiro pesquisador de Libras, quando terminou seus estudos nessa escola, foi
contratado por essa escola para trabalhar como repetidor.

3.2. O professor pede aos alunos para abrir o Livro do Estudante na página desse exercício e
escreverem o que irão entender sobre a  história que ele irá narrar, em Libras, a respeito
do primeiro pesquisador Surdo Brasileiro, mas ele não dirá o nome desse primeiro pes-
quisador surdo.

3.3. Após a história, o professor fará a brincadeira de “FORCA”, quando os alunos terão que
completar cada letra até descobrir quem foi o primeiro pesquisador Surdo Brasileiro:

QUEM FOI O 1° PESQUISADOR SURDO BRASILEIRO?

E – ATIVIDADE PARA CASA

1. Estudar no Livro do Estudante e ver no DVD, o item referente aos pronomes interrogativos;

2. Fazer os exercícios sobre pronomes interrogativos do Livro do Estudante e no DVD

3  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 114

F L A U S I N O  D A  G A M A
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PLANO DA 6ª AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Compreender e utilizar alguns pronomes interrogativos em contextos específicos

B - RECURSOS MATERIAIS

• Transparência;

• TV e DVD;

• Livro de Estudante.

C -  CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

Orientações para o professor

• Nas unidades anteriores sempre têm aparecido pronomes interrogativos porque, como o
objetivo deste curso é fazer os alunos se comunicarem entre si, sempre há muitas pergun-
tas nesse processo interativo;

• Apresente estes pronomes em contextos e crie situações para que os alunos possam ence-
ná-las em classe, fazendo perguntas uns para os outros. O professor ensinará os sinais dos
pronomes interrogativos: POR QUE, QUAL, COMO, PARA QUÊ, mostrando os contextos
através de expressões facial e corporal;

• O professor mostrará que a diferença entre o “POR QUE” interrogativo e o “PORQUE”
explicativo está na expressão facial, quando esse sinal está sendo usado em frase interro-
gativa e ou em frase explicativa/ causal.

• O professor mostrará que há dois sinais para o pronome “como”: “COMO”, Datilologia: C-
O-M-O

• O professor trabalha com o pronome “PARA-QUE”, na forma interrogativa e “PARA-O-
QUÊ” na forma Interrogativa.
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D – ATIVIDADES EM SALA DE AULA

Pronomes Interrogativos
(Texto do Livro do Estudante - páginas 108-109)

Na Libras, há uma tendência para a utilização, no final da frase, dos pronomes
interrogativos QUAL, COMO e PARA-QUÊ, e para a utilização, no início da frase, do
pronome interrogativo POR-QUE, mas os primeiros podem ser usados também no início
e POR-QUE pode ser utilizado também no final.

O pronome interrogativo COMO também tem outra forma em datilologia: C-O-
M-O, utilizada, geralmente, em contexto enfático.

Não há diferença entre o "por que" interrogativo e o "porque" explicativo, o
contexto mostra, pelas expressões faciais, quando ele está sendo usado em frase
interrogativa ou em frase explicativa/causal.

 Exemplos:

QUAL? QUAL-DOS-DOIS?QUAL? (Comparativo)

PARA-QUÊ? COMO?POR-QUÊ?
PORQUE

1  PRONOMES INTERROGATIVOS
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1.1. O professor coloca o DVD na parte referente a Pronomes Interrogativos e trabalha os
pronomes interrogativos acima.

1.2. O professor deverá mostrar as diferenças dos sinais com as expressões faciais:

2.1. O Professor trabalhará com os exercícios abaixo, pedindo as duplas para traduzirem as
frases para a Libras e responderem:

a) Por que ele não veio ontem?

b) Para que você comprou este vestido?

c) Você quer carro para quê?

d) Qual dos dois é mais bonito?

e) Você sabe o nome dela, como sabe?

3.1. O professor coloca o DVD na parte referente a Pronomes Interrogativos e pede aos alu-
nos para responderem as perguntas abaixo .

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE No Livro do Estudante não há respostas, apenas no DVD.

GRAMÁTICA: PRONOMES INTERROGATIVOS

QUAL, COMO, PARA-QUÊ

(1) VOCÊ GOSTAR MAIS ESTAMPAD@  O-U  LIS@ QUAL?

R: EU GOSTAR MAIS ESTAMPAD@.

INTERROGAÇÃO

QUAL?

COMO?

POR-QUÊ?

PARA-QUÊ?

RESPOSTA

PORQUE

QUAL? COMPARAÇÃO C-O-M-O SOLETRAÇÃO

2  TRABALHANDO EM DUPLA

3  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 109
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(2) VOCÊ GOSTAR CACHORR@ O-U GAT@?
R: EU GOSTAR MAIS CACHORR@

(3) VOCÊ LER LIVRO? NOME? QUAL
R: EU GOSTAR  PIADA.

(4) VOCÊ GOSTAR ESTUDAR O-U TRABALHAR?
R: AMB@S

(5) VOCÊ IR PRAIA AMANHÃ ÔNIBUS CARRO A-PÉ? QUAL?
R: C-A-R-R-O. QUERER NÓS-2 JUNT@?

(6) EL@ COMPRAR CARRO? C-O-M-O  DINHEIRO?
R: EL@ GANHAR L-O-T-O LOTO É !

(7) SE@ ESPOSA GRÁVIDA?
R: C-O-M-O SABER?

(8) FALAR M-A-L  PRA-QUÊ?
R: PORQUE EU GOSTAR-NÃO EL@.

(9) PAPEL RASGAR PARA-QUÊ?
R: PAPEL VELH@!

(10) VOCÊ CHEGAR ATRASAD@,  EU SABER VOCÊ BEBER?

“ exp. facial “ parece que ele percebeu , “me dei mal!!”

R: EU NÃO, PENSAR M-A-L! PRA-QUÊ?            BOBAGEM!

...interrog...

(11) POR-QUE FALTAR ONTEM TRABALHO?

R: PORQUE DOENTE.

3.2. O professor apresenta em transparência esse exercício do Livro do Professor para os alu-
nos corrigirem o que transcreveram.

E - ATIVIDADE PARA CASA

1 - Ler, no Livro do Estudante, a parte referente à gramática: PRONOMES INDEFINIDOS

2 - Ver, no DVD, GRAMÁTICA: PRONOMES INDEFINIDOS e fazer os exercícos;

3 - Ler no Livro do Estudante e ver no DVD a SITUAÇÃO 2 – “NA RECEPÇÃO”, página 98,
anotando o que não entender.
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PLANO DA 7ª AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Compreender e utilizar adequadamente alguns pronomes indefinidos;

• Compreender e criar diálogos.

B - RECURSOS MATERIAIS

• Transparências;

• TV e DVD;

• Livro do Estudante.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

Orientações para o professor:

• O professor trabalhará com o Livro do Estudante e o DVD  - Situação 2: Na recepção

• A partir de exemplos, o professor trabalhará com os pronomes indefinidos: NINGUÉM (Pes-
soa), NINGUÉM/ NADA/ NENHUM, NINGÚEM (Acabar), NENHUM/ NADA, DE-N-A-D-A
NENHUM-POUQUINHO;

• Após apresentar estes pronomes em contextos, o professor organizará os alunos, em du-
plas, para que possam fazer perguntas uns para os outros, como nos exemplos no vídeo.
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D – ATIVIDADES EM SALA DE AULA

SITUAÇÃO 2  “NA RECEPÇÃO”

(Texto do livro do Estudante – página 98)

A:TUDO-BOM

B: TUDO-BOM. VOCÊ PRECISAR ALGUMA-COISA.

A:PRECISAR INTERPRÉTE PORQUE HOJE TEM MÉDIC@ HORA 4 TARDE.

B: ESPERAR VER "disponível" SE@ HORÁRIO... AH! "DISPONÍVEL" HORÁRIO.  ONDE?

A:T-I-J-U-C-A. DIRETO R-U-A PRIMEIR@ NÃO, SEGUND@ SIM. CINEMA  VER ESPERAR LÁ.

B: CONHECER T-I-J-U-C-A LÁ. VOCÊ IR LÁ ENCONTRAR 3:30. MELHOR IR LÁ.

A:OBRIGAD@

B: DE NADA.

A:TCHAU!!!

1.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta o que eles entenderam;

• Em seguida, voltar o DVD e explicar cada parte até todos entenderem todo o texto;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

2.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem um diálogo com um contexto similar
ao que foi trabalhado.

2.2. O professor escolhe algumas duplas para representarem para a turma a situação que
criaram.

2   TRABALHANDO EM DUPLA

1  COMPREENSÃO DE TEXTO
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Pronomes Indefinidos
(Texto do Livro do Estudante - páginas 110-111)

O pronome indefinido NINGUÉM é utilizado somente para pessoa; NINGUÉM/NADA/
NENHUM (mãos abertas uma sobre a outra) é usado para pessoa, animal e coisa; NE-
NHUM/NADA/NINGUÉM (dedo polegar e indicador com o formato oval e os outros dedos
estendidos, mão com movimento balançando) é usado para pessoa, animal e coisa e
pode, em alguns contextos, ter o sentido de "não ter"; finalmente o pronome indefinido
NENHUM-POUQUINHO (palma da mão virada para cima fazendo, com os dedos polegar
e indicador em contato) utilizado em frase negativa e pode vir após o sinal NADA. O sinal
soletrado "DE-N-A-D-A" é usado como resposta para um agradecimento:

EXEMPLOS:

NINGUÉM (acabar)

•TER-NÃO NINGUÉM CASA.

        não

NENHUM

•VOCÊ TER CARRO?

  EU, NENHUM CARRO

•VOCÊ TER GAT@?

  EU, ME@ CASA NENHUM .

NINGUÉM (PESSOA)

NINGUÉM / NADA /
 NENHUM

NINGUÉM (ACABAR) NENHUM / NADA

NENHUM-POUQUINHO DE-N-A-D-A

3  PRONOMES INDEFINIDOS

NENHUM-POUQUINHO

•EL@ COMER TUD@ TER-NÃO NENHUM-POUQUINHO
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3.1. O professor mostrará os sinais das transparências acima e exemplificará cada sinal.

3.2. O professor mostrará os exemplos a partir dos contextos abaixo:

4.1. O professor coloca o vídeo DVD na parte referente a Pronomes Indefinidos e solicita que
os alunos completem os exercícios, abaixo, que os alunos fizeram em casa.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE No livro do Estudante não tem resposta, apenas no DVD

GRAMÁTICA: PRONOMES INDEFINIDOS

1) VOCÊ TER CARRO?

R: NENHUM CARRO TER-NÃO.

2) VOCÊ TER CASA GAT@?
R: EU CASA GAT@ NENHUM.

3) VOCÊ TER PESSOA CASA DENTRO?
R: ME@ CASA DENTRO PESSOA NINGUÉM.

4) VOCÊ AMANHÃ IR CINEMA FAMÍLIA OU AMIG@?
R: PESSOA JUNT@ NADA SÓ DOMINGO PRÓXIM@.

5) NOITE VOCÊ FAZER O QUÊ?
R: NADA! CASA FICAR.

6) OBRIGAD@ 2sPRESENTEAR1s
R: DE-N-A-D-A

7) COMIDA COMER-COM-TALHERES SOBRAR
R:  NENHUM-POUQUINHO NADA VAZI@.

3.2. O professor apresenta em transparência esse exercício do Livro do Professor para os alu-
nos corrigirem o que transcreveram.

NENHUM

NINGUÉM

NADA

4  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 111

DE-N-A-D-A

NADA

a) Ele não estudou. Não sabe nada?

b) Ele não sabe nada.

a) Você tem dinheiro?

Não tenho nenhum.

b) Este lápis não tem nenhum valor.

a) Ninguém tem ânimo para sair.

b) Ninguém o conhece.

a) Não machucou nenhum-pouquinho?

b) Não quer nenhum-pouquinho de doce?
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O professor distribui a folha abaixo (xerox) e solicita que os alunos se organizem em duplas
para criarem frases utilizando os sinais para pronomes indefinidos. O aluno A sinaliza as
frases e o aluno B escreve estas frases em português. Depois o aluno B sinaliza e o aluno
A escreve:

ALUNO A

a) __________________________________________________________

b) __________________________________________________________

c) __________________________________________________________

d) __________________________________________________________

e) __________________________________________________________

f) __________________________________________________________

g) __________________________________________________________

ALUNO B

a) __________________________________________________________

b) __________________________________________________________

c) __________________________________________________________

d) __________________________________________________________

e) __________________________________________________________

f) __________________________________________________________

g) __________________________________________________________

E - ATIVIDADE PARA CASA

1 - Ver no DVD “NO MUNDO DOS SURDOS” e anotar as dúvidas.

5  TRABALHANDO EM DUPLA
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PLANO DA 8ª AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Compreender novos textos mais complexos em Libras;

• Conhecer um pouco sobre as histórias da Cultura Surda do Brasil.

B - RECURSOS MATERIAIS

• TV e DVD;

• Livro do Estudante.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

• Compreensão de texto: “No mundo dos Surdos”
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D – ATIVIDADES EM SALA DE AULA

1.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta o que eles entenderam;

• Em seguida, volta o DVD e explica cada parte, repetindo cada frase e fazendo os alunos
também repetirem, até todos entenderem todo o texto;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

2.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem uma narrativa com um contexto
similar ao que foi trabalhado.

2.2. O professor escolhe algumas duplas para representarem para a turma a narrativa que
criaram.

3.1. O professor pede aos alunos para abrir o Livro do Estudante na página  desse exercício e
escrever o que irão entender sobre a história que ele irá narrar, em Libras, a respeito do
PRIMEIRO PRESIDENTE DA FENEIS;

3.2. Após, a história, o professor fará a brincadeira de “FORCA”,  quando os alunos terão
que completar cada letra até descobrir quem foi o primeiro presidente da FENEIS:

HISTÓRICO Em 1983, professores, pais de surdos e surdos criaram a
Federeção Nacional de Educação e Integração dos
Deficientes Auditivos - FENEIDA.

Os objetivos eram promover a inclusão social dos surdos e
mudanças na educação.

Em 1987, os surdos mudaram o Estatuto dessa ONG,
mudaram o seu nome para FENEIS, retirando DA e
substituindo por SURDOS e votaram para eleger a primeira
presidente surda.

3.3. Após a história, o professor fará a brincadeira de “FORCA”, quando os alunos terão que
completar cada letra até descobrir quem foi o primeiro presidente da FENEIS:

1 COMPREENSÃO DE TEXTO - “NO MUNDO DOS SURDOS”

2  TRABALHANDO EM DUPLA

3  EXERCÍCIO NO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 115
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QUEM FOI O PRIMEIRO PRESIDENTE DA FENEIS?

D - ATIVIDADE PARA CASA

1. Ler no Livro do estudante o texto referente ao mundo dos Surdos:

O surdos enquanto minoria Lingüística;

2. Ler toda a UNIDADE III e ver o DVD e anotar as dúvidas.

A N A  R E G I N A  S O U Z A  E  C A M P E L L O
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PLANO DA 9ª AULA

A - OBJETIVOS

Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Compreender todos os tópicos trabalhados nessa unidade.

B - RECURSOS MATERIAIS

• TV e DVD;

• Retroprojetor;

• Transparência;

• Livro do Estudante

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

• O professor irá esclarecer as dúvidas dos alunos, retomando os pontos principais dessa
unidade.

• O professor perguntará se os alunos gostariam de fazer pergunta sobre algum tópico que
foi trabalhado nessa unidade;

• Responderá cada pergunta do aluno, utilizando o material já trabalhado;

• Caso não haja pergunta, o professor seleciona o que achar mais importante e faz uma
revisão.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

1.1. O professor irá perguntar aos alunos sobre suas dúvidas ou o que eles gostariam de rever
a respeito dos conteúdos trabalhados na Unidade III.

1.2. Caso os alunos não apresentem as dúvidas, o professor começa a aula mostrando as
transparências dos conteúdos, que considerar mais importante e de difícil compreensão,
fazendo perguntas sobre esses tópicos.

1.3. O professor poderá trabalhar com o texto abaixo, abordando alguns pontos importante
e de fácil compreensão em Libras, poderá sinalizar sobre esse texto, mas precisará ter o
cuidado de explicá-lo com sinais já conhecidos pelos alunos.

1.4. Caso o professor considere essa tarefa difícil de ser realizada, devido à pouca fluência
dos alunos, em Libras, o professor pedirá para os alunos discutirem o texto em grupo de
quatro pessoas.

Os Surdos enquanto Minoria Lingüística
(Texto do Livro do Estudante – páginas 112-113)

Não se tem registro de quando os homens começaram a desenvolver comunica-
ções que pudessem ser consideradas línguas. Hoje a raça humana está dividida nos
espaços geográficos delimitados politicamente e cada nação tem sua língua ou línguas
oficiais como, por exemplo, o Canadá que possui a língua inglesa e a francesa. Os países
que possuem somente uma língua oficial são, politicamente, monolíngües, os que pos-
suem duas são bilíngües e os que possuem mais de duas, polilíngües.

Mas, em todos os países, existem minorias lingüísticas que por motivo de etnia e/
ou imigração, mantém suas línguas de origem, embora as línguas oficiais dos países,
onde estas minorias coabitam, ou politicamente fazem parte, sejam outras. Este é o
caso das tribos indígenas no Brasil e nos Estados Unidos e dos imigrantes que se organi-
zam e continuam utilizando suas línguas de origem, como nos Estados Unidos e na
França. Os indivíduos destas minorias geralmente são discriminados e precisam se tor-
nar bilíngües para poderem participar das duas comunidades.

Pode-se falar de bilingüismo social e individual, o primeiro é quando uma comuni-
dade, por algum motivo precisa utilizar duas línguas, o segundo é a opção de um indiví-
duo para aprender outra língua além da sua materna. Geralmente os membros das
minorias lingüísticas se tornam indivíduos bilíngües por estarem inseridos em comunida-
des lingüísticas que utilizam línguas distintas.

1  REVISÃO DA UNIDADE III

2  NO MUNDO DOS SURDOS
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Em todos os países, os Surdos são minorias lingüísticas como outras, mas não
devido à imigração ou à etnia, já que a maioria nasce de famílias que falam a língua
oficial da comunidade maior, a qual também pertencem por etnia; eles são minoria
lingüística por se organizarem em associações onde o fator principal de integração é a
utilização de uma língua gestual-visual por todos os associados. Sua integração está no
fato de terem um espaço onde não há repressão de sua condição de Surdo, podendo se
expressarem da maneira que mais lhes satisfazem para manterem entre si uma situa-
ção prazerosa no ato de comunicação.

Quando imigrantes vão para outros países, formando guetos, a língua que levam,
geralmente, é a língua oficial de sua cultura, sendo respeitada, enquanto língua, no país
onde imigram, mas as línguas dos Surdos, por serem de outra modalidade - gestual-
visual - e por serem utilizadas por pessoas consideradas “deficientes” - por não pode-
rem, na maioria das vezes, expressarem-se como ouvintes - eram desprestigiadas e, até
bem pouco tempo, proibidas de serem usadas nas escolas e em casa de criança surda
com pais ouvintes.

Este desrespeito, fruto de um desconhecimento, gerou um preconceito e pensa-
va-se que este tipo de comunicação dos surdos não poderia ser língua e se os surdos
ficassem se comunicando por “mímica”, eles não aprenderiam a língua oficial de seu
país. Mas as pesquisas que foram desenvolvidas nos Estados Unidos e na Europa mos-
traram o contrário. Se uma criança surda puder aprender a língua de sinais da sua
comunidade surda à qual será inserida, ela terá mais facilidade em aprender a língua
oral-auditiva da comunidade ouvinte a qual também pertencerá porque nesse aprendi-
zado que não pode ouvir os sons que emite, ela já trará internalizado o funcionamento
e as estruturas lingüísticas de uma língua de sinais, a qual pôde receber em seu proces-
so de aprendizagem um feed-back que serviu de reforço para adquirir uma língua por
um processo natural e espontâneo.

Isso ocorre porque todas as línguas se edificam a partir de universais lingüísticos,
variando apenas em termos de sua modalidade (oral-auditiva ou gestual-visual) e suas
gramáticas particulares, transformando-se a cada geração a partir da cultura da comu-
nidade lingüística que a utiliza. Daí é preconceito e ingenuidade dizer, hoje, que uma
língua é superior a qualquer outra, já que elas enquanto sistemas lingüísticos, independem
dos fatores econômicos ou tecnológicos, não podendo ser classificadas em desenvolvi-
das, subdesenvolvidas ou, ainda, primitivas.

As línguas se transformam a partir das comunidades lingüísticas que a utilizam.
Uma criança surda precisará se integrar à Comunidade Surda de sua cidade para poder
ficar com um bom desempenho na língua de sinais desta comunidade.

Como os surdos estão em duas comunidades precisam manter esse bilingüismo
social, e uma língua ajuda na compreensão da outra.

E - ATIVIDADE PARA CASA

• Estudar no Livro do estudante e no DVD toda a UNIDADE III.
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PLANO DE 10ª AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

No transcorrer desta aula o professor deverá:

• Dar aos alunos oportunidade para refletirem sobre o próprio desempenho lingüístico fren-
te à Libras.

• Colher informações relativas ao resultado do processo ensino-aprendizagem desenvolvi-
do ao longo desta UNIDADE.

• Levantar dados que possibilitem a continuidade do planejamento de ensino ou a reorde-
nação do mesmo.

B - RECURSOS MATERIAIS

• Quadro e giz;

• Gravuras, fotos, recorte de jornais ou revistas;

• Atividades apresentadas em folhas impressas;

• Fichas para registro do desempenho individual.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

• Os conteúdos deverão ser os mesmos trabalhados durante a apresentação das aulas
desta UNIDADE

• As atividades deverão ser apresentadas em três partes distintas: Compreensão da Libras,
Expressão da Libras e Conhecimentos Gramática da Libras e sobre a Cultura Surda.

• A AVALIAÇÃO deverá ter sido iniciada na primeira aula, através de observações perma-
nente do professor sobre o desempenho de cada aluno. Estas observações deverão ser
registradas em fichas próprias (Ver em ANEXO)

• A AVALIAÇÃO deverá ser efetuada, também, ao final de cada UNIDADE, através de
questões preparadas para este fim. Os resultados deverão ser registrados em fichas pró-
prias (Ver em ANEXO.):
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA AVALIAÇÃO DA UNIDADE III

Parte I: COMPREENSÃO DA Libras       (Valor Total: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta parte da AVALIAÇÃO será realizada através da
apresentação das questões, em Libras, para os alunos
responderem, individualmente, em Português escrito. O
professor irá distribuir as folhas com as questões para todos
os alunos responderem, ao mesmo tempo, à medida em que
cada questão for sendo apresentada. O(a) professor(a) irá
sinalizar duas vezes cada questão.

1ª Questão: (Valor: 2,00)

O(A) professor(a) deverá apresentar uma frase, em Libras, com nome de uma profissão asso-
ciada a um meio de comunicação. Os alunos deverão numerar as profissões e os meios de comuni-
cação na ordem em que o(a) professor(a) apresentar.

a) (     ) Advogad@

b) (     ) Jornalista

c) (     ) Diretor@

d) (     ) Engenheir@

e) (     ) Psicólog@

f) (     ) Professor@

g) (     ) Intérprete

h) (     ) Chef@

i) (     ) Médic@

j) (     ) Secretári@

2ª Questão: (Valor: 2,00)

O (A) professor(a) deverá apresentar 05 frases, em Libras. Os alunos deverão numerar as
frases, abaixo, na ordem apresentada pelo(a) professor(a)

a) (   ) Ele(a), quem é? Eu não conheço.

b) (   ) Apresentei o(a) meu(minha) amigo(a) ele(a), sinal .... nome...

c) (   ) O telefone estava tocando. Eu fui atender: Quem é?

d) (   ) Este livro, não é meu, de quem é?  É dele.

e) (   ) Lápis, você tem? Quantos? Me dá um Lápis, não tem nenhum.

UNIDADE 3_3_CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 16:08248



[libras em contexto 249
unidade 1 2 3 4 5 6

3ª Questão: (Valor: 2,00)

O(A) professor(a) deverá apresentar, em Libras, frases usando os seguintes verbos: FALTAR;
TERMINAR; ESPERAR; COMEÇAR. Os alunos deverão escrever as frases na ordem em que eles
forem apresentados.

a) _________________________________________________________

b) __________________________________________________________

c) __________________________________________________________

d) __________________________________________________________

e) __________________________________________________________

4ª Questão: (Valor: 2,00)

O(A) professor(a) deverá apresentar frases com números ordinais. Os alunos deverão obser-
var e completar as lacunas:

a) Ele (a) passou no vestibular em ..... lugar.

b) Meu amigo passou em .... lugar.

c) Meu irmão estudou muito, ele passou em .... lugar.

d) Estamos no ........ mês do ano.

5ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor deverá apresentar frases em Libras contendo as seguintes palavras: apartamento
, edifício, andar, casa.

Os alunos deverão completar as lacunas de cada frase, em língua portuguesa, conforme a
apresentação do professor:

a) Eu morava em um (a) ................ grande.

b) Mudei para um (a ) ....................

c) Estou morando no (a) 9°...................

d) Meu (Minha) .......................... é pequeno(a)

6ª Questão: (Valor: 1,00)

O professor apresentará 5 frases utilizando sinais diferentes para palavras  iguais em Língua
Portuguesa. Os alunos devem numerar as frases abaixo   na ordem em que forem apresentadas.

a) ( ) Foi a terceira vez que ele faltou

b) ( ) É a primeira vez que falta luz

c) ( ) Você faltou ao compromisso muitas vezes

d) ( ) O chefe não falta, sempre chega às oito em ponto.

e) ( ) Todas segundas-feiras ele chega sempre atrasado.
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PARTE II: EXPRESSÃO DA Libras                                          (Valor: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta parte da AVALIAÇÃO será realizada através da
apresentação das questões, em Libras ou em Português
escrito, para os alunos responderem, individualmente, em
Libras. O professor deverá ficar de posse das folhas com as
questões para registrar o desempenho de cada aluno na
respectiva folha, à medida em que cada um for apresentado
suas respostas. Enquanto o professor avalia o desempenho
em Libras de um aluno (de uma dupla ou trio), o demais
alunos deverão estar realizado a 3ª  parte desta  avaliação.

1ª Questão: (Valor: 2,00)

O(A) professor(a) deverá escolher uma das 05 frases, escritas abaixo.

O aluno deverá demonstrar, em Libras, a frase escolhida pelo professor(a):

a) (   ) Ele(a), quem é? Eu não conheço.

b) (   ) Apresentei o(a) meu(minha) amigo(a) ele(a), sinal .... nome...

c) (   ) O telefone estava tocando. Ele foi atender: Quem é?

d) (   ) Este livro, não é meu, de quem é?  É dele.

e) (   ) Lápis, você tem? Quantos? Me dá um lápis, não tenho nenhum.

2ª Questão: (Valor: 2,00)

O aluno deverá criar 04 (quatro) frases, em Libras, utilizando cada um dos pronomes indefini-
dos apresentados abaixo:

a) nenhum

b) ninguém

c) nada

d) nenhum-pouquinho

3ª Questão: (Valor: 2,00)

O(A) professor(a) deverá apresentar 02 (duas) gravuras contendo profissões. O aluno deverá
formar 02 (duas) frases, em Libras, com as respectivas profissões.
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4ª Questão: (Valor: 2,00)

O aluno deverá apresentar 04 (quatro) frases, em Libras, utilizando os pronomes interrogati-
vos abaixo:

a) por que?

b) Qual?

c) Como?

d) para que?

5ª Questão: (Valor: 1,00)

O(A) professor(a) deverá escolher 02 (duas) das quatro frases abaixo para que o aluno apre-
sente em Libras

a)  Vou  passar sua roupa.

b)  Ônibus número 583 passa na sua casa.

c)  Ela passou na minha frente.

d)  Ontem você já passou o fax para seu amigo? Ele estava te aguardando.

6ª Questão: (Valor: 1,00)

O(A) professor(a) deverá escrever os conjuntos de frases abaixo em fichas. Cada aluno deve-
rá sortear uma ficha para demonstrar, em Libras.

FICAR

a) Fiquei muito tempo aqui.

b) Ela ficou quieta.

c) Passou mal e resolveu ficar em casa.

SAIR

a) Ela saiu do emprego.

b) Paulo saiu com a amiga dele.

c) Ele saiu há muito tempo. Foi ao banco.

PEDIR

a) Posso pedir um favor? Leve o jornal para ele.

c) Amigo, compre cigarro para mim?

COMEÇAR

a) Vai começar a aula de Libras agora!

b) Em 1998 começou capacitação dos Instrutores e Agentes Multiplicadores na FENEIS.
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APROVAR

a) Fui aprovada!

b) O aumento do salário foi aprovado.

REPROVAR

a) Ela foi reprovada no curso de Língua de Sinais.

b) O ministro reprovou a indicação do nome dela.

c) O seu trabalho sobre Língua de Sinais foi reprovado.

CANCELAR

a) Amanhã a reunião será cancelada

b) Você colou na prova e ela será cancelada.

c) O passeio turístico foi cancelado e adiado para o outro dia!

ENVIAR

a) Vou enviar carta pelo e-mail.

b) Ela enviou uma carta aos amigos.

c) Ela está enviando novo estagiário a FIOCRUZ.

RECEBER

a) Você recebeu e leu a mensagem do celular.

b) Ele recebeu o pagamento. (salário)

AVISAR

a) Ela já te avisou, que precisava sair.

b) O meu chefe me avisou que terei aumento de salário.

c) O meu amigo que trabalha comigo já recebeu o Aviso Prévio.

INFORMAR/ AVISAR/ DIVULGAR

a) Procurar informações sobre o curso de Libras na FENEIS.

b) A Diretoria da FENEIS informou aos funcionários o novo horário.

ESPERAR

a) Esperou o amigo horas a fio.

b) Não esperava contar com a ajuda dos amigos!

c) Espere só um pouquinho!
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DEMITIR

a) Ele foi demitido.

b) Eu pedi demissão

c) Eu me demiti pelo programa de demissão Voluntária - PDV.

APOSENTAR

a) Ele aposentou há pouco tempo.

b) Eu recebo o meu dinheiro da aposentadoria.

ACABAR

a) O trabalho já acabou!

b) O namoro deles acabou.

c) Não quero saber! Acabou!

d) A comida acabou! Água acabou!

ADMITIR

a) Admito que menti para você.

b) Fui admitido no outro emprego.

c) A empresa admitiu novos funcionários.

PARTE III: CONHECIMENTOS TEÓRICOS

(GRAMÁTICA E CULTURA SURDA)                                         (Valor: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta parte da AVALIAÇÃO será realizada através da
apresentação das questões, escritas em Português, para os
alunos responderem individualmente, também, em
Português escrito, em sala de aula, podendo consultar a
apostila ou o livro do aluno.

1ª Questão: (Valor: 2,00)

Os alunos deverão escrever ( F ) para as afirmativas falsas e ( V ) para as afirmativas verdadeiras.

a) (      ) Em Libras o sinal PORQUE sempre vem no início da frase.

b) (      ) Em Libras não há diferença entre “POR QUE”? (Interrogativo)  e “PORQUE”
(Explicativo)

c) (      ) Em Libras há um sinal para “POR QUE”( Interrogativo ) e outro sinal para
“PORQUE”  (Explicativo)

d) (      ) Em Libras são as expressões faciais e corporais que mostram se o “PORQUE”
é interrogativo ou explicativo.
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2ª Questão: (Valor: 2,00)

Os alunos deverão responder as perguntas abaixo:

a) Por que as línguas dos imigrantes são respeitadas e as línguas de sinais são discriminadas?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) Por que os surdos precisam ser bilíngües?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

c) Por que os Surdos constituem uma minoria lingüística?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

d) Pode-se afirmar que uma língua é superior a outra? Por quê?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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3ª Questão: (Valor: 2,00)

O aluno deverá completar as frases abaixo com as palavras e/ou expressões:

LÍNGUAS - LÍNGUA OFICIAL - MONOLÍNGUES - BILÍNGUES - POLILÍNGUES - MINORIA LINGÜÍSTICA
- ASSOCIAÇÕES -UNIVERSAIS LINGÜÍSTICOS - SUPERIOR OU INFERIOR - GESTO/VISUAL - LÍNGUA
DE SINAIS - COMUNIDADES MAJORITÁRIAS.

a) Não se tem registros de quando os homens começaram a desenvolver comunicações que

pudessem se consideradas .........................................

b) Hoje, cada nação tem sua ..................... ou Línguas Oficiais.

c) Os países que possuem somente uma Língua Oficial são ............................ e os países que

possuem mais de duas línguas são ....................................

d) Geralmente os membros de uma .......................... se tornam ................................... por

estarem inseridos em ............................. que utilizam línguas distintas.

e) Todas as línguas possuem ........................... que as tornam Linguagem Humana. Não se

pode dizer que uma língua é ........................ ou inferior a outra língua.

4ª Questão: (Valor: 4,00)

Os alunos deverão ler as afirmativas abaixo, refletir sobre elas e apresentar justificativas que
as comprove como verdadeiras.

a) “A língua gestual-visual é o principal fator de agregação dos surdos em associações”

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) “ Uma criança surda para ter bom desempenho em língua de sinais precisa se integrar à
Comunidade Surda.”

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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I - OBJETIVOS GERAIS

Ao final desta Unidade, os alunos serão capazes de:

• Utilizar sinais em contextos relacionados à família, a estado civil e grau de parentesco;

• Utilizar sinais para adjetivos e descrições que se referem a objetos, pessoas e espaço físico
(textura e formato);

• Utilizar o grau comparativo dos adjetivos;

• Utilizar algumas expressões e pronomes indefinidos;

• Utilizar algumas expressões e advérbios de tempo (freqüência);

• Utilizar os sinais para Cores;

• Reconhecer e construir pequenos textos;

• Entender e criar diálogos e pequenas narrativas;

• Conhecer um pouco sobre o "Mundo dos Surdos".
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PLANO DA 1a AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Reconhecer e dar informações sobre grau de parentesco e estado civil;

• Construir frases com os novos sinais aprendidos.

B - RECURSOS MATERIAIS
• Retro-projetor e transparências;

• Recortes de gravuras e fotos de revistas;

• Folhas para exercícios;

• Livro do Estudante.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor

• Para se trabalhar com a temática "Família", o professor poderá: Encenar na classe um
contexto familiar, como no DVD, onde cada aluno poderá ser um personagem: pai, mãe,
filho, esposo(a), tio(a), primo(a), etc.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

1.1. O Professor mostrará as figuras abaixo, em transparência ou solicitará aos alunos que
abram o Livro do Estudante na Unidade 4:

HOMEM/MULHER
SE CONHECEM

HOMEM/MULHER
SE CASAM

HOMEM/MULHER
TÊM FILHOS

CASAD@

DIVORCIAD@ SEPARAD@

SOLTEIR@

1  FAMÍLIA
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1.2. O professor cria um contexto familiar e aproveita cada aluno como personagem descre-
vendo-os como:

• Homem e Mulher se conhecem e namoram;

• Ficam noivos e se casam. E viajam para a lua de mel;

• A mulher fica grávida;

• Nasce  um filho - “JOÃO”;

• A mulher é “MÃE” e o homem é o “PAI”;

• Nasce outra filha - “MARIA”;

• JOÃO e MARIA são “IRMÃOS”;

• Os pais adotam uma criança “FILHO ADOTIVO”

• Os filhos crescem, namoram e casam;

• A esposa do  JOÃO e o marido da MARIA são “NORA”

e “GENRO” dos pais deles;

• ”PAI” e a “MÃE” são “SOGRO” e “SOGRA”;

• A esposa do JOÃO é “CUNHADA” da MARIA e vice versa;

• Nascem os filhos de JOÃO e MARIA;

• A filha do JOÃO é “SOBRINHA” da MARIA e ela é “TIA”

da filha do JOÃO e vice versa;

• Os filhos de JOÃO e MARIA são “PRIMOS”;

• Os filhos de JOÃO e MARIA são “NETOS” dos pais deles;

• Os pais do JOÃO e MARIA são “VOVÔ” e “VOVÓ” dos “NETOS”;

• ”FILHO ADOTIVO” nunca casou e é ‘SOLTEIRO”.

Outros  personagens que poderão ser utilizados:

• Madrasta / Padrasto;

• Afilhado /Afilhada;

• Concunhado / Concunhada.
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1.3. O professor criará esses contextos de acordo com o estado civil de cada personagem.
Podendo acrescentar:

1.4. O professor demonstrará, em outros contextos,os seguintes sinais

AMIGAD@ = ( VIVER JUNTO)               DIVORCIAD@

AMIGAD@ = AMANTE                      SEPARAD@

Exemplos:

• Um homem é casado, tem outra mulher, eles são amantes.

(amante)

• Um homem não é casado, mas vive com uma mulher.

(amigado = vive junto)

• Um homem é divorciado.

• Um homem é separado, mas não é divorciado porque não assinou documento oficial em
cartório.

1.5. O professor perguntará para cada aluno: “VOCÊ É CASADO?” Cada aluno responderá
de acordo com seu estado civil ou tipo de relacionamento.

AMANTE AMIGAD@

COMPANHEIR@ VIÚV@
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O professor dará as características e os nomes dos membros de uma família e informará sobre
eles em LIBRAS. Os alunos escreverão na folha de exercício no livro do Estudante, abaixo de cada
rosto, os nomes das três gerações da família, a idade e o grau de parentesco:

ÁRVORE GENEALÓGICA

2  EXERCÍCIO NO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 132

3.1. O professor trabalhará com os números cardinais em contextos para idade das pessoas:

Exemplos:

Uma mulher fica grávida (conta os meses de gravidez), depois o bebê nasce (conta os meses),
a criança começa a crescer e faz um ano; dois anos; três anos até 10 anos. Depois fica adolescente,
adulta até ficar velha (11 anos até 100 anos).

3  IDADE

MULHER GRÁVIDA
(1 MÊS A 3 MESES)

MULHER GRÁVIDA
(4 MESES A 6 MESES)

MULHER GRÁVIDA
(7 MESES A 9 MESES)

CRIANÇA CRESCE
(1 ANO ATÉ 90 ANOS)
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3.2. O professor trabalhará com os novos sinais, perguntando aos alunos a idade de seus
filhos e parente, se tem parente que está grávida, de quantos meses, etc.

O professor pedirá para os alunos, em duplas, reproduzirem o diálogo abaixo e depois apre-
sentá-lo para a classe. O professor fará as correções necessárias, caso as duplas cometam equívo-
cos na construção de frases e utilização dos sinais.

5.1. O professor dividirá a sala em grupos para que eles criem um contexto familiar e, depois,
encenem para a classe essa situação de contexto familiar que criaram.

5.2. Professor anotará os erros cometidos pelos grupos e, depois das apresentações, ele ex-
plicará para os alunos com evitar os equívocos prometidos.

6.1. O professor levará uma gravura ou foto de uma família e contará uma estória.

6.2. Os aluno escreverão o que entenderam e depois o professor escolherá alguns para
recontá-la para a classe.

E - ATIVIDADE PARA CASA
1. Os alunos irão fazer sua árvore genealógica e apresentar para a turma.

2. Estudar, no Livro do Estudante, e ver no DVD a parte referente a Adjetivos na LIBRAS.

a) VOCÊ MORAR SOZINH@?
b) NÃO, FAMÍLIA MORAR JUNT@.

a) FAMÍLIA SE@ GRANDE?
b) FAMÍLIA GRANDE, TER MUIT@,
     IRMÃ@, SOBRINH@, PRIM@, TI@.

a) VOCÊ MORAR JUNT@FAMÍLIA QUANT@?
b) EU, ........................................

a) VOCÊ TER NAMORAD@?
b).........., EU  TER-NÃO.

a) VOCÊ QUERER CASAR?
b) ................................................

a) VOCÊ QUERER FILH@ QUANT@?
b) ..................................................

a) Você mora sozinho?
b) Não, eu moro com a minha família.

a) Sua família é grande?
b) É grande, tenho muitos irmãos,
    sobrinhos, primos e tios.

a) Quem mora na sua casa?
b) Eu, ......................................

a) Você tem namorado(a)?
b) Eu, ( não ) tenho.

a) Você quer casar?
b).............................................

a) Quantos filhos você quer ter?
b)..............................................

Língua Portuguesa Língua de Sinais

4  EXERCÍCIOS NO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 133

5  DINÂMICA EM SALA DE AULA

6  DINÂMICA EM SALA DE AULA: ESTÓRIA - “FAMÍLIA”
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PLANO DA 2ª AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Reconhecer e dar informações sobre grau de parentesco e estado civil descrevendo as
personagens através de características;

• Utilizar os adjetivos, descrevendo objetos, pessoas e o espaço físico dando qualidades em
relação ao formato, textura, roupas;

• Construir frases com os novos sinais aprendidos.

B -  RECURSOS MATERIAIS
• Retroprojetor e transparências;

• Recortes de gravuras e fotos de revistas;

• Folhas para exercícios;

• Livro do estudante;

• TV e DVD

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor

• Para trabalhar com adjetivos o professor poderá descrever os objetos e o espaço físico
onde está dando aulas, dando-lhes qualidades em relação ao formato, textura e cheiro.
Poderá descrever os alunos, suas roupas, etc.

• Criar situações e descrever as personagens a partir de determinadas características: gordo,
magro, risonho, carrancudo, grande, pequeno, careca, cabelos longos, lisos, encaracolados etc.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

ADJETIVOS NA LIBRAS

(Texto do Livro do Estudante – páginas 121-123)

Os adjetivos são sinais que formam uma classe específica na Libras e sempre
estão na forma neutra, não havendo, portanto, nem marca para gênero (masculino e
feminino), nem para número (singular e plural), mas podem ter um intensificador incor-
porado ao seu movimento.

Muitos adjetivos, por serem descritivos, apresentam iconicamente uma qualidade
do objeto, desenhando-a no ar ou mostrando-a a partir do objeto ou do corpo do emissor.

Em português, quando uma pessoa se refere a um objeto como sendo arredonda-
do, quadrado, listrado, entre outros, está também descrevendo mas, na Libras, esse pro-
cesso é mais "transparente" porque o formato ou textura são traçados no espaço ou no
corpo do emissor, em uma tridimensionalidade permitida pela modalidade da língua.

Em relação à colocação dos adjetivos na frase, eles geralmente vêm após o subs-
tantivo que qualifica. Seguem, abaixo, alguns exemplos de adjetivos na Libras:

1.1. O professor mostra as figuras, a partir das frases a seguir, comparando-as:

 LIVRO GROSS@ CASA GRANDE LIVRO FIN@

 QUARTO PEQUEN@  CACHORR@ BONIT@ BLUSA FEI@

1  ADJETIVOS

UNIDADE 4_3 CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 16:29266



[libras em contexto 267
unidade 1 2 3 4 5 6

 TÊNIS VELH@  CARRO USAD@

LIVRO NOV@ (coisa) ELE NOV@ (jovem)SE@ FILH@ NOV@ (jovem)

ESTANTE ALT@ (grande) MÃE SE@ BAIX@ IRMÃO ME@ ALT@

ESPOSA ME@ GORD@ TI@ SE@ MAGR@ESPOSA ME@ GORD@muito

UNIDADE 4_3 CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 16:29267



]268

LISTRAD@

ONDULAD@/CURVAD@ ESTAMPADO@ QUADRICULAD@

1.2. O professor ensina os sinais para padronagem de roupa e descrições para formato e
textura, trabalhando também com as roupas dos alunos:

LIS@ LIS@

XADREZ COM-BOLINH@ QUADRAD@

UNIDADE 4_3 CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 16:29268



[libras em contexto 269
unidade 1 2 3 4 5 6

MONTANHA FLOR CACTO

ÁRVORE
VENTANDO

ÁRVORE
VENTANDO-FORTE

ÁRVORE FOLHA
CAINDO

ÁRVORE FOLHAS
CAINDO

1.3. O professor ensina as frases descritivas (Formato Textura, movimento) que se referem a
plantas e objetos localizados ou em movimento.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Algumas descrições são icônicas e não têm sinais, outras
são frases descritivas.

ÁRVORE MAÇÃ coisa-redondaCAIR ÁRVORE MAÇÃ coisa-redondaCAIR repetidamente
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1.4. O professor, para trabalhar com descrições, apresentará os objetos abaixo,ou outros obje-
tos no espaço físico, onde está na sala de aula, dando-lhes qualidade em relação ao
formato, textura, tipo de tecido ou material, destacando sua posição em um espaço ou
uma ação para seu posicionamento no espaço.

GRADE / CERCA XÍCARA / COPO / TAÇA / JARRA

COPO coisa-redonda PAPEL

QUADRO PRATO
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“CARACTERÍSTICAS DAS ROUPAS”

O professor dará informações descrevendo modelos de blusa. Também dirá onde foi
comprada e em qual loja.

O aluno escreverá, abaixo, o modelo e nome da loja, depois sinalizará o que escreveu.

1 _____________________________________________________________

2 _____________________________________________________________

3 _____________________________________________________________

4 _____________________________________________________________

5 _____________________________________________________________

6 _____________________________________________________________

7 _____________________________________________________________

8  _____________________________________________________________

1 2

3

7

4

6

8

5

2  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 134
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• O professor poderá apresentar recortes de revista/desenhos ou fotos de pessoas e descre-
verá essas pessoas mostrando as suas características:

• ESS@ HOMEM ROSTO PEQUEN@

• ESS@ MULHER CABELO-ENCARACOLAD@ PARECER JOVEM.

• ESS@ CRIANÇA DENTE PEQUEN@ GOSTAR BRINCAR.

• ETC.

E - ATIVIDADE PARA CASA
1. Estudar no Livro de Estudante e no DVD: Situação 1 – “Aniversário”

2. Estudar no Livro de Estudante e no DVD: Gramática: adjetivos na Libras1.  Cada aluno
deverá fazer e trazer a sua árvore genealógica para a próxima aula.

CARACTERÍSTICAS

FÍSICO ADJETIVO

CABELO

NARIZ

OLHO

BOCA

BARBA

BIGODE

ORELHA

DENTE

        CABEÇA             SOMBRANCELHA

GORD@

MAGR@

BONIT@

FEI@

ALT@

BAIX@

VELH@

JOVEM

GRANDE

PEQUEN@

LONG@

CURT@

LIS@

DUR@

CRESP@

ONDULAD@

ENCARACOLAD@

3  CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS
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PLANO DA 3ª AULA

A  - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Reconhecer os sinais para cores e também outros sinais relacionados às cores: “Claro”,
“Escuro”, cores secundárias e cores misturadas;

• Criar frases e compreender brincadeiras com cores.

B - RECURSOS MATERIAIS
• Folhas para exercícios;

• Palitos coloridos ou Varetas;

• TV e DVD.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor:

• Para o trabalho com cores o professor poderá trabalhar com lápis, varetas ou palitos colo-
ridos e aproveitar para fazer brincadeiras com formas geométricas e cores. O professor
distribuirá varetas coloridas e solicitará para os alunos comporem uma figura a partir das
instruções que dará em LIBRAS.

• Há variações regionais para os sinais para cores, por isso o professor poderá mostrar as
transparências com os sinais abaixo e apresentar os sinais correspondentes em sua cidade.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

Livro do Estudante – página 124     (Ver no DVD - Adjetivos)

1.1. O professor levará palitos coloridos, varetas ou lápis de cor para trabalhar com sinais
para cores.

1.2. O Professor aponta para os alunos que estão usando roupas coloridas e apresenta o sinal
correspondente a cor indicada, associando-a a outras características (formato, textura).
O professor poderá fazer perguntas sobre as roupas dos alunos, a cor de objetos: calça,
saia, mesa, sapato, etc. Exemplo: mesa, sapato, calça, saia, etc.

1.3. O professor trabalhará com outros sinais relacionados às cores na tonalidade “Claro” e
“Escuro”, criando contextos:

EXEMPLOS:

VERDE LARANJA MARRON

AZUL VERMELH@ AMAREL@

1  SINAIS PARA CORES E TONALIDADES
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PRET@ NEGR@/PRET@ BEGE

VINHO ROSA CINZA

ROX@ BRANCO

CLAR@ ESCUR@

VIOLETA
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1.4. O professor levará varetas coloridas para brincar com os alunos: eles terão que fazer as
figuras geométricas sinalizadas por ele. Os alunos desenharão nas folhas as figuras e
suas cores.

2.1. O professor coloca o DVD nessa parte da gramática e apresenta as frases abaixo;

2.2. Coloca frase por frase e solicita para os alunos repetirem as frases até terminar todas as
frases

Exemplos:

1) EU PASSAD@ GORD@ PORQUE COMER-MUITO, AGORA EU EMAGRECER

PORQUE EU COMER POUC@ COMER EVITAR.

2)   ME@ CARRO BONIT@ 1sVER 3s CARRO veículoMOVER FEI@.

3) 1sVER 3s MULHER BONIT@ CABELO-CRESP@  MAS ME@ ESPOS@

CABELO-LIS@ LIS@.

4) LEÃO ENORME CORPO AMAREL@ É PERIGOS@!

5) RAT@ PEQUEN@, PRET@, ESPERT@!

SITUAÇÃO 1:  “ANIVERSÁRIO”

(Texto do Livro do Estudante – página 119)

( ( b) chega na casa do amigo (a) )

a - BO@ VIR... ENTRAR VER... MUIT@ LÁ TER. MUIT@

2  GRAMÁTICA: ADJETIVOS NA LIBRAS - VER NO DVD

3  COMPREENSÃO DE TEXTO:

a) Eu quero essa calça azul claro.

b) Eu comprei tinta verde escuro.

c) A casa está escura, precisa pintar com uma cor clara.

d) Está escuro, parece que vai chover!
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b - BONIT@ FESTA! PORQUE EU VIR QUERER CONHECER SE@ FAMÍLIA.

a - BO@! EU FALAR ME@ FAMÍLIA:

     HOMEM VELH@ GORD@ ALI ME@ P-A-I;

     MULHER ARRUMARcontinuativo ALI ME@ ESPOS@;

     MULHER BLUSA LISTRAD@ AZUL, SENTAD@ ALI,

     ME@ IRMÃ@, NOME M-A-R-C-I-L-I-A;

     HOMEM BLUSA AZUL LISTRAD@ AMAREL@, ME@ CUNHAD@;

    MENIN@ BLUSA AZUL ESTAMPAD@ FLOR, ME@ FILH@;

    GAROTA SAIA AMAREL@, ME@ SOBRINH@.

b - BONIT@, EL@S PRIM@, SE@ M-Ã-E ONDE?

a - MORRER MUITO-TEMPO. DESCULPAR EU OCUPAD@,

      VOCÊ FICAR-À-VONTADE, QUERER C-H-O-P- P? QUERER? VIR.

3.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta o que eles entenderam;

• Em seguida, voltar o DVD e explicar cada parte até todos entenderem todo o texto;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

4.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem um diálogo com um contexto similar
ao que foi trabalhado.

4.2. O professor escolhe algumas duplas para representarem para a turma a situação que
criaram.

E - ATIVIDADE PARA CASA
1. Ler no Livro do Estudante a parte da gramática: Comparativo de Superioridade, Igual-

dade e Inferioridade.

2. Criar uma árvore genealógica, a partir de sua família, para apresentá-la para a turma.

4  DINÂMICA EM SALA DE AULA
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PLANO DE 4ª AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Criar contextos utilizando adjetivos no grau comparativo.

B - RECURSOS MATERIAIS
• Retro-projetor, transparências;

• TV e DVD;

• Folhas para exercícios;

• Livro do estudante.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor

• Depois que foram trabalhados os adjetivos já aprendidos, o professor poderá trabalhar o
grau comparativo deles (superioridade, inferioridade e igualdade) e a forma flexionada com-
parativa (DO-QUE).
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

1.1. O professor escolherá 3 alunos para apresentarem suas das árvores genealógicas.

2.1. O professor dará os nomes, as características e as idades dos membros dessa uma família.

2.2. Depois, descreverá a relação de parentesco dessa família.

2.3. Os alunos anotarão essas informações nos quadrados da árvore genealógica abaixo;

2.4. Após realização da atividade, o professor colocará a transparência dessa árvoré para os
alunos conferirem se preencheram os quadros corretamente.

ÁRVORE GENEALÓGICA

“TRÊS GERAÇÕES DE UMA FAMÍLIA”

1  APRESENTAÇÃO DA ÁRVORE GENEALÓGICA

2  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 137

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE No Livro do Estudante os quadrinhos da árvore geneológica
estão vazios.
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GRAMÁTICA: COMPARATIVOS
Igualdade, Superioridade e Inferioridade

(Texto do Livro do Estudante – páginas 125)

Em Libras, também, pode ser comparada uma qualidade ou uma ação a partir de
três situações: superioridade, inferioridade e igualdade.

Para expressões comparativas de superioridade e inferioridade, usa-se os sinais
MAIS e MENOS antes do adjetivo comparado, seguido da conjunção comparativa DO-
QUE, ou seja:

• comparativo de superioridade:     X      MAIS       ---ADJ.---     DO-QUE      Y;

• comparativo de inferioridade:      X      MENOS    ---ADJ.---     DO-QUE      Y.

Para ações, as expressões comparativas vêm após o verbo, ou seja:

• comparativo de superioridade:     X      VERBO MAIS DO-QUE          Y;

• comparativo de inferioridade:      X      VERBO MENOS DO-QUE       Y;

Essa expressão comparativa "do que" tem flexão para as pessoas do discurso e,
por isso, a orientação para aonde o sinal aponta indicará a segunda pessoa/objeto/
animal comparados.

Para o comparativo de igualdade, podem ser usados dois sinais: IGUAL (dedos
indicadores e médios das duas mãos roçando um no outro) e IGUAL (duas mãos em B,
viradas para frente encostadas lado a lado), geralmente no final da frase. Exemplos:

(1)  VOCÊ MAIS VELH@ 2sDO-QUE3s

(2)  VOCÊ MENOS VELH@ 2sDO-QUE3s

(3)  VOCÊ-2 BONIT@ IGUAL (me)

                              IGUAL (md)

(4)  VOCÊ COMER MAIS 2sDO-QUE1s

(5)  ELE FUMAR MENOS 3sDO-QUE2s

3 COMPARATIVO: SUPERIORIDADE, INFERIORIDADE E IGUALDADE

GRAU COMPARATIVO

2sDO-QUE1s  /  1sDO-QUE2s
IGUALDADEINFERIORIDADESUPERIORIDADE
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3.1. O Professor mostrará o DVD, perguntando e explicando sobre os adjetivos e seu grau
comparativo .

3.2. O professor dará exemplos, em contextos, de ADJETIVO utilizando comparativo: IGUAL-
DADE, SUPERIORIDADE e INFERIORIDADE e  a expressão comparativa: “DO QUE”:

EXEMPLOS:

a) Descrever o COMPARATIVO DE SUPERIORIDADE:

• O meu primo é mais gordo do que seu tio;

• O meu irmão é mais magro do que seu pai;

• A sua mãe é mais bonita que sua irmã.

b) Descrever o COMPARATIVO DE INFERIORIDADE:

• O seu tio é menos gordo que meu primo;

• O seu pai é menos magro que meu irmão;

• A minha amiga é menos bonita que sua mãe.

c) Descrever o COMPARATIVO DE IGUALDADE:

• O meu primo é tão gordo quanto seu tio;

• O meu irmão é tão magro quanto seu pai;

• A minha mãe é tão bonita quanto sua amiga.

• Os alunos, em dupla, inventarão frases com Comparativo: Superioridade, Inferioridade e
Igualdade. Depois apresentarão para a turma.

E - ATIVIDADE PARA CASA
1) Ler no Livro do Estudante parte referente aos Pronomes Indefinidos e Quantificadores

2) Fazer no Livro e com o DVD os exercícios sobre Pronomes Indefinidos e Quantificadores

4  DINÂMICA EM SALA DE AULA
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PLANO DA 5ª  AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Reconhecer e dar informações utilizando alguns Pronomes Indefinidos;

• Construir frases com os novos sinais aprendidos.

B - RECURSOS MATERIAIS
• Retro-projetor e transparências;

• TV e DVD;

• Folhas para exercícios;

• Livro do Estudante.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor:

• Os seguintes pronomes indefinidos devem ser introduzidos a partir de contextos: Só, Sozi-
nho, Cada um, Cada, Alguns, Pouco, Pouquinho, Muito, Vários, Maioria e Minoria.
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MUIT@ MUIT@ VARI@

D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

1.1. O professor ensina os sinais abaixo e os utiliza criando frases:

SÓ SOZINH@ CADA-1 CADA

ALGUNS ALGUNS POUC@ POUC@

POUQUINH@

MAIORI@ MINORI@

1 PRONOMES INDEFINIDOS E QUANTIFICADORES
LIVRO DO ESTUDANTE – PÁGINA 126
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2.1. Complete as frases escrevendo o sinal que está faltando de acordo com  as frases sinali-
zadas no DVD:

A) VOCÊ TER-NÃO LIVRO. VOCÊ TER-NÃO "DIVERSOS" ?

    - TER-NÃO._________________ 1

B) EU QUERER COMPRAR RELÓGIO 5.

    - SENTIR-MUITO. TER-NÃO. _________________  TER 2.

C) VOCÊ  DISTRIBUIR CHOCOLATE CRIANÇA?

    - NÃO, ______________  1 _________________ .

D) VOCÊ NÃO COMPRAR T-U-D-O?

  - NÃO, ____________  _____________ . MAS COMPRAR BO@ COMPRAR.

    COISA+ BOBAGEM   COMPRAR NÃO.

E) 2sPERGUNTAR1s   "GRUPO"  S-A-L-A  HOMEM ______________.

    - NÃO, ____________ TER "GRUPO" HOMEM, TER ___________ MULHER.

F) VOCÊ PROVA RUIM. VOCÊ POR-QUÊ?

     - PORQUE EU ESTUDAR _________________ .

G) MAIS ________________  OUVINTE SURD@ QUAL?

     - ________________  OUVINTE, _______________  SURD@.

2 ATIVIDADE COM O DVD – LIVRO DO ESTUDANTE – PÁGINA  129 -
ATIVIDADE 2
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O professor pedirá para os alunos, em dupla, criarem contextos utilizando os seguintes sinais:
Só, Sozinho, Cada um, Alguns, Pouco, Pouquinho, Muito, Vários, Maioria, Minoria. Depois o profes-
sor escolherá algumas duplas para apresentar seus trabalhos para a classe.

ALUNO A

a) ______________________________________________________

b) ______________________________________________________

c) ______________________________________________________

d) ______________________________________________________

e) ______________________________________________________

f) ______________________________________________________

g) ______________________________________________________

h) ______________________________________________________

i) ______________________________________________________

j) ______________________________________________________

ALUNO B

a) ______________________________________________________

b) ______________________________________________________

c) ______________________________________________________

d) ______________________________________________________

e) ______________________________________________________

f) ______________________________________________________

g) ______________________________________________________

h) ______________________________________________________

i) ______________________________________________________

j) ______________________________________________________

E - ATIVIDADE PARA CASA
Estudar no Livro de Estudante a parte referente aos Advérbios de tempo (freqüência)

3  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 135
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PLANO DA 6ª AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Reconhecer e dar informações utilizando algumas expressões e advérbios de tempo.

• Construir frases com os novos sinais aprendidos.

B - RECURSOS MATERIAIS
• Retro-projetor e transparências;

• Folhas para exercícios;

• Livro do Estudante.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor

• O professor trabalhando, sempre em contextos, criará frases com as seguintes expressões
e advérbios de tempo - Freqüência: Nunca, Nunca mais, Nunca vi, Sempre/Continuar, Mes-
mo, Mesma coisa/Também, Freqüentar/Freqüentemente, Todo dia.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

Advérbios de Tempo (freqüência )
(Texto do Livro do Estudante – páginas 127 - 128)

Na Libras, há expressões específicas para representar freqüência de uma ação e
algumas são expressões idiomática:

• NUNCA, N-U-N-C-A, NUNCA-M-A-I-S, NUNCA-VI, NUNCA-V-I;

• FREQÜENTE e FREQÜENTEMENTE possuem a mesma configuração de mão, mas para
a segunda idéia que tem o aspecto contínuo, o sinal é feito repetidamente;

• SEMPRE (CONTINUAR) e MESM@ possuem a mesma configuração de mão, mas para
o primeiro há um movimento para frente do enunciador, enquanto o segundo fica no
mesmo ponto de arti-culação inicial;

• MESM@^IGUAL é um sinal composto formado pelo sinal MESM@ mais o sinal IGUAL,
com o sentido de "sempre", "mesma coisa". Exemplos:

(1)  VOCÊ ESTUDAR AINDA INES?

    afirmativamente
      EU CONTINUAR.

(2)  EL@ SEMPRE FALAR MESM@^IGUAL.

  ...neg...
(3)  TDD DIFERENTE EU NUNCA-VI. EU CONHECER- NÃO!

Exemplos:

1  EXPRESSÕES E ADVÉRBIO DE TEMPO
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COM FREQÜÊNCIA FREQÜENTEMENTE MESM@-LUGAR

NUNCA NUNCA-MAIS NUNCA-MAIS

N-U-N-C-A^VI N-U-N-C-A^VI AINDA (FALTA MAIS)

MESM@-IGUAL
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1.1. O professor apresenta os sinais, expressões e sinais soletrados e os utiliza criando con-
textos. Exemplos:

1 - NUNCA

a) Eu nunca comi caranguejo.

b) Ele (a) nunca foi à minha casa.

c) Ele (a) nunca viajou para SP.

2 - N-U-N-C-A^ VI

a) Nunca vi um cachorro azul.

b) Nunca vi um carro rosa.

c) Nunca o vi namorando.

3 - N-U-N-C-A^MAIS

a) Nunca mais dirijo a moto, porque eu tive acidente.

b) Dei um tapa na cara dele. Ele nunca mais falou comigo.

c) Nunca mais vi a minha amiga.

d) Nunca mais irei à FENEIS.

4 - SEMPRE

a) Ele sempre estuda em casa.

b) Eu sempre leio livro antes de dormir

c) Ela sempre pinta o cabelo de qualquer cor.

5 - MESM@

a) Eu sempre falo a mesma coisa

b) Ele usa o mesmo chapéu

c) Ela está a mesma coisa, não mudou nada.

6 – AINDA (diferente de “mesmo”)

a) Ele ainda trabalha como professor

b) Eu ainda trabalho na FENEIS

c) Ele ainda estuda na faculdade.

7 - MESM@-LUGAR

a) Deixe aí no mesmo lugar.

b) Fique aí no mesmo lugar.

c) O jarro está no mesmo lugar.

8 - FREQUENTEMENTE

a) Eu freqüentemente vou à praia.

b) O meu amigo freqüentemente vai à FENEIS.

c) Ela freqüentemente pinta os cabelos.
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Exercício no Livro do Estudante - página 136

“ADVÉRBIOS DE TEMPO”

O professor pedirá para os alunos, em dupla, criarem contextos utilizando os se-
guintes sinais: Nunca; Nunca mais; Nunca vi; Sempre; Mesmo; Mesma coisa;
Freqüentemente; Todo dia.

Depois o professor escolherá algumas duplas para apresentar seus trabalhos para
a classe.

ALUNO  A

a) ______________________________________________________________________________

b) ______________________________________________________________________________

c) ______________________________________________________________________________

d) ______________________________________________________________________________

e) ______________________________________________________________________________

f) ______________________________________________________________________________

g) ______________________________________________________________________________

h) ______________________________________________________________________________

i) _______________________________________________________________________________

j) _______________________________________________________________________________

ALUNO  B

a) ______________________________________________________________________________

b) ______________________________________________________________________________

c) ______________________________________________________________________________

d) ______________________________________________________________________________

e) ______________________________________________________________________________

f) ______________________________________________________________________________

g) ______________________________________________________________________________

h) ______________________________________________________________________________

i) _______________________________________________________________________________

j) _______________________________________________________________________________

E - ATIVIDADE PARA CASA
1. Fazer o exercício no Livro de Estudante: Situação 2 –“NO RESTAURANTE” a partir do

diálogo que está no DVD - Página 129 - Atividade 1.

2  DINÂMICA EM SALA DE AULA
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PLANO DA 7ª AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Entender diálogos em LIBRAS;

• Conhecer um pouco sobre a História da Educação de Surdos.

B - RECURSOS MATERIAIS
• DVD

• Transparência

• Livro do Estudante

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações do professor:

• Mostrar o vídeo DVD e trabalhar a situação  2 “Restaurante”.

• Incentivar e acompanhar o trabalho de conversação que os alunos terão que fazer.

• Ficar observando e também ajudar os grupos que estiverem com dificuldade.

• Ficar observando a apresentação de cada grupo e, depois, mostrar os equívocos, após
elogiar o esforço e a criação e incentivar os alunos a sempre criarem estas situações ou
mesmo conversarem em outros locais: escola, festas, encontros, visitas às associações de
surdos.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

SITUAÇÃO 2:  “NO RESTAURANTE”

(Atividade no Livro do Estudante, página 129 )

1) A: SUMIR! ESS@ MESM@-COISA 3 ANO-ATRÁS MUDAR NADA .

B:    EU FAZER-O-QUÊ? É-MESMO

2)  A: VOCÊ CONTINUAR ESTUDAR U-E-R-J.

B: SIM  CONTINUAR

3) A: VOCÊ CASA MUDAR, NÃO?

B: SIM,  MESM@

4) A: ESPERAR EU BANHEIRO RÁPIDO IR-VOLTAR MESM@-LUGAR ESPERAR AÍ MESM@

B: EU FICAR

5) A: AGUENTAR-NÃO LÁ BANHEIRO TÉRMINAR ENCONTRAR HOMEM E-X-NAMORAD@
CONVERSAR MESM@-COISA C-H-A-T-O.

B: EU SABER EL@ ASSIM, QUERER BEBER?

6) A: VOCÊ QUERER BEBER O-QUE?

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: No Livro do Estudante, as falas de A estão em branco para
serem completadas.

1.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta o que eles entenderam;

• Em seguida, volta o DVD e repete cada parte até todos entenderem todo o texto e comple-
tar as frases que faltam;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

• Após todos já terem compreendido e completado seus exercícios, o professor coloca uma
transparência com essa atividade completa que está em seu livro, para os alunos conferi-
rem com o que fizeram.

1  COMPREENSÃO DE TEXTO
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2.1. O professor solicita que os alunos se dividam em grupos de quatro pessoas para criarem
uma situação onde possam trabalhar com sinais relacionados à família e grau de paren-
tesco.

2.2. O professor solicita que cada grupo apresente sua situação criada para a turma. Após
cada situação o professor perguntará para a turma o que foi entendido e corrigirá algu-
mas frases ou sinais que possam ter sido sinalizadas equivocadamente.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE durante o trabalho de grupo, o professor irá observar sua
produção é poderá ajudar ou já corrigir erros de
sinalizações, etc.

E - ATIVIDADE PARA CASA
1) Ver no DVD “NO MUNDO DOS SURDOS” e anotar as dúvidas.

2) Organizar roteiro, figurino e cenário para criarem, em grupos, a situação “Festa de Ani-
versário”.

2  TRABALHO EM GRUPO
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PLANO DA 8ª AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Compreender e criar narrativas em Libras.

B - RECURSOS MATERIAIS
• DVD.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor

• Mostrar o DVD e trabalhar a narrativa do Mundo dos Surdos.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

1.1. O professor colocará o DVD e trabalhará o texto do “Mundo dos Surdos”

a) Colocará o DVD e deixará o texto inteiro passar, depois perguntará aos alunos o que
entenderam;

b) Voltará novamente no início e explicará o texto em partes.

c) Caso haja sinal regional, o professor aproveitará para mostrar o sinal local.

-  Alguns alunos irão recontar a piada para a classe.

3.1. Os alunos, em grupos de quadro, criarão a situação “Festa de Aniversário” para encerrar
para a classe. Criarão personagens que irão conversar sobre características e idades das
pessoas presentes na festa; grau de parentesco; tipos e cores de roupas que estão usan-
do; tipo de ocupação e local de trabalho. A festa terminará com um acontecimento
surpresa!!!

3.2. O professor assistirá as apresentações e após o término de todos os grupos, primeira-
mente, o professor elogiará os trabalhos das equipes cada uma, irá apresentar as formas
corretas, caso os grupos tenham cometido equívocos.

E - ATIVIDADE PARA CASA
1. Ler nos livro de estudante - página 134-135: No Mundo dos Surdos:

”Uma Breve Retrospectiva da Educação de Surdos no Brasil I”

2. Estudar e ver no DVD a unidade IV e anotar as dúvidas

1  COMPREENSÃO DO TEXTO

2  DINÂMICA EM SALA DE AULA

3 APRESENTAÇÃO DE SITUAÇÕES CRIADAS COMO ATIVIDADE DE
CASA
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PLANO DA 9ª AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Utilizar sinais em contextos relacionados à família, a estado civil e grau de parentesco;

• Utilizar sinais para adjetivos e descrições que se referem a objetos, pessoas e espaço físico
( textura e formato );

• Utilizar o grau comparativo dos adjetivos;

• Utilizar algumas expressões e pronomes indefinidos;

• Utilizar algumas expressões e advérbios de tempo ( freqüência );

• Utilizar os sinais para Cores;

• Reconhecer e construir pequenos textos;

• Entender diálogos e pequenas narrativas;

• Conhecer um pouco sobre o “Mundo dos Surdos”.

B -  RECURSOS MATERIAIS
• Retro-projetor e transparências;

• TV e DVD;

• Livro do Estudante.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor

• O professor fará revisão de toda unidade, trabalhando com as transparências e perguntan-
do os alunos sobre os sinais e contextos;

• Poderá também utilizar o vídeo DVD e esclarecer as dúvidas.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

1.1. O professor irá perguntar aos alunos sobre suas dúvidas ou o que eles gostariam de rever
a respeito dos conteúdos trabalhados na Unidade III.

1.2. Caso os alunos não apresentem as dúvidas, o professor começa a aula mostrando as
transparências dos conteúdos, que considerar mais importante e de difícil compreensão,
fazendo perguntas sobre esses tópicos.

1.3. O professor poderá trabalhar com o texto abaixo, abordando alguns pontos importante
e de fácil compreensão em LIBRAS, á que sinalizará sobre esse texto e precisará ter o
cuidado de explicá-lo com sinais já conhecidos pelos alunos.

1.4. Caso o professor considere essa tarefa difícil de ser realizada, devido à pouca fluência
dos alunos, em LIBRAS, o professor pede para os alunos discutirem o texto em grupo de
quatro pessoas.

Uma Breve Retrospectiva da Educação de Surdos no Brasil (I)
 Texto produzido em co-autoria com Emeli Marques.
(Texto do Livro do Professor – páginas 130-131)

O mais antigo registro que menciona sobre "Língua de Sinais" é de 368 aC, escri-
to pelo filósofo grego Sócrates, quando perguntou ao seu discípulo:

"Suponha que nós, os seres humanos, quando não falávamos e queríamos indicar
objetos, uns para os outros, nós o fazíamos, como fazem os surdos mudos sinais com as
mãos, cabeça, e demais membros do corpo ?"1

Nessa comunicação de idéias por outros sentidos, a comunicação se dá através
dos olhos nos sinais feitos pelas mãos, expressão facial, corporal e, às vezes também,
sons, tudo simultaneamente ou também seqüenciado e a pessoa precisa ficar atenta a
todas essas expressões para entender o que está se dizendo. Este é o universo de uma
pessoal que utiliza uma língua de modalidade gestual-visual.

A comunicação por sinais foi a solução encontrada também pelos monges beneditinos
da Itália, cerca de 530 d.C, para manter o voto do silêncio. Mas pouco foi registrado sobre
esse sistema ou sobre os sistemas usados por surdos até a Renascença, mil anos depois.

Até o fim do século XV, não havia escolas especializadas para surdos na Europa
porque, na época, os surdos eram considerados incapazes de serem ensinados. Por isso
as pessoas surdas foram excluídas da sociedade e muitas tiveram sua sobrevivência
prejudicada. Existiram leis que proibiam o surdo de possuir ou herdar propriedades, ca-
sar-se, votar como os demais cidadãos.

2  NO MUNDO DOS SURDOS

1  REVISÃO DA UNIDADE IV
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3  REVISÃO DA UNIDADE IV

Muitos surdos foram excluídos somente porque não falavam, o que mostra que,
para os ouvintes, o problema maior não era a surdez, propriamente dita, mas sim a falta
de fala. Daquela época até hoje, ainda muitos ouvintes confundem a habilidade de falar
com voz com a inteligência desta pessoa, embora a palavra "fala" esteja  etimologicamente
ligada ao verbo/pensamento/ação e não ao simples ato de emitir sons articulados.

Apesar desse preconceito generalizado, houve pessoas ouvintes que desenvolve-
ram métodos para ensinar surdos a língua oral de seu país, como, por exemplo, um
italiano chamado Girolamo Cardano, que utilizava sinais e linguagem escrita, e um es-
panhol, monge beneditino, chamado Pedro Ponce de Leon, que utilizava, além de si-
nais, treinamento da voz e leitura de lábios.

Entre estas pessoas que começaram a educar os surdos, algumas acreditaram
que a primeira etapa da educação deles devia ser um ensino da língua falada, adotando
uma metodologia que ficou conhecida como "método oralista puro". Outras utilizaram
a língua de sinais, já conhecida pelos alunos, como meio para o ensino da fala, foi o
chamado "método combinado".

Entre os adeptos da segunda proposta, estavam os professores Juan Pablo Bonet,
da Espanha; o Abbé Charles Michel de I'Epee, da França; Samuel Heinicke e Moritz Hill,
da Alemanha; Alexandre Graham Bell, nascido na Escócia mas que morou no Canadá e
nos Estados Unidos; e Ovide Decroly, da Bélgica.

Destes Professores, o mais importante, do ponto de vista do desenvolvimento da
língua de sinais brasileira, foi l'Epee, porque foi de seu instituto na França, que veio para
o Brasil, o Prof. Huet, um professor surdo, que, à convite de Dom Pedro II, trouxe este
"método combinado", criado por l'Epee, pra trabalhar com os surdos do Brasil.

Em 1857, foi fundada a primeira escola para surdos no Brasil, o Instituto dos Surdos-
Mudos, hoje, Instituto Nacional da Educação de Surdos (INES). Foi a partir deste instituto que
surgiu, da mistura da Língua de Sinais Francesa, trazida pelo Prof. Huet, com a língua de sinais
brasileira antiga, já usada pelos surdos das várias regiões do Brasil, a Língua Brasileira de Sinais.

O instituto de l'Eppe contribuiu, também, para o desenvolvimento da Libras por-
que, em 1896, houve nesta escola um encontro internacional que avaliou a decisão do
Congresso Mundial de Professores de surdos que tinha ocorrido em 1880, em Milão.

A pedido do governo, viajou para a França, o professor do antigo Instituto, A. J. de
Moura e Silva, para avaliar aquela decisão de que todos os surdos deveriam ser ensinados pelo
"método oralista puro". Moura e Silva concluiu em seu relatório que este método não podia
servir a todos os surdos. Assim, o antigo Instituto continuou como um centro de integração
para o fortalecimento do desenvolvimento da Libras, pois segundo Relatório do Diretor Dr.
Tobias Rabello Leite, de 1871, esta escola já possuía alunos vindos de várias partes do país e
após dezoito anos retornavam `as cidades de origem levando com eles a Libras.

3.1. O professor irá mostrar as transparências utilizadas nessa unidade e pedirá aos alunos
para criarem frases com os sinais;

3.2. O professor colocará o vídeo DVD e pedirá para os alunos explicar os diálogos e texto.

1 Cratylus de Plato, discípulo e cronista, 368 a. C.
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PLANO DA 10ª AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
No transcorrer desta aula o professor deverá:

• Dar aos alunos oportunidade para refletirem sobre o próprio desempenho lingüístico frente
a LIBRAS.

• Colher informações relativas ao resultado do processo ensino-aprendizagem desenvolvido
ao longo desta UNIDADE.

• Levantar dados que possibilitem a continuidade do planejamento de ensino ou a reordena-
ção do mesmo.

B - RECURSOS MATERIAIS
• Quadro e giz

• Gravuras, fotos, recorte de jornais ou revistas

• Atividades apresentadas em folhas impressas

• Fichas para registro do desempenho individual

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
• Os conteúdos deverão ser os mesmos trabalhados durante a apresentação das aulas desta

UNIDADE

• As atividades deverão ser apresentadas em três partes distintas: Compreensão da LIBRAS,
Expressão da LIBRAS e Conhecimentos Gramática da LIBRAS e sobre a Cultura Surda.

• A AVALIAÇÃO deverá ter sido iniciada na primeira aula, através de observações permanen-
te do professor sobre o desempenho de cada aluno. Estas observações deverão ter ser
registradas em fichas próprias (Ver em ANEXO.)

• A AVALIAÇÃO deverá ser efetuada, também, ao final de cada UNIDADE, através de ques
tões preparadas para este fim. Os resultados deverão ser registrados em fichas próprias
(Ver em ANEXO.)
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES  PARA AVALIAÇÃO DA UNIDADE IV

Parte I: Compreensão da LIBRAS                                (Valor Total: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Parte da AVALIAÇÃO será realizada através da apresentação
das questões, em LIBRAS, para os alunos responderem,
individualmente, por escrito. O professor irá distribuir as folhas
com as questões para todos os alunos responderem, ao mesmo
tempo, a medida em que cada questão for sendo apresentada.
O(a) professor(a) irá sinalizar duas vezes cada questão.

1ª Questão: (Valor: 2,00)

O(a) professor(a) deverá apresentar uma pequena narrativa, em LIBRAS, sobre o tema FAMÍ-
LIA. Os alunos deverão escrever, em língua portuguesa, nos espaços abaixo, a narrativa apresenta-
da pelo(a) professora(a).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2ª Questão: (Valor: 2,00)

Os alunos deverão observar a apresentação do(a) professor(a), em LIBRAS, a vista de uma
gravura, para completar as lacunas das frases com o parantesco familiar apresentado.

a) João é ________________ de Raquel

b) Maria é _______________ de Raquel

c) Raquel é ______________ de Rui

d) Mariana é _____________ de Rui

e) Raquel é ______________ de Maria

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE O(a) professor(a) deverá prepara as gravuras.

3ª Questão: (Valor: 2,00)

Os alunos deverão responder por escrito as questões apresentadas pelo(a) professor(a) em LIBRAS.

a) _____________________________________________________

b) _____________________________________________________

c) _____________________________________________________

d) _____________________________________________________

e) _____________________________________________________
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Sugestões de perguntas para o(a) professor(a):

a) Você é casado?

b) Você tem filhos?

c) Como é o nome de sua mãe?

d) Quantos filhos você tem?

e) Como é o nome do seu marido?

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Estas perguntas não devem aparecer na folha do aluno.

4ª Questão: (Valor: 2,00)

Os alunos deverão ligar os elementos da coluna da direita com os elementos da coluna es-
querda, conforme a apresentação do professor em Língua de Sinais.

a) Minha tia é jovem

b) A esposa dele é pequena

c) A filha dele é  gorda

d) A sobrinha dela é magra

5ª Questão: (Valor: 1,00)

Os alunos deverão completar a cor de cada objeto conforme a descrição do professor em
LIBRAS:

a) O irmão dele tem um carro ______________________________.

b) A bola do filho dela é ___________________________________.

c) A casa da minha tia é ___________________________________.

d) Minha avó comprou um vestido ___________________________.

6ª Questão: (Valor: 1,00)

O professor deverá apresentar as frases abaixo utilizando os advérbios de tempo (freqüên-
cia ). O aluno prestará atenção no professor e completará com as expressões corretas.

a) _________ encontrei o meu amigo da escola.

b) _________ irei aquele shopping.

c) Ele ___________ vai à praia.

d) Você ______________ trabalhando na FENEIS?

e) O TDD dele é o  _____________ do meu.
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Parte II:  Expressão da  LIBRAS                                               (Valor: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta parte da AVALIAÇÃO será realizada através da
apresentação das questões, em LIBRAS ou em Português
escrito, para os alunos responderem, individualmente, em
LIBRAS. O professor deverá ficar de posse das folhas com as
questões para registrar o desempenho de cada aluno na
respectiva folha, a medida em que cada um for apresentado
suas respostas. Enquanto o professor observa a Expressão
da LIBRAS de um aluno (de uma dupla ou trio), o demais
alunos deverão estar realizado a 3ª  parte desta  avaliação.

1ª Questão: (Valor: 2,00)

O(a) professor(a) deverá chamar duplas de alunos para apresentação do tema FAMÍLIA. O(A)
professor(a) entregará para cada dupla uma ficha contendo um diálogo. Cada um dos alunos deve-
rá fazer a pergunta ao seu colega. A resposta será natural de acordo com  a realidade de cada um.

Sugestão de perguntas:

a) Você mora sozinho?

b) Sua família é grande?

c) Quem mora na sua casa?

d) Você tem namorado(a)?

e) Você quer casar?

f) Você tem filhos? Quantos?

g) Como é o nome de seu pais?

Etc.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE O(A) professor(a) deverá anotar o de cada aluno em ficha
própria.

2ª Questão: (Valor: 2,00)

O aluno deverá apresentar, em LIBRAS, 03 (três) frases usando os comparativos de:

a) IGUALDADE

b) INFERIORIDADE

c) SUPERIORIDADE
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3ª Questão:  (Valor: 2,00)

O(A) professor(a) deverá mostrar diferentes gravuras para cada aluno fazer descrição sobre
pessoas e objetos das mesmas, usando os seguintes adjetivos:

a) Gordo / magro

b) Feio / bonito

c) Jovem / velho

d) Alto / baixo

e) Grande / pequeno

f) Liso / crespo

g) Longo / curto

h) Listrado / liso

i) Estampado / xadrez

j) Ondulado / reto

4ª Questão:  (Valor: 2,00)

O(A) professor(a) deverá pedir a cada aluno para escolher livremente dois dos elementos do
quadro abaixo. O aluno deverá apresentar duas frases em LIBRAS.

a) meu tio d) meu primo

b) meu sobrinho e) meu irmão

c) filho adotivo f) neto

5ª Questão:  (Valor: 2,00)

O professor irá sortear um dos temas abaixo para cada aluno apresentar uma pequena narra-
tiva, contendo o tema sorteado.

a) Todo - Tudo - Cada um - Maioria - Minoria

b) Alguns - só - vários - pouco - pouquinho
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Parte III: Conhecimentos Teóricos (Gramática e Cultura Surda)   Valor: 10,00)

1ª Questão: (Valor: 2,50)

O aluno deverá marcar com um X as informações corretas relativas ao advérbio de tempo e
adjetivo, em LIBRAS:

a) Podem ser usados no início ou no final da frase. (.....)

b) São usados somente no final da frase. (.....)

c) São usados somente no início da frase. (.....)

d) Mostram sintaticamente o tempo do verbo. (.....)

e) Não podem ser usadas no início ou final da frase. (.....)

f) Os adjetivos possuem marca própria para o gênero feminino  (.....)

g) Os adjetivos em LIBRAS possuem marca própria para gênero masculino. (.....)

h) Os adjetivos em LIBRAS são de gênero neutro. (.....)

2ª Questão: (Valor: 2,50)

O aluno deverá responder as questões abaixo usando SIM ou NÃO

a) Sócrates entendia que a “Linguagem” utilizada pelos surdos era algo mais complexo que
simplesmente gestos?. .............

b) Pode-se dizer que Sócrates imaginava que os seres humanos, mesmo ainda não tendo
desenvolvido o seu aparelho fonador, já possuíam um sistema complexo de comunicações
a exemplo dos surdos de sua época.?...........

c) A Língua Brasileira de Sinais é de origem francesa.? ...........

d) O primeiro professor de Surdos no Brasil era uma pessoa Surda? ...........

e) Sempre houve escolas especializadas para surdos? ...........

f) Na antigüidade os surdos eram considerados cidadãos? ...........

g) Na antigüidade e até hoje confundem o ato de fala como prova de inteligência? ...........

h) A palavra “FALA” está relacionada ao verbo/ pensamento / ação? ...........

i) É recente a experiência de ensinar a pessoa surda a falar? ...........

j) Pedro II apoiou a fundação da primeira escola de surdos no Brasil? ...........
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3ª Questão: (Valor: 2,50)

O aluno deverá relacionar os profissionais aos países de origem ou de seu trabalho, numeran-
do a Segunda coluna de acordo com a primeira.

(  1  ) Itália (         ) Pablo Bonet

(  2  ) Espanha (         ) Girolano Cardano

(  3  ) França (         ) Pedro Ponce de Leon

(  4  ) Escócia (         ) Abade L’ Epee

(  5  ) Alemanha (         ) Samuel Heinicke

(  6  ) Bélgica (         ) Alexandre Graham Bell

(  7  ) E.U.A. (        ) Ovide Decroly

(  8  ) Brasil (         ) E. Huet

(         ) Moritz Hill

(         ) Moura e Silva

2ª Questão: (Valor: 2,50)

Os alunos deverão ler as afirmativas abaixo, refletir sobre elas e apresentar justificativas so-
bre as mesmas

a) “ A existência do Instituto Nacional de Educação de Surdos foi fundamental para uma
língua de sinais única no Brasil - a LIBRAS.”

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

b) “O não falar com a voz é um dos fatores de exclusão das pessoas na sociedade ouvinte.
Parece que para os ouvintes o problema maior não é a surdez, propriamente dita.”

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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unidade
COMPRAR IR?!
“Vamos às compras?!...”

5
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I - OBJETIVOS GERAIS:

Ao final desta Unidade, os alunos serão capazes de:

• Dar informações e utilizar sinais para numerais - Valores Monetários;

• Utilizar os verbos que relacionam com os valores monetários;

• Dar informações e aprender os sinais para: Comidas, Frutas e Bebidas;

• Utilizar frases em contextos de “compras” em Supermercado, Feira, Restaurante e Lojas;

• Utilizar sinais em contextos para medidas de massa: Peso e Quilo, medidas de comprimento
e Distância: Metro e Quilômetro, medidas de capacidade: Litro;

 • Dar informações sobre as modalidades de Esporte, utilizando sinais que se relacionam a
esporte;

• Entender os usos, em LIBRAS, da palavra, em português, “mais” de acordo com as situa-
ções;

• Compreender os processos de formação da palavra na LIBRAS .
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unidade 1 2 3 4 5 6

PLANO DA 1a AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Conhecer os sinais para valores monetários;

• Utilizar verbos relacionados ao contexto de compras e valores monetários;

B – RECURSOS MATERIAIS
• Recortes de figuras para notas;

• Retro-projetor e transparência.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor

• O professor trabalha todos os sinais para valores monetários e dinheiro;

• Cria contextos (banco, lojas) utilizando os valores monetários e dinheiro;

• Dá informações sobre localidades na situação da “Papelaria”, comprando os seus materiais
escolares utilizando também os verbos relacionados a compras;

D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

Utilização dos numerais para valores monetários
(Texto do Livro do Estudante – páginas 142-143

Em Libras para se representar os valores monetários de um até nove reais, usa-se
o sinal do numeral correspondente ao valor, incorporando a este o sinal VÍRGULA. Por
isso o numeral para valor monetário terá pequenos movimentos rotativos. Pode ser
usado também para estes valores acima os sinais dos numerais correspondentes segui-
do dos sinais soletrados  R-L "real" ou R "real/reais".

Para valores de um mil até nove mil também há a incorporação do sinal VÍRGULA,
mas aqui o movimento semi-circular desta incorporação é mais alongando do que os
valores anteriores (de 1 até nove reais). Podem ser usados também, para esses valores
acima, os sinais dos numerais correspondentes seguidos de PONTO.

Para valores de um milhão para cima, usa-se também a incorporação do sinal
VÍRGULA com o numeral correspondente, mas aqui o movimento semi-circular é mais
alongado do que em mil. Pode-se notar uma gradação tanto na expressão facial como

1  OS VALORES MONETÁRIOS
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neste movimento da vírgula incorporada que ficam maiores e mais acentuados: de 1 a 9
<  de 1.000 a 9.000  <  de 1.000.000 a 9.000.000.

Quando o valor é centavo, o sinal VÍRGULA vem depois do sinal ZERO, mas na
maioria das vezes não precisa usar o sinal ZERO para centavo porque o contexto pode
esclarecer e os valores para centavos ficam iguais aos numerais cardinais.

UM-REAL CINCO-REAIS

CINQUENTA REAL/REAISDEZ REAL/REAIS

DINHEIRO REAL

QUINHENTOS REAL/REAISCEM REAL/REAIS

DEZ MILMIL CINCO-MIL

UM-MILHÃO
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1.1. O professor apresenta as transparecias acima e trabalha com esses sinais.

1.2. O professor poderá mostrar os sinais de todos os TIPOS DE BANCOS que conhece; Exem-
plos: Banco do Brasil, Real, Itaú, CEF, Bradesco, HSBC, Etc.

1.3. O Professor apresenta moedas ou notas e distribui com os alunos xerox para ensinar os
sinais de cada valor das moedas e notas:

MOEDAS 0,01 0,05   0,10     0,25       0,50

NOTAS 1,00 5,00   10,00     20,00       50,00        100,00

SINAIS RELACIONADOS A TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E COMERCIAIS

BANCO

CHEQUE NOTA MOEDA/CENTAVO
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a) O professor pergunta aos alunos quem tem nota ou moeda de maior valor?

b) O professor pergunta aos alunos quem tem nota ou moeda de menor valor?

c) O professor mostra as figuras de qualquer nota para o aluno responder.

1.4. Após esta atividade acima, o professor ensina os valores monetários acima de R$100,00
mostrando fotos ou desenhos de produtos (roupa, carro, objetos ), com os valores abaixo.

2.1. O professor mostra as figuras abaixo, em transparência, criando frases para esses sinais
em contextos. Poderá mostra uma gravura de uma loja de eletrodomésticos e das pesso-
as olhando a vitrine ou comprando, e ensina como fazer financiamento. Vocabulário a
ser trabalhado:

• Quanto custa? / Prestação / Promoção;

• Nota / Cheque / Cartão;

• Pagar à vista / Pagar à prazo;

• Depósito / Desconto;

• Porcentagem / Juros;

• Poupança / Saque / Salário;

• Fazer empréstimo;

• Antônimos: Muito Caro! Muito Barato; / Mais Caro! Mais Barato!

500,50

10.080,00

1.043.000,00

1.000,05

50.400,30

5.000.000,00

1.532,20

130.000,00

10.780.000,00

5.002,00

500.890,90

50.000.000,00

2  LOCAIS PARA AS COMPRAS
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DINHEIRO-CARO
“muito caro”

DINHEIRO-BARATO
“muito barato”

  CARTÃO

PAGAR

DEPOSITAR SAQUE EMPRÉSTIMO

AUMENTO DESCONTO DESCONTO PROMOÇÃO

PAGAR-À-VISTA PAGAR-A-PRAZO

PORCENTAGEM JUROS PRESTAÇÃO

 QUANTO-CUSTA?
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3.1. O professor leva as figuras recortadas dos objetos que geralmente uma papelaria vende
e cria um contexto de compras como se ele fosse o “ vendedor” e os alunos, os compra-
dores, que estão em nessa papelaria. O professor trabalhará com o maior número possí-
vel de sinais apredindos.

3.2. O professor apresentará o diálogo abaixo, em transparência, e pedirá para que os alu-
nos, em dupla, estudem esse diálogo para representá-lo para a turma:

• Ambiente da Papelaria:

  (Aluno A como Vendedor e o Aluno B como Comprador:)

Aluno A: chega na papelaria e pergunta:  ISTO, QUANTO-CUSTA?

Aluno B: mostra os preços dos materiais escolares da Papelaria, que estão tabelados

Aluno A: QUERER CADERNO 1,  LÁPIS 2,  BORRACHA 1, PASTA  4, QUANT@ TOTAL?

Aluno B: CADERNO  R$ 2,50,  LÁPIS 2  R$ 1,00,  BORRACHA R$ 0,50, PASTAS 4  R$ 10,00,
TOTAL  R$ 14,00

Aluno A: ESQUECER DINHEIRO !  CARTÃO, ACEITAR?

Aluno B: ACEITAR!

Aluno A: (Dá o cartão e paga )   OBRIGAD@. (Depois vai embora)

Aluno B: (Acena com a cabeça e sorri)

3.3. Após a atividade acima, os alunos, em duplas, criarão outras situação no contexto de pape-
laria, quando utilizarão o maior número possível dos sinais trabalhados nessa aula (paga-
mento à vista, no cartão, parcelado, juros, etc.).

3.4. O professor escolherá várias duplas para apresentarem seus trabalhos.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Durante a realização das atividades em dupla, o professor
irá observar quais as duplas estão criando as situação mais
complexas e abrangentes para escolher essas duplas para
apresentarem seus trabalhos.

E – ATIVIDADES PARA CASA
1) Estudar no Livro do estudante a parte da Unidade 5 referente à “Utilização de numerais

para valores monetários”- páginas 148-150;

2) Ver no vídeo DVD: “NUMERAIS PARA VALORES”.

3  DINÂMICA EM SALA DE AULA

UNIDADE 5_3_CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 16:43314



[libras em contexto 315
unidade 1 2 3 4 5 6

PLANO DA 2a AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Conhecer os outros verbos relacionados a valores monetários;

• Criar uma estória relacionada ao contexto de compras.

B – RECURSOS MATERIAIS
• Livro do Estudante;

• DVD e TV;

• Papéis para exercícios.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor

• O professor ensina os numerais e todos os tipos de valores monetários;

• O professor cria frases utilizando verbos relacionados aos valores monetários;

• O professor poderá demonstrar as localidades onde faz as compras;

• O professor poderá trabalhar com diálogos e narrações.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

1.1. O professor mostra o vídeo DVD na parte referente a valores monetário, reforçando a
aula anterior.

2.1. O professor poderá mostrar outros exemplos, utilizando sinais já aprendidos:

a) O Real desvalorizou.

b) A carne custou R$ 15,00

c) Esta bala custou R$ 0,50 centavos

d) O meu carro custou R$ 21.000,00.

e) O dólar subiu muito.

f) Meu computador custou $1.500 dólares.

g) Quanto custou este sapato?  Foi caro?

i) Pagou à vista, à prestação ou no cartão?

j) Sua blusa é nova ou velha? Já está usada?

l) Onde comprou esta calça?

m) Você vendeu o carro? Por quanto?

2.2. O professor trabalha com os verbos a seguir a partir das frases e contextos abaixo:

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE O professor deverá mostrar para os alunos que para esses
verbos, em português, há verbos ou expressões diferentes
na Libras, dependendo de cada contexto.

1  TRABALHANDO COM O DVD

2 VERBOS / SUBSTANTIVOS E OS VALORES MONETÁRIOS

UNIDADE 5_3_CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 16:43316



[libras em contexto 317
unidade 1 2 3 4 5 6

3.1. O professor solicita que cada dupla invente uma história utilizando alguns sinais traba-
lhados nessa aula.

3.2. O professor solicita que as duplas, uma a uma, apresente sua história criada.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Durante as apresentações o professor anotará os equívocos
que possa acontecer e, após as apresentações, ele mostrará
o uso correto sem precisar dizer qual foi a dupla que errou.

E – ATIVIDADES PARA CASA
1.Estudar no Livro do Estudante a Situação 1 –  “NA LOJA” - página 141

2. Ver no vídeo DVD: Situação 1–  “NA LOJA” e anotar as dúvidas.

3  DINÂMICA EM DUPLA

1. Pagar: 2. Trocar / troco:
a) Vou pagar para você agora à vista a)  Ele não me deu o troco
b) Ele vai pagar à prestação. b)  Quero trocar esta roupa
c) Ela já me pagou ontem. c) Você  troca de lugar.

3. Comprar: 4. Diminuir:
a) Eu já comprei o carro. a) A chuva diminuiu o calor.
b) Eles compraram a minha casa à vista. b) Antes eu trabalhava muito agora diminui...
c) Vou comprar o presente para minha mãe. c) Se de 100 diminuímos 15, restam 85.

5. Aumentar: 6. Abaixar:
a) A gasolina aumentou muito! a) Abaixou o seu muro da casa?
b) Aumenta a sala que está muito pequena b) Ele abaixou para pegar o caderno que estava
c) Não aumenta o tamanho da saia. embaixo da mesa.

c) O preço da comida abaixou!

7. Financia/financiamento: 8. Emprestar/empréstimo:
a) Não tenho dinheiro para financia ro  Carro a) Eu preciso de um empréstimo do banco
b) Fui à Caixa Econômica Federal para Falar com o
gerente sobre o financiamento de uma casa nova. b) Ele pediu dinheiro emprestado
c) Achei muito caro o financiamento do apartamento. c) Você pode me emprestar o seu caderno para eu copiar

depois eu devolvo.

9. Alugar/alugue:l 10. Dividir:
a) Aluguei meu apartamento para meu amigo a) Vou dividir a pizza para todos
b) Recebi o dinheiro do aluguel. b) A barra de chocolate será dividida para dois

c) Quer dividir um pedaço de pão?

11. Multiplicar: 12. Atrasar/atrasado:
a) Multiplicar oito por  cinco. a) Atrasou o meu pagamento
b) Os filhotes do meu cachorro se multiplicaram. b) Chegou tarde ao trabalho porque
c) Os instrutores fizeram o curso se atrasou no engarrafamento.
de “Agentes Multiplicadores”. c) Vou chegar atrasada na escola

porque antes vou ao médico.

13. Calcular: 14. Roubar:
a) Ele calculou rapidamente a duração do vô a) O ladrão roubou as jóias.
b) O policial calculou a distância e disparou a arma. b) A quadrilha roubou vários bancos
c) O jornal calculou em trinta o número de feridos. c) Ontem à noite entrou o ladrão

na minha casa e roubou tudo e fugiu
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PLANO DA 3a AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Entender e criar diálogos relacionados à compras em lojas de vestuário;

B – RECURSOS MATERIAIS
• Recorte de revista e jornais;

• Transparências com fotos de lojas com vestuário;

• TV e DVD.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor

• O professor trabalha com sinais relacionados ao contexto de compras em loja de vestuário;

• O professor mostra o vídeo DVD da Situação 1: “Na Loja” e ensina os sinais referentes ao
diálogo dessa situação, mostrando o vestuário: as roupas, cores e tamanhos.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

1.1. O professor apresentará em transparências ou mostrará fotos em revisas e jornais de
lojas de vestuário com o maior número possível de peças de vestuário.

1.2. O professor também trabalhará os modelos e tamanhos e as cores dos tecidos. Destacará
tipos, tamanhos, cores e modelos:

• Tipo de tecido: Seda; Algodão; Lã; Fino; Grosso; etc.

• Tamanhos: P / M / G / GG ou números (para vestuários e para calçados)

• Cores: Vermelho, Azul, Amarelo, etc.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Poderá realizar essa atividade mostrando a roupa, cor, tecido,
tamanho dos alunos.

1.3. O professor pergunta aos alunos:

a) Qual é o seu tamanho para roupa? P. M. G. GG?

b) Quanto você calça/ Qual o número de seu sapato?

c) Você sempre compra qual tecido para fazer roupa?

d) Qual a cor que você gosta mais?

e) Qual é a loja em que você sempre compra?

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Trabalhar com sinais para calçados, assessorias, bijoterias,
etc.

1 VOCÁBULO RELACIONADO AO CONTEXTO DE LOJA DE VESTUÁ-
RIO
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2.1. O professor trabalhará com o exercício abaixo. Primeiro mostra os sinais para os objetos
e depois os alunos realizarão a atividade que solicitará.

2.2. O aluno deverá anotar a localização dos objetos, que o professor sinalizou, na Loja.

“NA LOJA”

2  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 154
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Situação 1  “NA LOJA”

(Texto do Livro do Estudante – página 141)
a - TUDO-BOM.

b - QUER O-QUÊ VOCÊ?

a - EU QUERER IGUAL  (apontando para um biquíni).

b-:AQUEL@, ESPERA...C-O-R?

a - C-O-R   LARANJA.

b - ”M”, “P”, “G”  QUAL?

a - EU “M”.

b - M, CERTO (procura e entrega outro modelo)

a - NÃO-É,! TER OUTR@... ESTAMPAD@, BOLINHA+, LIS@, QUALQUER TER?

b - TER, ESPERAR...(procura outro modelo)

a - BONIT@ ESS@ PODER EXPERIMENTAR?

b - PODER.

a - (sai para experimentar o biquíni).

3.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta o que eles entenderam;

• Em seguida, voltar o DVD e explicar cada parte  até todos entenderem todo o texto;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

4.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem um diálogo com um contexto similar
ao que foi trabalhado, incluindo tipo de pagamento.

4.2. O professor escolhe algumas duplas para representarem para a turma a situação que
criaram.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE O professor observará os trabalhos das duplas e escolherá
aquelas que criarem contextos mais complexos e com maior
número de sinais.

E – ATIVIDADES PARA CASA
Estudar no Livro do Estudante  a parte da gramática e “Sinais em contextos” - página 146.

3  COMPREENSÃO DE TEXTO

4 DINÂMICA EM DUPLA
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PLANO DA 4a AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• O professor trabalha com sinais relacionados ao contexto de compras em loja de
eletrodoméstico;

B -  RECURSOS MATERIAIS
• Recortes de jornais, revistas, desenhos;

• Retroprojetor e Transparências;

• TV e DVD.

C -  CONTEÚDO E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor:

• Nessa aula, será trabalhado um vocabulário relacionado a eletrodomésticos e lugares onde
comprá-los. Poderá ser criado e encenado na sala de aula ambiente de lojas de
eletrodoméstico. O professor também poderá trabalhar com valores monetários e localiza-
ções;

• O professor criará frases com verbos relacionados à temática “Compras” (comprar, vender,
pagar, emprestar, escolher, querer, etc);

• O professor mostrará como os sinais podem mudar a classe gramatical, dependendo do
contexto, e podem derivar novos sinais a partir da justaposição de dois sinais existentes na
LIBRAS.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

1.1. O professor apresentará em transparências ou mostrará fotos em revistas e jornais de
lojas de eletrodomésticos e utensílios domésticos com o maior número possível de obje-
tos.

1.2. O professor também trabalhará com sinais para eletrodomésticos. Destacará tipos, ta-
manhos, cores e modelos:

• Tipo: de plástico, de ferro de alumínio, etc.

• Tamanhos: pequeno, médio grande. Sofá, cama para  1, 2, 3, 4 pessoas, fogão com 2 ou 4
bocas, etc.

• Cores: Vermelho, Azul, Amarelo, etc.

1.3. O professor pergunta aos alunos:

a) Quais os eletrodomésticos que você tem em casa?

b) Quais os eletrodomésticos que gostaria de comprar?

c) Qual a cor que você gosta para sofá, etc?

d) Qual é a loja em que você sempre compra?

2.1. O professor solicita que os alunos, em grupos de quatro pessoas, criem uma situação em
que estejam em uma loja de eletrodomésticos e utensílios de casa e que estejam com-
prando e depois terão que pagar a prazo, pedir desconto, tipo de pagamentos, etc.

2.2. Após a atividade, o professor chamará cada grupo para representarem para a turma a
situação que criaram.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Durante as apresentações o professor anotará os equívocos
que possa acontecer e, após as apresentações, ele mostrará
o uso correto sem precisar dizer qual foi o grupo que errou.

1 VOCÁBULO RELACIONADO AO CONTEXTO DE LOJA DE ELETRO-
DOMÉSTICO

2  DINÂMICA EM GRUPO
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(Texto do Livro do Estudante – páginas 146-147)

Na Libras, como em outras línguas, também há um processo de formação de
palavras denominado derivação zero, ou seja: há muitos sinais que são invariáveis e
somente no contexto pode-se perceber se estão sendo utilizados com a função de ver-
bo ou de nome. Exemplos:

Alguns destes pares apresentam uma diferença em relação ao parâmetro movi-
mento, como o verbo IR-DE-AVIÃO, que tem um movimento mais alongado em relação
ao substantivo AVIÃO, e PASSAR-COM-FERRO, que tem um movimento mais repetido e
alongado em oposição ao movimento repetido e retido para o nome FERRO.

Na Libras, também há palavras compostas, ou seja: pode-se criar um novo sinal a
partir de dois ou mais sinais que se combinam e dão origem a uma outra forma com
outro significado. Exemplos:

3  OS SINAIS EM CONTEXTOS

AVIÃO/IR-DE-AVIÃO FERRO/PASSAR-COM-FERO PORTA/ABRIR-PORTA BRINCADEIRA/BRINCAR

BICICLETA/ANDAR-DE-BICICLETA VIDA/VIVER

CAVALO^LISTRA-PELO-CORPO
“Zebra”

MULHER^BENÇÃO
“Mãe”

UNIDADE 5_3_CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 16:43324



[libras em contexto 325
unidade 1 2 3 4 5 6

FERRO PASSAR-FERRO
FERRO NOV@, PRECISAR COMPRAR ROUPA, PRECISAR PASSAR

VASOURA VARRER
VASSOURA VELH@, PRECISAR COMPRAR NOV@ CASA SUJ@, PRECISAR VARRER

ASPIRADOR ASPIRAR
ASPIRADOR PRECISAR COMPRAR CASA SUJ@, PRECISAR ASPIRAR

CADEIRA SENTAR
CADEIRA MADEIRA BONIT@! CANSAD@, PRECISAR SENTAR

LUZ ACENDER-LUZ
LUZ QUEIMAR, PRECISAR COMPRAR NOV@ QUARTO ESCUR@, PRECISAR ACENDER-LUZ

Assim, pode-se perceber que a Libras, como qualquer outra língua, têm suas re-
gras para criar sinais e organizá-los. Portanto, precisa-se ficar atento para o uso ade-
quado dos sinais em contextos.

3.1. O professor pergunta se os alunos já leram, no Livro do Estudante, a parte “Sinais em
Contexto”, a partir de vários sinais de utensílios domésticos e eletrodomésticos trabalha-
dos, que dependendo do contexto, eles podem ser verbos ou substantivos, por exemplo:

CASA^ESTUDAR
“Estudar”

COMER^MEIO-DIA
“Almoçar”

COMER^NOITE
“Jantar”

BICO^VOAR
“Pássaro”

LEÃO^BOLINHA-PELO-CORPO
“Onça”

CASAR^SEPARAR
“Separar”

ARMÁRIO-DE-ABRI^FRI@
“Geladeira”
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3.2. O professor explicará, a partir de vários sinais, exemplificados no texto acima que, na
Libras, também há sinais compostos e dá exemplos deles em frase, mostrando a diferen-
ça entre os sinais separados e eles formando outros sinais a partir da junção dos dois.

4.1. O professor solicita que os alunos, em grupos de quatro pessoas, criem uma situação em
que possam utilizar sinais compostos e sinais que variam a classe gramatical dependen-
do do contexto.

4.2. Após a atividade, o professor chamará cada grupo para representarem para a turma a
situação que criaram.

E – ATIVIDADES PARA CASA
1) Estudar no Livro do Estudante os sinais referentes a transações comerciais e bancárias -

página 144.

SINAL

CAVALO

CASA

COMER

SINAL

LISTRA-PELO-CORPO

ESTUDAR

MEIO-DIA

SINAL COMPOSTO

CAVALO^LISTRA-PELO-CORPO   “Zebra”

CASA^ESTUDAR    “Escola”

COMER^MEIO-DIA    “Almoço”

4  DINÂMICA EM GRUPO
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PLANO DA 5a AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Reconhecer e utilizar os sinais para o contexto de compras: comidas e bebidas;

• Criar contextos relacionados a supermercado e feira.

B - RECURSOS MATERIAIS
• Recortes de jornais, revistas, desenhos;

• Retro-projetor e Transparências.

C -  CONTEÚDO E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor:

• Nessa aula, será trabalhado um vocabulário relacionado a alimentos, frutas e bebidas e
lugares onde comprá-los. Poderá ser criado e encenado, na sala de aula, ambiente de:
Supermercado e Feira.

• O professor também poderá trabalhar com valores monetários e localizações;

• O professor criará frases com verbos relacionados à temática “Compras em supermercado”
(comprar, vender, pagar, emprestar, escolher, querer, não querer, querer mais, querer ou-
tro, somar, dividir, multiplicar, ir, andar, vir, e outros já aprendidos)
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

1.1. O professor trabalhará com sinais relacionados a situações de compra de gêneros ali-
mentícios das tabela 1 abaixo:

TABELA 1

1  SINAIS PARA ALIMENTOS

CARNES

Lingüiça

Calabresa

Fígado

Peixe

Carne Vermelha

AVES

Frango

Peru

CEREAIS

Arroz

Feijão

Milho

LEGUMES E
VERDURAS

Cenoura

Batata

Alface

Tomate

Beterraba

TEMPEROS

Alho

Cebola

Sal

Orégano

Azeite

CARNES / AVES CEREAIS / LEGUMES

TEMPEROS
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1.2. O professor trabalha com os seguintes verbos: gostar, comer, fazer, beber, almoçar, jantar e
cozinhar, relacionando-os com as  tabelas 1, 2 e 3 abaixo.

Exemplos:

a) Você come arroz e feijão? Você almoça e janta?

b) Você gosta de churrasco?

c) Você bebe bebida alcoólica ou suco e refrigerante?

d) O seu marido sabe cozinhar?

e) Ontem você fez cozinhar o que??

f) Quantos quilos de laranja você compra?

g) Você come carne?

1.3. O professor faz a brincadeira da “CESTA COM ALIMENTOS DA TABELA 1”:

Como brincar: O professor começa sinalizando o nome de um alimento da essa tabela e o
aluno terá que repetir e sinalizar outro nome de outra fruta para outro aluno e vai continu-
ando a brincadeira. Quem errar vai saindo e depois poderá pagar uma prenda.

1.4. O professor trabalhará com sinais relacionados a situações de compra de gêneros ali-
mentícios da tabela 2 abaixo:

TABELA 2

FRUTAS

Maça

Melão

Melancia

Morango

Laranja

Maracujá

LACTICÍNIOS

Queijo

Leite

Manteiga

FRIOS

Presunto

Mussarela

Salame

Mortadela

BEBIDAS ALCOÓLICAS

Cerveja

Whisky

Vinho

Cachaça

Batida

LACTÍCINIOS / FRIOS FRUTAS
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1.5. O professor faz a brincadeira da  “CESTA COM ALIMENTOS DA TABELA 2”:

Como brincar: O professor começa sinalizando o nome de um alimento dessa tabela e o
aluno terá que repetir e sinalizar outro nome de outra fruta para outro aluno e vai continuando a
brincadeira. Quem errar vai saindo e depois poderá pagar uma prenda.

1.6. O professor trabalhará com sinais relacionados a situações de compra de gêneros ali-
mentícios das tabela 3 abaixo:

TABELA 3

BEBIDAS / REFRIGERANTES/ SUCOS

1.7. O professor pergunta aos alunos quais são suas bebidas preferidas:

2.1.2.1.2.1.2.1.2.1. O professor solicita que o aluno abra o Livro do Estudante na página 155 ou distribui
uma cópia, para alunos, do exercício abaixo.

BEBIDAS

Guaraná natural

Água

Água com gás

Refrigerantes

Sucos

REFRIGERANTES

CocalCola

Laranja

Uva

Guaraná

Limão

SUCOS

Açaí

Mamão

Abacaxi

Acerola

Cenoura

2  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 155

UNIDADE 5_3_CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 16:43330



[libras em contexto 331
unidade 1 2 3 4 5 6

2.2. O professor descreve os sinais dos alimentos, frutas e bebidas que estão no supermerca-
do.

2.3. O aluno deverá escrever os nomes dos alimentos, frutas e bebidas que o professor sina-
lizar colocando o número correspondente nos lugares onde deverão ser encontrados.

“ONDE ESTÃO OS ALIMENTOS, FRUT“ONDE ESTÃO OS ALIMENTOS, FRUT“ONDE ESTÃO OS ALIMENTOS, FRUT“ONDE ESTÃO OS ALIMENTOS, FRUT“ONDE ESTÃO OS ALIMENTOS, FRUTAS E BEBIDAS”AS E BEBIDAS”AS E BEBIDAS”AS E BEBIDAS”AS E BEBIDAS”

E – ATIVIDADES PARA CASA
1) Estudar no Livro do Estudante a Situação 2 – “SUPERMERCADO”.

2) Ver no DVD a Situação 2– “SUPERMERCADO” e anotar as dúvidas.

3) Fazer os exercícios do Livro do Estudante, completando com as respostas que estão no
DVD.
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PLANO DA 6a AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Criar contextos relacionados a supermercado, restaurante e feira e comidas de restaurante.

B -  RECURSOS MATERIAIS

• TV e DVD;

• Livro do Estudante.

C -  CONTEÚDO E ESTRATÉGIAS

Orientações para o professor:

• Nessa aula poderá ser criado e encenado ambiente de: Supermercado, Feira, Restaurante;

• O professor também trabalhar com compreensão de texto: situação 2;

• O professor corrigirá os exercícios feitos em casa pelos alunos.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

SITUAÇÃO 2 – “SUPERMERCADO”

(Texto do Livro do Estudante – página 139)

A -  ONDE COMPRAR SUPERMERCADO?

B -  SABER- NÃO? FÁCIL.

A -  SABER- NÃO.

B -  VOCÊ ESQUINA PRIMEIR@ R-U-A LÁ É.

A -  AH, FÁCIL CERTO.

B -  COMPRAR O-QUÊ?

A - EU COMPRAR? ARROZ, FEIJÃO, CARNE, O-V-O, MANTEIGA SÓ.

     VOCÊ COMPRAR O-QUÊ?

B -  COMPRAR GRANDE-QUANTIDADE.

A -  2sIR1s JUNT@.

B -  SIM,  2sIR1s.

1.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta o que eles entenderam;

• Em seguida, voltar o DVD e explicar cada parte  até todos entenderem todo o texto;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

2.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem um diálogo com um contexto similar
ao que foi trabalhado, acrescentando formas de pagamento.

2.2. O professor escolhe algumas duplas para representarem para a turma a situação que
criaram.

1  COMPREENSÃO DE TEXTO

2  DINÂMICA EM DUPLA
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3.1. O professor corrigirá os exercícios que os alunos fizeram em casa. Coloca o DVD,
mostratando cada pergunta e resposta e, caso seja necessário, volta o DVD para
que todos possam entender, repetir e escrever a resposta. Após terminar a ativida-
de, em transparência, o professor apresenta esse exercício com as respostas que
estão no Livro do Professor.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE No livro do Estudante não há resposta.

NUMERAIS (VALORES)

1) Complete de acordo com a resposta dada:

1. a -  QUANTO-CUSTA  ÔNIBUS?

b - 0,55

2. a -  CERVEJA GARRAFA QUANTO-CUSTA?

b - 1,70

3. a - QUANTO-CUSTA 1 QUILO CARNE?

b - 5,00

4. a -  QUANTO-CUSTA  TÁXI CATETE ATÉ FENEIS?

b - 10,00

5. a -  QUANTO-CUSTA  PRESTAÇÃO TELEFONE TDD?

b - 4 X 100,

6. a-MOTO 0-KM QUANTO-CUSTA?

 b - 7 MIL

7. a -  QUANTO-CUSTA CASA ENORME?

b - 200 MIL

3  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINAS 150-151
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2) Complete com os números apresentados:

A)  7  + 4  = 11

B) 15 + 3 = 18

C) 20 + 5 = 25

D) 10 – 7  = 3

E)  4  –  3  = 1

F) 45 – 10 = 35

G) 2  x  5  = 10

H) 30 x  2  = 60

I)  7  x  9  = 63

J) 10  :  5 = 2

K) 30 : 5  = 6

L) 90 : 10 = 9

2) Complete com os valores apresentados:

A) ABACAXI QUANTO-CUSTA? (   1,00  )

B) PÃO QUANTO-CUSTA? (   0,15  )

C) 1 QUILO CARNE QUANTO-CUSTA? (   5,00  )

D) MACARRÃO QUANTO-CUSTA? (   0,90  )

E) ME@ CASA QUANTO-CUSTA? ( 80 MIL)

F) ME@ CARRO QUANTO-CUSTA? (  4.800 )

G) PASSAGEM AVIÃO RECIFE QUANTO-CUSTA? (   250   )

H) SORVETE  QUNATO-CUSTA? (  2,00   )

I) JOGADOR BASQUETE NOME OSCAR MEDIR? (   1,80  )

J) CARRO NORMAL VELOCIDADE? (    80    )
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4.1. O Professor solicita que a turma se divida em grupos de quadro pessoas para criarem
situações em: SUPERMERCADO, RESTAURANTE e FEIRA.

4.2. Após a atividade, o professor chamará cada grupo para representarem para a turma a
situação que criaram.

E – ATIVIDADES PARA CASA
Estudar no Livro do Estudante os sinais referentes à medidas e pesos - página 145.

4  DINÂMICA EM GRUPO
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PLANO DA 7a AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Conhecer um vocabulário relacionado a tipos de medidas:

massa ( peso, quilo ); comprimento / distância ( metro, quilometro);

capacidade (litros);  altura ( bebê/ pessoa/ animal  e objetos );

• Utilizar tipos de medidas em frases e brincadeiras;

• Criar situações relacionadas a: ir à Feira, ir ao Supermercado,

   ir à loja de tecidos, ir à Costureira, etc;

B - RECURSOS MATERIAIS

• Retro-projetor e transparências;

• Recortes de gravuras, revistas;

• Papéis para exercícios;

• TV E DVD.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor

• Nessa aula, o professor poderá trabalha com um vocabulário relacionado à medida: massa
(peso, quilo); capacidade (litro); comprimento/distância (metro, quilometro ); altura (bebê/
pessoa/animal e objetos);

• O professor poderá levar e ou mostrar os recipientes dos produtos para reconhecer sinais
para Peso/Quilo/Balança/Leve/ Pesado; também os objetos para se medir em metros (ma-
deira, articulado, fita métrica, régua ), o volume dos líquidos (litro), a altura (Bebê/animal/
pessoa e objeto ) e a distância;

 • O professor criará frases relacionadas a medidas e fará exercícios.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

1.1. O professor trabalhará com os recipientes dos produtos indicando o peso de cada  figura
e mostrando a diferença entre sinais para balança que pesa coisas ou pessoa.

(Livro do Estudante - página 145)

1  SINAIS RELACIONADOS A PESOS E MEDIDAS

BALANÇA BALANÇA LEVE PESAD@

250 g500 g1kg 2 Kg 1,5 Kg500 g
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1.2. O professor perguntará para alguns alunos:

a) Quantos quilos você tem?

b) Quantos quilos de carne você come por mês?

c) Quantos quilos de pão você come por mês?

d) Quantos quilos deve pesar um cachorro, gato, etc.

1.3. O professor trabalhará com peso de animais com os contextos:  Leve /  Pesado.

1.4. O professor pergunta para os alunos:

a) O passarinho tem menos peso do que o cachorro?

b) O cachorro é pesado? Ele é leve ?!

c) O boi é mais pesado do que o bode? O boi é leve?

d) O gato e o coelho podem ter o mesmo peso?

    O gato e o coelho são pesados ou leves?

1.5. O professor solicita aos alunos para criarem contextos utilizando  os sinais LEVE / PESA-
DO:

a)  A televisão é  pesada?

b)  A televisão de carro é leve?

c)  Os dois livros grossos são leves?

1.6. O professor poderá criar contextos com balança (peso) e preço,

        Exemplos:

a) Uva: peso - 1,5 k; valor - R$ 2,25;

b) Arroz: peso - 5 k; valor - R$ 4,56;

1.7. O professor solicita aos alunos que criem outros contextos relacionados a balança e
preço.
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2.1. O professor mostra os sinais para os tipos de regras e trabalha contextos:

2.2. O professor mostra recortes das gravuras, fotos, desenhos, jornais e revistas com medi-
das de comprimento para os alunos responderem quais as medidas que o professor
apontou:

- medida para área da casa; apto; etc.

- medida para tecidos (metro de madeira)

- medida para o corpo ( fita métrica )

- medida para cálculos  (régua).

2.3. O professor pergunta aos alunos:

a) Qual é a medida do seu quarto?

b) Qual é a medida do tecido para fazer a cortina?

c) Qual é a medida do ombro para fazer a blusa? Etc.

    METRO DE MADEIRA     METRO ARTICULADO   FITA MÉTRICA   REGUA

2  MEDIDA PARA COMPRIMENTO: METRO
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BEBÊ / ANIMAL PESSOA

3.1. O professor trabalha com o volume dos líquidos, usado as medidas abaixo:

3.2. O professor pergunta aos alunos:

a) A garrafa 2,5 litros cabe mais líquido do que a garrafa 500 ml?

b) Um vasilhame de óleo tem a mesma quantidade de uma caixa de leite?

c) Você prefere refrigerante 1 litro ou 2 litros?

d) Meu carro tem a capacidade de 54 litros de gasolina e o seu?

e) Um litro de gasolina custa 2,35 reais no posto perto da minha casa e no posto perto da sua
casa, quanto custa?

4.1. O professor apresenta as figuras e trabalhar com os sinais para medidas:

GARRAFA ÓLEO LEITE

1 L2,5 L 1 L500 ML

3  MEDIDA PARA VOLUME: LITRO

4  MEDIDA PARA ALTURA: CENTÍMETROS E METRO
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4.2. O professor pergunta aos alunos:

  a) Quando você nasceu, você pesava quanto?

  b) Quanto pesa agora?

  c) Qual foi a sua medida quando nasceu?

  d) Qual é a sua altura agora?

  e) Quem é a pessoa mais alta da sala? Qual a altura dessa pessoa?

  f) Quem é a pessoa mais baixa da sala? Qual a altura dessa pessoa?

5.1. O professor apresenta as figuras abaixo e trabalha como sinal de quilometro (Km) e
distância:

5.2. O professor pergunta aos alunos criando contextos:

    a) Seu irmão dirige?

b) Você gosta de viajar? Para onde?

c)  Quantos km para se chegar lá?

d) Você dirige a que velocidade?

 VIAJAR DE SÃO PAULO ATÉ O RIO

QUILOMETROS/DISTÂNCIA

5  MEDIDA PARA DISTÂNCIA: QUILÔMETROS
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6.1. O professor leva a fita métrica ou metro de madeira e régua para cada aluno medir
objetos e lugares da sala de aula, anota no quadro para sinalizar.

6.2. Os alunos, em dupla, deverão perguntar para os seus colegas responderem:

a) Quantos quilos você tem?

b) Qual é a sua altura? Ou Quanto você mede?

c) Que seu número de sapato?

d) Qual o tamanho da sua camisa? P / M / G / GG?

e) Que é o número você calça?

7.1. O professor fará brincadeira de memorização com os alunos.

O professor aponta para os alunos rapidamente e cada um terá que dizer a sua medida
ou a sua altura.

E – ATIVIDADE PARA CASA
Os alunos irão se dividir em quatro grupos para organizar em casa e trazer a atividade abaixo

para a próxima aula:

TAREFA – Escolher um dos contextos abaixo para criar situações de compra:

• Supermercado;

• Restaurante;

• Feira;

• Loja.

a) Relacionem os produtos que vão vender;

b) Confeccionem ou consigam os objetos que serão vendidos;

c) Projetem o local e tipos de produto (cor, tipo, medidas, pesos);

d) Escolham quem será o comerciante e quem serão os fregueses;

e) Recortem alguns pedaços de papel, que servirão como dinheiro;

f) Estabeleçam preços para os produtos e formas de pagamento.

Observação: Tratem bem os fregueses - eles sempre têm razão!

6  EXERCÍCIO - “PESOS E MEDIDAS”

7  DINÂMICA EM SALA DE AULA
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PLANO DA 8a AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Compreender textos em situações relacionadas a: Feira, Supermercado, lojas.

B - RECURSOS MATERIAIS
  • Livro do Estudante e/ou Transparência .

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor

• O professor trabalhará com o vídeo DVD, esclarecendo as dúvidas;

• O professor assistirá as apresentações anotando os equívocos de cada grupo para, no final de
todas as apresentações mostrar os pontos positivos e os enganos, caso tenham ocorrido.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

EXERCÍCIO EM DUPLA - DIÁLOGOS

1.1. O professor pede para os alunos se dividirem em dupla para fazer exercícios abaixo:

DUPLA 1 - O aluno A pergunta e o aluno B responde e vice-versa:

a) Qual é o seu nome?

b) Quando você nasceu? Quanto pesava?

c) Eu tenho 65 quilos. E você quanto pesa agora?

d) Quanto você media quando nasceu?

e) Ele tem 1,80 metros de altura, e você qual a sua altura?

DUPLA 2 - O aluno A pergunta e o aluno B responde e vice-versa:

a) Qual é o tamanho da sua camisa ou blusa? P.M.G. GG?

b) Onde você comprou esta camisa? Para quem? Foi caro? Bonita!

c) Qual é o nome da Loja que você comprou esta camisa?

d) A loja que você comprou é longe? Perto?

e) Qual é o tipo do tecido que você sempre compra?

DUPLA 3 - O aluno A pergunta e o aluno B responde e vice-versa:

a) Eu sempre compro um quilo de feijão marron e você compra quantos quilos de arroz?

b) Um saco de laranja pesa 1,5 quilos e quantos quilos pesa um saco de batata?

c) Eu bebi 1 litro de água e quantos litros de água de coco você bebe?

d) Uma garrafa de Guaraná tem 2 litros e quantos litros têm uma lata de cerveja?

e) Esta mesa tem 2 metros e quantos metros tem a sua cama?

DUPLA 4 - O  aluno A pergunta e o aluno B responde e vice-versa:

a) Eu sempre viajo para São Paulo de avião. São 50 minutos, mas você sabe quantos quilôme-
tros?

b) Você mora longe? Ou Perto? Vem de ônibus? Quantos quilômetros da sua casa até aqui?

c) Você tem carro? São quantos quilômetros para vir até aqui?

d) Eu ando a pé um  quilomêtro todos os dias e você caminha quantos quilômetros?

e) Todos os domingos eu corro 5 quilomêtros na calçada na praia de Leme até o final de
Copacabana.

1  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 156
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1.2. O professor chama as duplas para apresentar seus diálogos para a turma.

APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS

• Cada grupo irá se organizar em uma parte da classe para representar a situação escolhida
(Atividade de Casa);

• Cada grupo irá apresentar seu trabalho, um após o outro.

E – ATIVIDADE PARA CASA
Estudar no Livro do estudante: Os sinais  MAIS e seus contextos - páginas 147-148.

2 DINÂMICA EM GRUPO
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PLANO DA 9a AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Conhecer um vocabulário relacionado às modalidades de “Esportes” (Coletivos e Individu-
ais);

• Utilizar as frases com os verbos: Gostar, escolher/preferir; derrotar; apostar, vencer, ganhar;

• Utilizar frases relacionadas ao tipo de esporte;

• Entender os usos dos sinais em LIBRAS para a palavra: “Mais”

B – RECURSOS MATERIAIS

• Retro-projetor e transparências;

• Recortes das revistas; desenhos;

• Papéis para exercícios.

C -  CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

Orientações para o professor

• O professor ensina os sinais das modalidades de “ESPORTE”;

• Apresenta os sinais dos esportes individuais e coletivos;

• Cria frases relacionadas aos tipos de esportes;

• Cria dramatizações, exercícios, brincadeiras relacionadas a “Esportes”;

• Trabalha os sinais para “Mais” em contextos diferentes.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

1.1. O professor apresenta em transparência ou leva figuras com modalidades os seguintes
“Esportistas”:

1.2. O professor trabalhará com os verbos abaixo, relacionando-os ao contexto de “espor-
tes” - Gostar, Preferir, Escolher: EXEMPLOS:

a) GOSTAR:Você gostar de qual esporte?

b) PREFERIR:Você prefere quais os tipos de Esportes?

c) TIME / TIPO:Qual é o seu time?

d) FAVORITO: Qual é o esporte favorito dos brasileiros?

ESCOLHER / TIPO / TIMEGOSTAR PREFERIR

1  ESPORTES

INDIVIDUAISINDIVIDUAISINDIVIDUAISINDIVIDUAISINDIVIDUAIS COLETIVOSCOLETIVOSCOLETIVOSCOLETIVOSCOLETIVOS

NATAÇÃO

TÊNIS

TÊNIS DE MESA

ATLETISMO

LUTAS

SURF

FUTEBOL

FUTEBOL DE SALÃO

VOLEIBOL

BASQUETE

HANDEBOL

FUTSAL
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1.3. O professor cria outros exemplos com os verbos acima citados:

SORVETES DOCES

MORANGO BANANA

CREME BATATA

CHOCOLATE LEITE

ETC. ETC.

1.4. O professor cria contextos de quadras de Futebol, Voleibol, Basquete e Handebol e sina-
liza como os jogadores realizam ações nesses contextos, quando trabalhará com os ver-
bos: JOGAR, PASSAR, CHUTAR, CORTAR, BATER,LANÇAR, de acordo com esses Es-
portes Coletivos.

1.5. O professor cria contextos de quadras para atletismo e sinaliza como os atletas realizam
ações nesses contextos, quando trabalhará com os verbos: CORRER, SALTAR, PULAR,
ARREMESSAR, etc de acordo com esses Esportes:

• Corridas sem obstáculos;

• Corridas com obstáculos;

• Saltos: em altura, em distância e triplo com vara;

• Arremessos: peso, disco, dardo e martelo;

• Natação.
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1.6. Exercício do Livro do Estudante - página 157 -  Quais são os sinais para esportes:

1) O professor apresenta os sinais de esportes que estão num clube ou na associação de
Surdos.

2) O aluno deverá escrever os nomes das modalidades de esporte que o professor irá sinalizar,
colocando o número do objeto correspondente a cada modadlidade de esporte.

1

3

2

4
5

7
8

9

10

6
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1.7. O professor trabalhará os contextos de esportes com os verbos: DERROTAR, APOSTAR,
VENCER, GANHAR,PERDER

1.8. O professor trabalhará com os sinais de CLUBES:

SÃO PAULO RJ MINAS GERAIS OUTROS

Corinthians Botafogo América - MG Inter - RS

Palmeiras Flamengo Atlético - MG Grêmio - RS

Santos Fluminense Cruzeiro Bahia - BA

São Paulo Vasco Etc. Atlético - PR

Etc. Etc. Etc.

1.9. O professor cria contextos para utilizar esses sinais de clubes relacionando-os com os
seguintes sinais: Gostar, detestar, vencer, torcer, melhor, pior, fraco, forte

Exemplos:

• Estou preocupado com a fraca defesa do Vasco.

• Seu time é melhor que o meu, mas amo o Cruzeiro.

• Amanhã tem futebol Santos x São Paulo às 17:00h.

2.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem um diálogo com um contexto relaci-
onado a esportes, utilizando o maior número possível se sinais trabalhados.

2.2. O professor escolhe algumas duplas para representarem para a turma a situação que
criaram.

3.1. O professor trabalhará os vários sinais para “MAIS”, a partir dos contextos abaixo:

2  EXERCÍCIO

3 OS SINAIS PARA “MAIS”- LIVRO DO ESTUDANTE
- PÁGINAS 147-148

MAIS (acréscimo) MAIS (soma) MAIS (exagero)
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4  DINÂMICA EM DUPLA

EXEMPLOS:

a)   TRABALHAR-MUITO, CONSEGUIR DINHEIRO MAIS

      “Trabalhei muito e consegui dinheiro a mais”

b)   2 MAIS (+) 2   “Dois mais(+) dois”

c)   QUE-ISSO?! VOCÊ VESTIDO VESTIDO CHIQUE MAIS!

     “O que é isso?! Você está de vestido mais chique!

d)   QUERER MAIS! - “Quero mais!”

e)   VOCÊ MAIS BONIT@. - “Você é mais bonita”

f)   MAIS PRÁ-LÁ - “Mais prá lá!”

4.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem um diálogo  com um contexto relaci-
onado aos sinais MAIS.

4.2. O professor escolhe algumas duplas para representarem para a turma a situação que
criaram.

E – ATIVIDADE PARA CASA
1 - Estudar no Livro de Estudante:  GRAMÁTICA:Os parâmetros também podem ser morfemas

na LIBRAS - páginas 148-150;

2. Estudar no DVD a parte referente ao Mundo dos Surdos e anotar as dúvidas.

MAIS (quantidade) MAIS (superlativo) FALTA-MAIS
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PLANO DE 10a AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Demonstrar as diferenças entre os parâmetros: Configuração de Mão, Ponto de Articula-
ção, Movimento, Expressão facial/ Corporal e Orientação das Mãos;

• Realizar exercícios e brincadeiras com as configurações de mãos e outros parâmetros.

B -  RECURSOS MATERIAIS

• TV e DVD;

• Papéis para fazer exercícios.

C -  CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor

• O professor trabalhará com compreensão de texto a partir da narrativa do DVD;

• O professor mostrará as diferenças entre dos parâmetros: “Configuração de Mão”, “Ponto
de Articulação”, “ Movimento ”, “Expressão facial/ corporal”  e “Orientação”;

• O professor faz exercícios, jogos e brincadeiras com os alunos, trabalhando com os parâmetros.
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D - ATIVIDADE EM CLASSE

Os parâmetros também podem ser morfemas na LIBRAS

(Texto do Livro do Estudante – página 143)

Na LIBRAS, os sinais são formados a partir da: configuração de mão, movimento,
orientação das mãos, ponto de articulação e expressão facial/corporal. Estes parâmetros
já foram mencionados na Introdução deste livro, quando se apresentou seu nível
fonológico.

Estes cinco parâmetros podem ser comparados a “pedacinhos” de um sinal por-
que, no nível morfológico, eles podem ter significados, sendo, portanto, morfemas:

a - a configuração de mão, pode ser um marcador de gênero (animado: pessoa e animais /
inanimado: coisas e veículos). Exemplo:

“O carro bateu em uma pessoa”

b - o ponto de articulação pode ser uma marca de concordância verbal com o advérbio de
lugar. Exemplo:

“Eu coloco copos na mesa”;

1  OBJETIVOS GERAIS

CARRO veículo (md)
pessoa (me)

k´veículoCOLIDIRpessoa

MESAi COPO objetos-arredondadosCOLOCARi
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c - o movimento pode ser uma raiz verbal.

A alteração na freqüência do movimento, pode ser:

• uma marca de aspecto temporal:

• um advérbio de modo:

• um intensificador:

PULAR BRINCAR CONHECER

TRABALHAR TRABALHARcontinuadamente

FALAR FALARdemasiadamente

TRABALHAR TRABALHARmuito
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d - a orientação pode ser:

• uma concordância número-pessoal.

• um advérbio de tempo. Exemplos: ANO e ANO-PASSADO.

1.1. O professor mostra no livro os desenhos das “ Configurações de Mãos ” que diferencia
do “Alfabeto Manual ” ou apresenta o CD do Dicionário Digital da LIBRAS (versão 2.0 -
2005).

1.2. O professor faz brincadeiras com os alunos para ver se eles entenderam o processo de
formação dos sinais a partir desses parâmetros.

2.1. O professor distribuirá papéis para os alunos fazerem exercícios sobre os “Parâmetros”.
Os alunos responderão de acordo com os parâmetros dos sinais apresentados pelo pro-
fessor.

2.2. O professor chamará para apresentar um sinal e descreve seus parâmetros:

• Sinais com uma mão;

• Sinais com duas mãos (configurações iguais);

• Sinais com duas mãos (configurações diferentes).

2 EXERCÍCIO - “PARÂMETROS”

1sPERGUNTAR2s “eu pergunto a você” 2sPERGUNTAR1s “você me pergunta”

ANO ANO PASSADO
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2.3. O professor pedirá aos alunos para escreverem sinais que se diferenciam em apenas um
dos parâmetros e depois solicita que os alunos apresentem o que escreveram, por exem-
plo:

a) Ponto de articulação: APRENDER X SÁBADO/LARANJA; APRENDER X AMOR;

b) Configuração de mão: EDUCAD@ X ACOSTUMAD@/BRANC@;

c) Orientação: ABRIR X FECHAR;ACENDER X APAGAR;

d) Movimento: AVIÃO X AVIÃO-EM MOVIMENTO; TESOURA X CORTAR-COM-TESOURA

2.4 O professor pedirá aos alunos que escrevam verbos que podem incorporar advérbio de
modo através da mudança de movimento, por exemplo:

a) ANDAR X CAMBALEAR X SALTITAR;

b) TRABALHAR X TRABALHARMUITO X TRABALHARCONTINUAMENTE

3.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta o que eles entenderam;

• Em seguida, voltar o DVD e explicar cada parte  até todos entenderem todo o texto e
repetirem as frases;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

4.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem uma narrativa com um contexto simi-
lar ao que foi trabalhado.

4.2. O professor escolhe algumas duplas para representarem para a turma a narrativa que
criaram.

E - ATIVIDADE PARA CASA
1 - Ler no Livro do Estudante: “Uma Breve retrospectiva da Educação de Surdos no Brasil ( II )

- páginas  146-147;

2 – Estudar no Livro do estudante e no DVD toda a Unidade V para revisão.

3 COMPREENSÃO DE TEXTO: “NO MUNDO DOS SURDOS”

4  DINÂMICA EM DUPLA
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PLANO DA 11a AULA

A  –  OBJETIVOS
 Ao final da aula os alunos serão capazes de:

• Compreender todos os tópicos trabalhados nessa unidade.

B  –  RECURSOS MATERIAIS
• TV e DVD;

• Retroprojetor;

• Transparência;

• Livro do Estudante

C  –  CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
• O professor irá esclarecer as dúvidas dos alunos, retomando os pontos principais dessa

unidade.

• O professor perguntará se os alunos gostariam de fazer pergunta sobre algum tópico que
foi trabalhado nessa unidade;

• Responderá cada pergunta do aluno, utilizando o material já trabalhado;

• Caso não haja pergunta, o professor seleciona o que achar mais importante e faz uma
revisão.
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D – ATIVIDADE EM SALADE AULA

1.1. O professor irá perguntar aos alunos sobre suas dúvidas ou o que eles gostariam de rever
a respeito dos conteúdos trabalhados na Unidade V.

1.2. Caso os alunos não apresentem as dúvidas, o professor começa a aula mostrando as
transparências dos conteúdos, que considerar mais importante e de difícil compreensão,
fazendo perguntas sobre esses tópicos.

1.3. O professor poderá trabalhar com o texto abaixo, abordando alguns pontos importante
e de fácil compreensão em LIBRAS, que sinalizará sobre esse texto e precisará ter o cui-
dado de explicá-lo com sinais já conhecidos pelos alunos.

1.4. Caso o professor considere essa tarefa difícil de ser realizada, devido à pouca fluência
dos alunos, em LIBRAS, o professor pede para os alunos discutirem o texto em grupo de
quatro pessoas.

Uma Breve Retrospectiva da
Educação de Surdos no Brasil (II)

Texto em co-autoria com a professora Emeli Marques Leite

(Texto do Livro do Estudante – páginas  152-153)

Dependendo da metodologia adotada, as escolas podem ser um dos fatores de
integração ou desintegração das comunidades surdas, ou seja, se uma escola rejeita a
língua de sinais, as crianças surdas que estudam nesta escola não vão conhecer a comu-
nidade surda de sua cidade e, conseqüentemente, não aprenderão uma língua de sinais
ou poderão se interagir com os surdos de sua cidade somente após a adolescência.

A partir do Congresso em Milão, em 1880, a filosofia educacional começou a mudar
na Europa e, conseqüentemente, em todo mundo. O método combinado, que utilizava
tanto sinais como o treinamento em língua oral, foi substituído em muitas escolas pelo
método oral puro, o oralismo.

Os professores surdos já existentes nas escolas naquela época, foram afastados, e
os alunos desestimulados e até proibidos de usarem as línguas de sinais de seus países,
tanto dentro quanto fora da sala de aula. Era comum a prática de amarrar as mãos das
crianças para impedi-las de fazer sinais. Isso aconteceu também no Brasil. Mas, apesar

1  REVISÃO DA UNIDADE V

2  NO MUNDO DOS SURDOS
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dessas repressões, as línguas de sinais continuaram sendo as línguas preferidas das comu-
nidades Surdas por serem a forma mais natural delas se comunicarem.

Hoje, há escolas aqui no Brasil que, mesmo ainda sem uma proposta bilíngüe, têm
se tornado fator de integração da cultura surda brasileira porque as crianças, jovens e
adultos se comunicam em Libras, e muitos professores destas escolas já sabem ou estão
aprendendo esta língua com instrutores surdos.

Por outro lado, várias escolas, em cidades ou estados que não possuem associação
de surdos, trabalham ainda somente com uma metodologia oralista e as crianças surdas
destas escolas desenvolvem um dialeto entre elas para uma comunicação mínima, mas
estas ficam totalmente excluídas da Cultura Surda brasileira e a maioria não tem um bom
rendimento escolar.

Devido ainda a esta metodologia oralista, há alguns surdos que, rejeitando a Cultu-
ra Surda e conseqüentemente a Libras, só querem utilizar a língua portuguesa, e há mui-
tos surdos que, embora queiram se comunicar com outros surdos em Libras, devido ao
fato de terem se integrado à Cultura Surda tardiamente, usam, não a Libras, mas um
bimodalismo, ou seja, sinalizam e falam simultaneamente, como os ouvintes quando co-
meçam a aprender alguma língua de sinais.

Pelo não domínio da Libras, muitos surdos, quando estão em uma situação (eventos
acadêmicos, políticos, jurídicos, etc) que exigiria intérpretes de Libras para melhor com-
preensão, não conseguem entender nem a língua portuguesa nem a Libras, ficando mar-
ginalizados, sem poder ter uma participação efetiva.

Mas se, ao contrário desta situação, houver uma valorização desta língua e, nas
escolas, tanto professores como alunos a utilizarem em todas as circunstâncias, poderá
haver uma participação efetiva de surdos adultos e dos alunos.

Aqui no Brasil, há mais de cem anos atrás, a primeira escola para surdos valorizava
a Libras, que era utilizada pelos alunos naquela época. Este respeito à Libras propiciou o
surgimento da primeira pesquisa sobre esta língua, que foi publicada em um livro que,
através de desenhos e explicação destes, mostrava sinais mais usados pela comunidade
surda do Rio de Janeiro.

Este livro, Iconografia dos Signaes dos Surdos-Mudos, publicado em 1875, foi feito
por um ex-aluno do Instituto de Surdos-Mudos, Flausino José da Gama que, ao completar
dezoito anos, foi contratado por esta escola para ser um Repetidor, ensinado aos seus
colegas, em Libras, os conteúdos das disciplinas, segundo o Relatório do Diretor, Tobias
Rabello Leite, de 1871(1).

Embora nos primeiros Relatórios sobre as primeiras turmas deste Instituto, feitos
pelo diretor a partir de 1869, constem nomes de alunas, em número reduzido, posterior-
mente, durante muitos anos, este instituto se tornou uma escola só para meninos, e me-
ninos livres ou seja, que não fossem filhos de escravos ou de índios. Os então educadores
consideravam que as meninas surdas, por serem tranqüilas e estarem submissas às famí-
lias, não necessitavam de escola, o que seria vantajoso para o governo porque não iria ter
gastos para repasse de recursos financeiros na educação para elas.

Com o passar dos anos, outras escolas somente para crianças surdas foram surgin-
do. Em 1923, foi fundado o Instituto Santa Terezinha, escola particular, em São Paulo,
somente para meninas. Em 1957, foi fundada a Escola de Surdos em Vitória no Espírito
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(1) Ver estudo sobre o trabalho de Flausino em Felipe (1998 - Volume II).
Os relatórios do Prof. Tobias podem ser consultados no acervo da FENEIS e no acervo do INES.

Santo. Mais recentemente, 1954, outra iniciativa privada, com verba de outros países, foi
fundada a Escola Concórdia, em Porto Alegre. Atualmente há muitas escolas municipais
como, por exemplo, a Escola Rompendo o Silêncio, em Rezende no Rio de Janeiro, a
Escola Municipal Ann Sullivan, em São Caetano do Sul e a Escola Hellen Keller, em Caxias
do Sul, uma escola somente para surdos que vem implementando uma proposta bilíngüe
para a educação dos surdos, ou seja: aquisição da Libras e aprendizado, com metodologia
apropriada, da língua portuguesa e da língua de sinais brasileira.

Como em outros países, os surdos vêm lutando para terem escolas para surdos
porque acreditam que através de um ensino que atenda eficazmente suas necessidades
lingüísticas e culturais, eles poderão se integrar e estar em condições de igualdade com os
ouvintes quando disputarem, em concurso, uma vaga para universidades ou empregos.

Uma política educacional que leve em conta a realidade e tradição dos surdos no
Brasil poderá reverter o atual quadro de insatisfação, em relação à qualidade da educa-
ção para surdos, que prevalece nas comunidades surdas.
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PLANO DA 12a AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
No transcorrer desta aula o professor deverá:

• Dar aos alunos oportunidade para refletirem sobre o próprio desempenho lingüístico frente
a LIBRAS.

• Colher informações relativas ao resultado do processo ensino-aprendizagem desenvolvido
ao longo desta UNIDADE.

• Levantar dados que possibilitem a continuidade do planejamento de ensino ou a reordenação
do mesmo.

B - RECURSOS MATERIAIS
• Quadro e giz

• Gravuras, fotos, recorte de jornais ou revistas

• Atividades apresentadas em folhas impressas

• Fichas para registro do desempenho individual

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
1) Os conteúdos deverão ser os mesmos trabalhados durante a apresentação das aulas

desta UNIDADE

2) As atividades deverão ser apresentadas em três partes distintas:

• Compreensão da LIBRAS, Expressão da LIBRAS e Conhecimentos

• Gramática da LIBRAS e sobre a Cultura Surda.

3) A AVALIAÇÃO deverá ter sido iniciada na primeira aula, através de observações perma-
nente do professor sobre o desempenho de cada aluno. Estas observações deverão ter
ser registradas em fichas próprias (Ver em ANEXO.)

4) A AVALIAÇÃO deverá ser efetuada, também, ao final de cada UNIDADE, através de
questões preparadas para este fim. Os resultados deverão ser registrados em fichas pró-
prias (Ver em ANEXO.)
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA AVALIAÇÃO DA UNIDADE V

Parte I: Compreensão da LIBRAS                                                            (Valor Total: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta parte da AVALIAÇÃO será realizada através da
apresentação das questões, em LIBRAS, para os alunos
responderem, individualmente, em Português escrito. O
professor irá distribuir as folhas com as questões para todos
os alunos responderem, ao mesmo tempo, a medida em que
cada questão for sendo apresentada. O(a) professor(a) irá
sinalizar duas vezes cada questão.

1ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor deverá dizer, em LIBRAS, para cada aluno, variando os produtos:

“Ontem, eu fui ao Supermercado e comprei: 8 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, 5 quilos de
carne, 2 dúzias de ovos e 1 quilo de banana.” O aluno deverá anotar os produtos e os seus respec-
tivos pesos nos espaços adequados.

a) _______________________

b) _______________________

c) _______________________

d) _______________________

e) _______________________

2ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor deverá apresentar, em LIBRAS, as frases abaixo.

O aluno deverá numerar as frases na ordem apresentada

a) ( )  Ele foi a feira e comprou 2 kg de bananas.

b) ( )  Eu fui ao supermercado e comprei 2 kg de bananas.

c) ( )  Você foi a loja e comprou 2 metros de tecido.

d) ( )  Daqui até a praça tem mais ou menos 6 Km.

e) ( )  Daqui até a feira tem mais ou menos 6 metros.
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3ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor apresentará, em LIBRAS, as frases abaixo com os valores monetários correspon-
dentes. Os alunos deverão observar e completar as lacunas

a)  Esta maçã custa ____________

b)  Este lápis  custa ____________

c)  Um quilo de carne custa __________

d)  Uma passagem de ônibus custa __________

e)  Uma passagem de avião para Brasília custa _________

4ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor deverá apresentar 05 (cinco) frases utilizando os advérbios:

“Perto” e “longe”. Os alunos deverão observar e escrever na ordem em que aparecem se o
sentido é: “muito perto”/ “muito longe”, neutro; se é longe(perspectiva), se é perto (próximo).

a) _________________

b) _________________

c) _________________

d) _________________

e) _________________

Sugestão de frases para o professor:

a) Você morar longe, perto escola? Longe ( muito )

b) Avião, onde? Longe ( perspectiva )

c) Restaurante, perto trabalho? Perto ( próximo )

d) COMLURB perto FENEIS? Perto ( objeto )

e) Cinema perto casa surdo? Perto ( pessoa )

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE  Estas frases não deverão ser apresentadas na folha do aluno
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5ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor deverá apresentar, em LIBRAS, as perguntas abaixo. Os alunos deverão respon-
der por escrito:

a)_______________________________________________

b)_______________________________________________

c)_______________________________________________

d)_______________________________________________

Sugestão de frases para o professor:

a) Quantos quilos você pesa?

b) Qual é a sua altura?

c) Qual é o seu anequim?

d) Que número você calça?

Obs.: Estas frases não deverão ser apresentadas na folha do aluno

6ª Questão: (Valor: 1,00)

O professor deverá apresentar 05 (cinco) frases usando o tema DISTÂNCIA. Os alunos deve-
rão escrever somente a DISTÂNCIA, na ordem em que o professor apresentar nas frase.

a)______________________

b)______________________

c)______________________

d)______________________

Sugestão de frases para o professor:

a) Eu caminho 5 Km todos os dias, é bom para a saúde.

b) De São Paulo até o Rio são mais ou menos 400 Km.

c) A prova de atletismo, nas Olimpíadas são 100 m com barreiras

d) A pista de atletismo no Aterro do Flamengo (RJ) tem 7 Km.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Estas frases não deverão ser apresentadas na folha do aluno
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7ª Questão: (Valor: 1,00)

O professor apresentará para cada aluno gravuras contendo produtos de supermercado com
seus respectivos  pesos e preços . O professor deverá fazer perguntas aos alunos, em LIBRAS, para
que estes respondam escrevendo.

a) ___________________________

b) ___________________________

c) ___________________________

d) ___________________________

Sugestão de frases para o professor:

a) Qual é o mais caro?

b) Qual é o mais barato?

c) Qual é o mais leve?

d) Qual o mais pesado?

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE  Estas frases não deverão ser apresentadas na folha do aluno
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Parte II: Expressão da LIBRAS                                                  (Valor: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta parte da AVALIAÇÃO será realizada através da
apresentação das questões, em LIBRAS ou em Português
escrito, para os alunos responderem, individualmente, em
LIBRAS. O professor deverá ter em mãos a ficha com as
questões para registrar o desempenho de cada aluno, a
medida em que cada um for apresentando suas respostas.
Enquanto o professor observa a Expressão da LIBRAS de um
aluno (de uma dupla ou trio), os demais alunos deverão estar
realizando a 3ª  parte desta  avaliação.

1ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor deverá distribuir para cada aluno um mapa com as localizações ensinadas e fará
duas perguntas em LIBRAS para cada aluno, que responderá, também em LIBRAS, olhando no mapa:

a) loja onde?

b) Metrô onde?

c) Ponto de ônibus onde?

d) Secretária onde?

e) Feira onde?

f) Banheiro onde?

g) Supermercado onde?

h) Sala de aula onde?

i) Igreja onde?

2ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor deverá apresentar gravuras com objetos de papelaria e eletrodomésticos, con-
tendo cada um seus valores em reais. O professor apresentará perguntas, por escritos, para os
alunos responderem em LIBRAS.

a) Quanto custa esse caderno?

b) Quanto custam essa borracha e esse lápis? Qual o total?

c) Quanto custa essa geladeira?

d) Quanto essa televisão em cinco prestações iguais?
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3ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor deverá apresentar gravuras com produtos de Supermercado, contendo pesos em
quilo e gramas. O professor perguntará a cada aluno o peso de 05 (cinco) produtos. O aluno deverá
responder em LIBRAS.

a) ———————————-

b) ———————————-

c) ———————————-

d) ———————————-

e) ————————————

4ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor deverá apresentar aos alunos frutas variadas ou gravuras. O professor deverá
perguntar a cada aluno, em LIBRAS, usando os verbos GOSTAR e PREFERIR para os alunos respon-
derem, também, em LIBRAS.

a) De fruta você gosta mais?

b) O que você prefere: abacaxi ou morango?

a) ———————————-

b) ———————————-

5ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor apresentará a cada aluno, gravuras contendo CAIXA DE SUCO, GARRAFA DE
REFRIGERANTE, LATA ÓLEO, POTE DE SORVETE. O Professor deverá apontar cada gravura e per-
gunta, em LIBRAS: “QUANTOS LITROS?”. Os alunos deverão responder, também, em LIBRAS.

a) ———————————-

b) ———————————-

c) ———————————-

d) ———————————-
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Parte III: Conhecimentos Teóricos (Gramática e Cultura Surda) (Valor: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta parte da AVALIAÇÃO será realizada através da apresentação
das questões, escritas em Português, para os alunos responderem
individualmente, também, em Português escrito, em sala de aula,
podendo consultar a apostila ou o livro do aluno.

1ª Questão: (Valor: 2,00)

O aluno deverá escrever F para as afirmativas FALSAS  e V para as afirmativas verdadeiras.

a)(   ) A perspectiva não é importante na frase em Língua de Sinais (......)

b)(   ) A perspectiva é sempre da parte do receptor.

c)(   ) A perspectiva é sempre da parte do emissor.

d)(   ) As expressões faciais e corporais intensificam os advérbios.

e)(   ) As expressões faciais e corporais não intensificam os advérbios.

2ª Questão: (Valor: 2,00)

O aluno deverá numerar a segunda coluna de acordo com a primeira:

(  1  )  A  configuração de mão pode ser    (   ) uma raiz/ radical

(  2  )  O ponto de articulação pode ser    (   ) concordância número pessoal

(  3  )  O movimento pode ser    (   ) marca de gênero

( 4  )  A orientação pode ser    (   ) concordância de lugar

3ª Questão: (Valor: 3,00)

O aluno deverá numerar os exemplos da segunda coluna de acordo com o tipo de processo de
formação de palavra na LIBRAS que estão na primeira coluna:

(  1  )  Modificação por adição à raiz  (   )  1s PERGUNTAR 2s

(  2  )  Modificação interna da raiz     (   )  TESOURA/CORTAR-COM-TESOURA.

(  3  )  Processo de derivação zero    (   )  TER-TER-NÃO

(  4 )  Processo de composição    (   )   TRABALHAR-MUITO

                        (   )   COMER MEIO-DIA

4ª Questão: (Valor: 2,00)

Os alunos deverão escrever SIM para as afirmativas certas e NÃO para as afirmativas erradas.

a) A LIBRAS tem sua origem na Língua de Sinais Francesa (     )

b) As Línguas de Sinais sempre foram aceitas pelas sociedades (    )

c) As Línguas de Sinais tiveram seu uso proibido pelo Congresso de Milão de 1880. (    )

d) E. Huet e  A . J. de Moura e Silva são dois professores franceses  (    )

e) O INES  foi fundado em 1957. (     )

f) O INES  foi fundado em 1857. (      )

g) O primeiro livro sobre LIBRAS foi publicado na França em 1875. (    )
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I - OBJETIVOS GERAIS:

Ao final desta Unidade, os alunos serão capazes de:

• Conhecer e utilizar os sinais para meios de transportes e verbos de locomoção;

• Utilizar os verbos que incorporam classificadores;

• Diferenciar classificadores de adjetivos descritivos;

• Utilizar adequadamente o sistema de flexão verbal de acordo com os tipos de Verbos da
LIBRAS;

• Dar informações sobre localidades (estados, cidades, países)  relacionando-as aos meios
de transportes;

• Diferenciar e utilizar o intensificador “muito” e os advérbios de modo que podem ser
incorporados a certos tipos de verbos;

• Dar informações sobre as estações do ano: Primavera, Outono, Verão e Inverno, e  loca-
lizações espaciais em relação aos pontos cardeais: Norte, Sul, Oeste e Leste,relacionando-
os às localidades das cidades, estados e países;

• Compreender e criar narrativas em LIBRAS;

• Compreender o processo de aquisição de uma língua de sinais pela criança surda;

• Compreender a importância da LIBRAS para as comunidades surdas e para a educação
de Surdos.
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PLANO DA 1a AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Utilizar em frases os sinais para meios de transportes

e os verbos de locomoção;

• Criar textos com contexto sobre os Estados do Brasil e suas culturas.

B – RECURSOS MATERIAIS
• Retro-projetor e transparências;

• Recortes de revistas – Fotos e Gravuras;

• Papéis para exercícios.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
Orientações para o professor

• O professor trabalha com sinais relacionados a meios de transportes e localidades;

• Mostrar desenhos ou fotografias de meios de transporte;

• Com um mapa do Brasil, o professor ensina os sinais dos Estados do Brasil, das cidades
principais, a partir de perguntas, como:

- Onde você nasceu?

- Quais as cidades que você conhece?

- Já viajou para qual estado?

- Qual o meio de transporte utilizado?

• O professor apresenta os verbos relacionados aos meios de transportes.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

1.1. O professor trabalha os sinais para meios de transportes a partir das figuras e sinais
abaixo:

1  MEIOS DE TRANSPORTE

AVIÃO/
AVIÃO-MOVER

HELICÓPTERO/
HELICÓPTERO-

MOVER

BALÃO/
BALÃO-MOVER

FOGUETE/
FOGUETE-LANÇAR

BICLICLETA/
GUIAR-BICILETA

MOTO/
GUIAR-MOTO

VAN TÁXI
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CAMINHÃO/
GUIAR-CAMINHÃO

TREM METRÔCARRO/GUIAR-
CARRO

NAVIOLANCHA BARCO/NAVEGAR

CARROÇA/
GUIAR-CARROÇA

 BARCO/REMAR

BARCO-A-REMO/
REMAR

BARCO À VELA
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1.2. O professor cria frases para os alunos compreenderem os sinais em contextos:

• Ele veio para cá a pé?

• Ele veio a cavalo?

• Viajei de carro para São Paulo;

• Fui de ônibus leito para o Rio de Janeiro;

• Meu pai chegou de trem.

• Eu vim de moto.

• Ele chegou atrasado porque o ônibus quebrou.

• É melhor vir de metrô.

• Ela saiu de bicicleta, mas voltará logo.

2.1. O professor solicita que os alunos se dividam em duplas para trabalharem com os sinais
aprendidos fazendo perguntas um para o outro.

2.2. O professor escolhe algumas duplas para apresentarem seus trabalhos.

3.1. O professor leva o mapa do Brasil e depois ensina os sinais dos Estados:

2  DINÂMICA EM DUPLA

3  ESTADOS DO BRASIL

  BRASIL
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4.1. O professor faz as perguntas abaixo, em LIBRAS, e depois pede para os alunos, em dupla,
fazerem as mesmas perguntas uns para os outros:

• VOCÊ BRASILEIR@?

• MORAR ONDE? NOME CIDADE?

• NASCER ONDE? NOME CIDADE? INTERIOR?

• VOCÊ GOSTAR MORAR INTERIOR? POR QUE?

• VOCÊ VIAJAR JÁ, ONDE?

• VOCÊ CONHECER CIDADE? QUAL?

• FÉRIAS JÁ, VOCÊ VIAJARcontínuo SEMPRE ONDE? MÊS?

• VOCÊ ESCREVER CARTA AMIG@ O-U  FAMÍLIA? ONDE?

• VOCÊ TER AMIG@ MORAR OUTR@ ESTADO? QUAL?

• ESTADO VOCÊ GOSTAR MAIS QUAL?

• ENCONTRAR JÁ ALGUM SURD@? ONDE?

• COMUNICAR JÁ EL@? JÁ PERCEBER ALGUM@ LÍNGUA-DE-SINAIS
   DIFERENÇA REGIONAL, QUAL?

5.1. O professor cria pequenos textos mostrando as características e hábitos culturais dos Esta-
dos do Brasil. Após cada texto, os alunos terão de responder qual é o estado descrito
pelo professor. O professor mostra sua localização no mapa e faz o sinal de cada um.

4  DINÂMICA EM DUPLA

5  DINÂMICA EM DUPLA
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6.1. O professor pede a alguns alunos para criarem pequenos textos sobre outros estados
brasileiros, mostrando sua cultura regional. Os outros alunos terão também que dizer o
nome do estado que foi descrito.

E – ATIVIDADE PARA CASA
Ver no Livro do Estudante a parte referente aos sinais para meio de transporte e viagem.

FOTOGRAFAR FOTOGRAFIA FILMAR

NASCER MORAR

6  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 177

CULTURAS DOS ESTADOS CULTURA BRASILEIRA
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PLANO DA 2a AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula, os alunos são capazes de:

• Conhecer os sinais para as Línguas de Sinais de alguns países;

• Conecer e utilizar os sinais para nomes de países e pontos turísticos;

• Construir pequenos textos que apresentem as diferenças

   culturais dos países do mundo.

B – RECURSOS MATERIAIS
• Papéis;

• Recortes de figuras e ou Desenhos.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

Orientações para o professor

• O professor ensina os sinais para as Línguas de Sinais de alguns

   países e cria pequenos textos apresentando suas culturas;

• O professor cria frases que relacionam os países, a história e a cultura;

• O professor faz exercícios com os alunos;

• O professor pede para os alunos narrarem uma história sobre

   uma viagem para outro país.

UNIDADE 6_3_ CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 16:57379



]380

D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

1.1. O professor explica que os surdos de todos os países têm suas línguas de sinais e suas
culturas e como os surdos no Brasil, convivem com duas línguas ou mais:

• Língua Oficial dos Países

• Língua de Sinais dos Países

1.2. O Professor mostra as siglas convencionalizadas para as Línguas de Sinais de alguns paí-
ses, exemplos:

ASL         American Sign Language - Língua de Sinais Americana

FSL         French Sign Language - Língua de Sinais Francesa

BSL         British Sign Language  - Língua de Sinais Britânica

LIBRAS    Língua Brasileira de Sinais  (LSCB e LSB)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais não segue a convenção
dos pesquisadores americanos, mas foi escolhida pelos
Surdos Brasileiros.

1.3. O professor pergunta aos alunos:

• Qual é a língua que você sabe falar?

• Qual é a nossa língua?

• Qual é a língua dos Surdos?

• Em que língua que você sabe escrever?

• Qual é a língua que você sabe ler?

1  AS LÍNGUAS NO MUNDO
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1.4. O professor leva o mapa dos países da Europa, da Ásia, da África, da América do Norte, da
América Central e da América do Sul e outros Continentes.

1.5. O professor cria pequenos textos mostrando as características e hábitos culturais dos pa-
íses. Após cada texto, os alunos terão de responder qual é o país descrito pelo professor.
O professor mostra sua localização no mapa e faz o sinal de cada um.

PAÍSES DO MUNDO

CULTURAS DOS PAÍSES DO MUNDO

1.6. O professor fala de professores famosos na história da Educação de  Surdos e apresenta
seus países de origem ou onde já trabalhou:

Pablo Bonet                  Espanha

Girolano Gardano         Itália

Pedro P. Leon                Espanha

Abbé C. M. de L’ eppe   França

Samuel Heinicke           Alemanha
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Moritz Hill                       Alemanha

Alexandre G. Bell           E.U.A

Ovide Decroly                Bélgica

Ernesto Huet                  França

Tobias R. Leite               Brasil

1.7. O professor pede a alguns alunos para criarem pequenos textos sobre outros países, mos-
trando sua cultura. Os outros alunos terão também que dizer o nome do país que foi
descrito.

2.1. O professor faz as perguntas abaixo, em LIBRAS, e depois pede para os alunos, em dupla,
fazerem as mesmas perguntas uns para os outros:

• VOCÊ VIAJAR JÁ OUTR@ PAÍS, ONDE?

• NOME CIDADE VOCÊ CONHECER JÁ, QUAIS?

• VOCÊ AMIG@ TER MORAR PAÍSES OUTR@? QUAIS?

• VOCÊ GOSTAR MAIS PAÍS, QUAL? POR QUÊ?

• VOCÊ ENCONTRAR JÁ ALGUM@ SURD@ PAÍS OUTR@?
   COMUNICAR JÁ EL@ LÍNGUA-DE-SINAIS? COMO?

3.1. O professor explica para os alunos que eles terão que adivinhar, a partir dos desenhos que
fará no quadro, de quais países são as bandeiras que desenhou. Exemplos de desenhos:
Bandeiras do Brasil, do Japão, da França, da Argentina, etc

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Caso os alunos não adivinhem, o professor soletrará os
nomes dos países e depois sinalizará.

2  DINÂMICA EM DUPLA

3  DINÂMICA EM SALA DE AULA
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HOTEL BAGAGEM

            MUSEU

     RODOVIÁRIA

       AEROPORTO

4   LIVRO DO ESTUDANTE: SINAIS RELACIONADOS À VIAGEM
- PÁGINA 182
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4.1. O professor apresenta os sinais acima, em transparência, ou solicita que os alunos vejam,
no Livro do Estudante, o exercício que deverão fazer.

4.2. O professor trabalha com esses sinais a partir de perguntas ou contextos de viagem. Pode-
rá trabalhar também com outros sinais, além desses acima, como: ESTAÇÃO TREM,
ESTRAÇÃO METRÔ, sinais para pontos turísticos da cidade, no caso do Rio: PÃO-DE-
AÇÚCAR, CRISTO-REDENTOR, FLORESTA-DA-TIJUCA, LAPA, etc.

5.1. Os alunos em grupos de quadro pessoas, terão que criar uma estória sobre uma viagem e
depois contarão para os outros grupos.

5.2. O professor poderá convidar um aluno que já morou fora do Brasil ou em outro Estado
para falar de sua experiência. Trabalhando compreensão de texto, o professor fará per-
guntas sobre o relato do aluno para os outros alunos responderem.

E – ATIVIDADE PARA CASA
 1. Ler no Livro do Estudante na página 162-163, a parte referente à gramática:

INTENSIFICADOR E ADVÉRBIO DE MODO.

2. Fazer  as “Atividades para serem feitas com o DVD” - página 175

5  TRABALHO EM GRUPO
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PLANO DA 3a AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula, os alunos são capazes de:

• Reconhecer a diferença entre o Intensificador: Muito e os Advérbios de Modo;

• Utilizar as expressões faciais para o intensificador e os advérbios de modo

   em frases: Muito, Rápido e Devagar;

B – RECURSOS MATERIAIS:
• TV e DVD;

• Folhas de papéis;

• Recortes de Figuras e ou Desenhos;

• Livro do estudante.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

 Orientações para o professor

• O professor trabalha com a expressão facial e alternância de movimento para

o intensificador: Muito, e para os advérbios de modo: Rápido e Devagar.

• Trabalhará com verbos e adjetivos que podem incorporar intensificador e

verbos que podem incorporar advérbios de modo.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

Intensificador e Advérbios de modo
(Texto do Livro do Estudante – páginas 162-163)

Como já foi mencionado na unidade 4, na LIBRAS, há substantivo e verbo que são
representados pelo mesmo sinal. Isso também acontece com alguns adjetivos.

Sintaticamente, a diferença entre eles está também na possibilidade dos adjeti-
vos e verbos poderem incorporar um intensificador (muito) e dos verbos poderem incor-
porar advérbios de modo, que são expressos através da modificação do movimento.

O intensificador “muito” e alguns advérbios de modo podem ser expressos tam-
bém através das expressões facial e corporal

Há uma diferença entre “muito” (intensificador) e “rápido” (advérbio de modo).
Para intensificar uma ação, há uma repetição do sinal correspondente a esta ação e
uma incorporação de um movimento lento. Já para estabelecer um modo RÁPIDO de se
realizar a ação, há uma repetição do sinal da ação e a incorporação de um movimento
acelerado.

Há, ainda, a incorporação do intensificador “muito” ou de advérbios de modo,
que alteram, também, o movimento como por exemplo, em: BONIT@muito, CASAD@nuito;
ou de uma mudança no movimento, como por exemplo: ANDARcambaleando

, ANDARsaltitando,
ANDARapressadamente, ANDARlentamente.

Nos exemplos, abaixo, pode-se perceber essas diferenças desses sinais que se
diferenciam a partir do contexto sintático:

1  INTENSIFICADOR E ADVÉRBIO DE MODO

DEMORAR DEMORARmuito RÁPID@ RÁPID@muito

ALEGRE ALEGREmuito TRISTE TRISTEmuito
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1.1. O professor apresenta em transparência essas frases abaixo, mostrando a diferença de
um adjetivo com ou sem o intensificador.

a - DEMORAR / DEMORARmuito ÔNIBUS ESPERAR NÃO SUPORTAR

     (OU AGUENTAR)

b - RÁPID@ / RÁPID@muito VIR ME@ CASA.

c - CAR@ / CAR@muito CAMISA BRASIL AQUI ABSURDO

d - BARAT@ / BARAT@muito PREÇO É COMER BAHIA LÁ.

e - ALEGRE / ALEGREmuito CARNAVAL ALEGRE

f - TRISTE / TRISTEmuito ACABAR-NAMORAR

g - CALOR / CALORmuito QUENTE LUGAR I-S-R-A-E-L

     NÃO SUPORTAR.( OU AGUENTAR)

1.2. O professor trabalha com o DVD, os intensificadores e os adverbios de modo.

1.3. O professor apresenta uma transparência com os desenhos abaixo e,  sinalizando os sinais
para cada desenho, mostra, que, também, dependendo do contexto, esses sinais podem
ser substantivos/ adjetivos ou verbos e trabalha esses verbos com a incorporação do
intensificador ou do advérbio de modo:.

NUBLADO/NUBLAR NEBLINA/NEBLINAR GAROA/CAIR-GAROA

CALOR

NEVE/NEVAR

RAIO / CAIR-RAIO FURACÃO

UNIDADE 6_3_ CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 16:57387



]388

CHOVERmuitoCHUVA/CHOVER CHOVERfortemente

VENTARFRAC@ VENTO VENTARfortemente

FRI@muito
FRI@

PESAD@ PESAD@muitoLEVE LEVEmuito

1.4. Através dos sinais abaixo, o professor mostrará a diferença do substantivo e do verbo que são o
mesmo sinal. Trabalha com os Intensificador (muito) e advérbios de modo que, em LIBRAS,
são expressas através da mudança do movimento do verbo (rápidamente / devagar / com
força / fortemente )
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1.5. O professor trabalha com outros exemplos, mostrando as situações em  que se usa muito
/ rapidamente / devagar com expressões  faciais. COMERmuito / CHORARmuito / FALARmuito /
FALARrapidamente / FALARdevagar .

Exemplos:

• Ir de ônibus para São Paulo demora muito. De avião é mais rápido.

• Hoje está fazendo muito frio na França

• Lugar muito longe!

• Camisa muito cara! Esta é mais barata! ( com expressão facial “muito” )

• Ela fala muito!

• Ela fala muito rápido

2.1. Os alunos em grupos de quadro pessoas, utilizando o maior número possível dos sinais
trabalhados acima, terão que criar uma estória sobre uma viagem em que coisas ruins
relacionadas às condições climáticas aconteceram e depois contarão para os outros gru-
pos.

2.2. O professor chamará os grupos para contarem a estória criada e, após cada apresenta-
ção, ele fará perguntas sobre a estória para ver se a turma compreendeu a narrativa
apresentada.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Caso tenha havido algum equívoco tanto na apresentação
quanto no recontar ou interpretar as estórias apresentadas,
o professor mostrará o uso correto.

2  DINÂMICA EM SALA DE AULA
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3.1. O professor coloca o DVD e faz a correção do exercício, abaixo, que os alunos
fizeram em casa:

ATIVIDADE PARA SEREM FEITAS COM O DVD

1) Assinale a alternativa de acordo com a seqüência das frase:

•  FRASE COM  INTENSIFICADOR INCORPORADO

(   )  CHUVAmuito

(   )  CHUVA

(   )  TROVOADA

(   )  NEVE

(   )  FRI@

(   )  FRI@muito

(   )  PESAD@

(   )  PESAD@muito

(   )  LEVEmuito

(   )  LEVEmuitíssimo

(   )  LEVE

(   )  VENTOmuito

(   )  VENTO

(   )  VENTO-TEMPORAL

(   )  CORRERmuito

(   )  CORRER

(   )  CORRIDA-AUTOMOBILÍSTICA

2) Complete com o nome feito em datilologia

•   ADIVINHE VOCÊ MESMO!

a -   FUNDADOR@ INES Q-U-M?

_______________________________________________

b -__ Q-U-M INVENTAR C-B-D-S FUNDADOR@ Q-U-M?

_______________________________________________

c- PRIMEIR@ FUNDADOR@ SURD@ LIVRO LIBRAS BRASIL PRIMEIR@?

_______________________________________________

3  EXERCÍCIOS DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 175
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PLANO DA 4a AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula, os alunos são capazes de:

• Criar frases e estórias com os sinais para Estações do Ano e Pontos Cardeais.

B – RECURSOS MATERIAIS:

• Retro-projetor e transparências;

• Recortes de Figuras e ou Desenhos;

• Livro do estudante.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

Orientações para o professor

• O professor leva figuras das Estações do Ano e Pontos Cardeais ou apresenta os desenhos
e sinais que estão no Livro do estudante.

• O professor trabalha com esses sinais e depois fará com que os alunos criem estórias relaci-
onadas a essa temática.

UNIDADE 6_3_ CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 16:58391



]392

D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

1.1. O professor solicita que os alunos abram o livro na página 170 ou mostra, em transparên-
cia, as figuras das Estações do Ano: Verão, Outono, Inverno e Primavera e trabalha
seus sinais a partir de contextos.

PRIMAVERA

OUTONO

VERÃO

INVERNO

1  ESTAÇÕES DO ANO

2.1. O professor solicita que os alunos criem um texto, conforme solicitação do exercício.

2.2. O professor escolhe alguns alunos para apresentarem o texto criado.

2  EXERCÍCIO DO LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 178
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3.1. O professor solicita que os alunos abram o livro na página 179 ou mostra, em transparên-
cia, as figuras dos Pontos cardeais, trabalhando seus sinais a partir de contextos:

PONTOS CARDEAIS

NORTE SUL LESTE OESTE

N

N

O L

3  PONTOS CARDEAIS

UNIDADE 6_3_ CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 16:58393



]394

3.2. Exercício do Livro do Estudante - Página 180

“PONTOS CARDEAIS E ESTAÇÕES DO ANO”

3.3. O Professor dá as informações de cada localização em relação aos pontos cardeais, das
localizações e das estações.

Os alunos escreverão as frases nas linhas abaixo na ordem

em que o professor sinalizou:

• Onde fica a sua cidade, qual é o ponto?

• Se você usa o metrô, ônibus, trem, qual é a sua posição?

• O Paraná fica no Sul e faz muito frio.

• As cidades do Norte são muito quentes e úmidas.

• Em São Paulo, só chove.

• Onde tem muitas flores na Primavera?

N: _________________________________________________________

O: _________________________________________________________

L: _________________________________________________________

S: _________________________________________________________

E – ATIVIDADE PARA CASA
1- Estudar, no livro do Estudante, a parte referente à GRAMÁTICA:

OS PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS EM LIBRAS e rever também a primeira
parte do livro: INTRODUÇÃO.

2 - Estudar, no livro do Estudante, a parte referente à GRAMÁTICA:

TIPOS DE VERBOS E OS CLASSIFICADORES EM LIBRAS.

N ___________________

S ___________________

O ___________________ ___________________ L
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PLANO DA 5a  AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Conhecer e utilizar adequadamente os verbos de locomoção

e os verbos classificadores e seu sistema de flexão.

• Construir frases com verbos de locomoção de com verbos classificadores;

• Diferenciar classificadores de adjetivos descritivos, através de contextos

criados pelo professor e pelos alunos.

B – RECURSOS MATERIAIS
• Retro-projetor, transparências;

• Papéis para exercícios;

• Livro do estudante.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

Orientações para o professor

• O professor trabalhará com advérbios de modo e intesificadores que são incorporados aos
verbos;

• O professor poderá mostrar, através de transparências, partes do texto sobre tipos de ver-
bos na LIBRAS e ir trabalhando com os verbos de locomoção e verbos classificadores;

• O professor trabalhará a diferença entre os classificadorese os adjetivos descritivos;

• O professor trabalhará com os alunos para eles construírem frases com verbos de locomo-
ção e verbos classificadores;

• O professor trabalhará com brincadeiras e exercícios.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

Os Processos de formação de sinais na LIBRAS
(Texto do Livro do Estudante – páginas 164-165)

Quando se divide um sinal para estudá-lo, os cinco parâmetros, como foi visto na
unidade 4, podem ser também comparados a “pedacinhos” de um sinal porque, não
em todos, mas em muitos sinais, eles têm significados, são morfemas que se juntam ao
radical do sinal em determinados contextos, assim:

a - A Expressão facial/corporal pode ser:

• um advérbio de modo: OLHARespantado, OLHARdesdenhosamente;

• um Intensificador: BONIT@muito; CANSAD@muito

1  TIPOS DE VERBO NA LIBRAS

2pOLHAR1s
atenção

1sOLHAR1s
atenção

1sOLHARdesdenhosamente

BONIT@ CANSAD@BONIT@muito CANSAD@muito
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b - A alternância do Movimento pode ser:

• uma marca de aspecto ou modo de realização da ação:

• um intensificador:

c - A Configuração de mãos pode ser um classificador, ou seja, uma marca de gênero (anima-
do: pessoa e animais / inanimado: coisas e veículos). Essa marca prende-se ao verbo, como
será visto mais abaixo.

d - O Ponto de articulação pode ser uma marca de concordância verbal com o locativo -
adjunto adverbial de lugar, como será visto também mais abaixo.

e - A Orientação da(s) mão(s) pode ser:

• uma concordância verbal número-pessoal, como se    verá também mais abaixo;

• um advérbio de tempo. Exemplos: ANO e ANO-PASSADO.

Como a maioria desses parâmetros tem a função de marcadores de concordância
verbal, é no nível sintático, ou seja, quando os sinais estão sendo utilizados em frases,
que eles se modificam devido às regras de combinação. Vejamos então os verbos em
Libras.

VARRER DARVARRERmuito DARmuito

COMPRARmuito VENDERmuitoCAROmuito BARATOmuito

TRABALHOmuito BEBER-ÁGUAmuitoFRIOmuito OLHARmuito
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Os tipos de verbo na Libras
(Texto do Livro do Estudante – página 165)

Basicamente na LIBRAS, há dois tipos de verbo:

a - verbos que não possuem marca de concordância;
b - verbos que possuem marca de concordância.

Quando se faz uma frase com verbos do primeiro grupo, é como se eles ficassem
no infinitivo, já que não se alteram mesmo mudando-se as pessoas do discurso, mas eles
admitem modificadores com intensificados ou advérbios de modo. Por exemplo:

(1) EU   TRABALHAR FENEIS   “eu trabalho na FENEIS”;

(2) EL@ TRABALHAR FENEIS  “ele/a trabalha na FENEIS”;

(3) EL@ TRABALHAR FENEIS  “eles/as trabalham na FENEIS;

(4) FENEIS, EL@ TRABALHARmuito LÁ;

(5) EU CANSAD@, DIA-INTEIR@ TRABALHARcontínuo

Pode-se subdividir esses verbos em outros sub-grupos como, por exemplo, os ver-
bos de locomoção. Alguns desses verbos podem ser derivados dos sinais para meios de
transporte, por isso somente no contexto é que se pode perceber se eles estão sendo
utilizados como substantivo ou verbo. O transporte se torna o instrumento da ação.

2.1. O professor trabalha com os seguintes verbos de locomoção:

22222

VOLTAR PASSEAR VIAJAR

CHEGARIR

2  VERBOS DE LOCOMOÇÃO
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2.2. O professor poderá apresentar outros verbos: VIR, SAIR, etc.

2.3. O professor explica que os sinais para meios de transporte podem também ser utilizados
na função de verbo, como foi visto em aulas anteriores. O transporte se torna o instru-
mento da ação:

2.4. O professor faz perguntas para os alunos, utilizando os verbos acima:

• Como vocês vieram hoje para a FENEIS/escola?

• Quando viajaram, usaram que tipo de transporte? Qual?

• Quem sabe dirigir? Moto? Bicicleta?

• Você goste de ir passear aonde?

 etc

OBSERVAÇÃO IMPORTANT E quando o professor perceber que os alunos já estão
conhecendo os sinais e respondendo adequadamente às
perguntas que ele vem fazendo, o professor pode passar
para o item 3 abaixo.

VERBOS CLASSIFICADORES

(Texto do Livro do Estudante – página 168)

Os verbos so segundo grupo podem também ser subdividido em:

1. VERBOS CLASSIFICADORES

A configuração de mão é uma marca de concordância de gênero: PESSOA, ANI-
MAL, COISA, VEÍCULO. Verbos que possuem concordância de gênero são chamados de
verbo classificador porque concorda com o sujeito ou objeto da frase. Como, por exem-
plo, o verbo CAIR que, dependendo do sujeito da frase, terá uma configuração para
concordar com a pessoa, a coisa, o animal ou veículo:

GUIAR-BICICLETA GUIAR-MOTO DIRIGIR-CARRO

DIRIGIR-CAMINHÃO DIRIGIR-ÔNIBUS

3  VERBOS CLASSIFICADORES
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pessoaANDAR pessoaANDAR/MOVER

pessoaCAIR pessoaCAIR veículoCAIR coisa-redondaCAIR

coisa-planaCAIR coisa-fina-e-longaCAIR
coisa-planaCAIR coisa-fina-e-longaCAIR

pessoaMOVER (md)

pessoaMOVER (me)
animalANDAR/OVER
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veículoANDAR/MOVER
(veículo de 4 rodas)

veículoENGARRAFAMENTO

pessoasEM-FILA

pessoasEM-PÉ-CÍRCULO

pessoasSENTADAS-EM-CÍRCULO

veículoANDAR/MOVER
(veículo de 2 rodas)
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3.1. O professor trabalha os sinais a partir das figuras acima:

VERBOS CLASSIFICADORES TEM CONCORDÂNCIA DE GÊNERO:

PESSOA / ANIMAL / COISA / VEÍCULO

 pessoaANDAR/MOVER coisa-redondaCAIR   coisa-planaCOLOCAR

animalANDAR/MOVER coisa-fina-longaCAIR coisa-fina-longaCOLOCAR

pessoaACOMPANHAR  coisa-planaCAIR coisa-redondaCOLOCAR

veículoACOMPANHAR veículoCAIR

 pessoaCAIR

3.2. O professor mostra a diferença entre os verbos classificadores e os ver bos que incorporam
o meio de transporte e que não são verbos classificadores, já que não possuem a marca
de gênero, ou seja, não modificam a configuração de mão para concordar com o sujeito
ou o objeto da frase. Esses verbos para meios de transporte apenas incorporam o instru-
mento na ação verbal. Por exemplo:

(1) EU COMPRAR ESCOVA              DENTE, EU ESCOVAR

(2)EU COMPRAR VASSOURA           CASA, EU PRECISAR VARRER

(3)MOTO AQUEL@ BONIT@muito        EL@ SABER GUIAR-MOTO

(4)CARRO NOV@, EU COMPRAR      VOCÊ SABER DIRIGIR-CARRO?

4.1. O professor solicita que os alunos, em grupo de quatro pessoas, criem frases com verbos
classificadores.

4.2. O professor solicita que os grupos apresentem as frases que criaram.

4  DINÂMICA EM GRUPO
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Verbos que possuem concordância para a Localização
(Texto do Livro do Estudante – página 171)

São verbos que começam ou terminam em um determinado lugar que se refere ao
lugar de uma pessoa, coisa, animal ou veículo, que está sendo colocado, carregado, etc. Por-
tanto o ponto de articulação marca a localização. Alguns desses verbos podem ter também
outra marca de concordância, como o verbo COLOCAR que é também um verbo classificador.

Exemplos:

5   TRABALHANDO COM CONCORDÂNCIA DE LOCALIZAÇÃO

REVOLVER ATIRAR-CABEÇA ATIRAR-PEITO ATIRAR-BOCA

TESOURA CORTAR-CABELO CORTAR-TECIDO CORTAR-UNHA

CORTAR-COM-FACA OPERAR-CORAÇÃO FAZER-CESARIANA OPERAR-ÚTERO

     MESAk      COPO objeto-arredondadoCOLOCARk
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Concluindo, pode-se esquematizar o sistema de concordância verbal, na LIBRAS,
da seguinte maneira:

1. concordância número-pessoal         =>   parâmetro orientação

2. concordância de gênero e número  =>  parâmetro configuração de mão

3.concordância de lugar                       =>   parâmetro ponto de articulação

5.1. O professor trabalha os sinais a partir das figuras, dando exemplos de verbos que possu-
em concordância para a Localização.

6.1. O Professor sinalizará esses exemplos e explica que esse tipo de verbo tem concordân-
cia com a localização da ação.

6.2. O professor poderá criar outras frases com outros verbos que também possuem concor-
dância com o locativo (localização).

7.1. O professor solicita que os alunos, em grupo de quatro pessoas, criem frases com verbos
que possuem concordância para a Localização.

7.2. O professor solicita que os grupos apresentem as frases que criaram.

E – ATIVIDADE PARA CASA

Estudar, no Livro do Estudante, o item:

Os classificadores e os adjetivos descritivos

6  TRABALHANDO COM VERBOS COM CONCORDÂNCIA PARA A LO-
CALIZAÇÃO

7  DINÂMICA EM GRUPO
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PLANO DA 6a AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Conhecer e utilizar adequadamente os verbos classificadores

   e seu sistema de flexão.

• Diferenciar classificadores de adjetivos descritivos, através de contextos

   criados pelo professor e pelos alunos.

B – RECURSOS MATERIAIS

• Retro-projetor, transparências;

• Papéis para exercícios;

• Livro do estudante.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

Orientações para o professor

• O professor poderá mostrar, através de transparências, o texto sobre

“Os classificadores e os adjetivos descritivos” e ir trabalhando com os verbos classificadores;

• O professor trabalhará a diferença entre os classificadores e os adjetivos descritivos;

• O professor trabalhará com os alunos para eles construírem  frases com verbos classificado-
res e com adjetivos descritivos;

• O professor trabalhará com brincadeiras e exercícios.
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 D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

Os Classificadores e os Adjetivos descritivos  na LIBRAS

(Texto do Livro do Estudante – páginas 172-174)

Nas línguas do mundo, os elementos que constituem as formas linguísticas podem
ser de vários tipos. Ou seja:

• uma desinência, como em português, que classifica os substantivos e os adjetivos em
masculino e feminino: menina - menino;

• uma partícula que se coloca antes ou depois da raiz;

• uma desinência que se coloca no verbo para estabelecer concordância.

Ao se atribuir uma qualidade a uma coisa como, por exemplo: arredondada, qua-
drado, cheio de bolas, de listras, entre outras, isso representa um tipo de classificação
porque é uma adjetivação descritiva, mas isso não quer dizer que seja, necessariamen-
te, um classificador como se vem trabalhando este conceito nos estudos lingüísticos.

Para os estudiosos deste assunto, um classificador é uma forma que existe em
número restrito em uma língua e estabelece um tipo de concordância.

Na Libras, os classificadores, como foi visto acima, são configurações de mãos
que, relacionadas à coisa, pessoa, animal e veículo, funcionam como marcadores de
concordância.

Assim, na Libras, os classificadores são formas que, substituindo o nome que as
precedem, podem ser presa à raiz verbal para classificar o sujeito ou o objeto que está
ligado à ação do verbo. Portanto, os classificadores na Libras são marcadores de con-
cordância de gênero: PESSOA, ANIMAL, COISA, VEÍCULO.

Os classificadores para PESSOA e ANIMAL podem ter plural, que é marcado ao se
representar duas pessoas ou animais simultaneamente com as duas mãos ou fazendo
um movimento repetido em relação ao número.

Os classificadores para COISA representam, através da concordância, uma ca-
racterística desta coisa que está sendo o objeto da ação verbal, exemplos:

1  CLASSIFICADORES X ADJETIVOS DESCRITIVOS

(1)            2                             PESSOA                            pessoaANDAR (me)
                                                          pessoaANDAR-ATRÁS-DA-OUTRA (md)
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Portanto, não se deve confundir os classificadores, que são algumas configura-
ções de mãos incorporadas ao movimento de certos tipos de verbos e que são obrigató-
rias, com os adjetivos descritivos que, nas línguas de sinais, por estas serem gesto-visu-
ais, representam iconicamente qualidades de objetos. Por exemplo, para dizer nestas
línguas que “uma pessoa está vestindo uma blusa de bolinhas, quadriculada ou listra-
da”, estas expressões adjetivas serão desenhadas no peito do emissor, mas esta descri-
ção não é um classificador, e sim um adjetivo que, embora classifique, estabelece ape-
nas uma relação de qualidade do objeto e não relação de concordância de gênero:
PESSOA, ANIMAL, COISA, VEÍCULO que é a característica dos classificadores na LI-
BRAS, como também em outras línguas orais e de sinais:

(2)                CARRO                         2                           veículoANDAR (me)
                                                       veículoANDAR-ATRÁS-DO-OUTRO (md)

(3)          2                       PESSOA                                    pessoa-passar-uma-
                                                                         pela-outra-outra (md e me)
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1.1. O professor trabalha a diferença entre verbos classificadores e adjetivos descritivos, mos-
trando que os adjetivos são sinais e por isso não se modificam sintaticamente para con-
cordar com o sujeito ou objeto da frase, eles apenas apresentam uma qualidade/caracte-
rística do substantivo descrito iconicamente, ou seja, imitando ou desenhando essa ca-
racterística. Exemplos:

• CAMISA QUADRICULAD@,

• CAMISA LISTRAD@,

• CAMISA COM-BOLAS-GRANDES,

• CAMISA COM-BOLINHAS, etc

• Descrever um calhambeque

• Descrever um elefante

• Descrever uma cadeira

ESTAMPAD@ QUADRICULAD@ XADREZ

COM-BOLINHA QUADRAD@

Sistema de concordância verbal - Gênero

animado pessoa (configurações: G; V )

pessoa + quanta (configurações: V, 3, 4, 5a)

não-pessoa: animal (configurações: B1 ; 3a ; 5a ; 5b)

inanimado coisa (configurações: G; B1; B2; B3 ; C; O; L; L1; L2; 5 ; 5a; 5b )

veículo (configurações: 3a; 5 ; B ; X)
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2.1. O Professor escolhe quatros objetos e descrever em LIBRAS para os alunos adivinharem.

2.2. O Professor faz brincadeira indicando os objetos para cada aluno criarem contextos com
verbos classificadores, diferenciando-os de adjetivos descritivos.

2.3. O professor pede para os alunos, em dupla, fazerem frases com esses TIPOS DE VERBOS
nessa aula.

2.4. O professor solicita que as duplas apresentem suas frases criadas

E – ATIVIDADE PARA CASA
Estudar no Livro do Estudante - página 165 e ver no DVD a Situação 1  “Vamos à praia?!”

(“Carnaval”) e anotar as dúvidas.

2  DINÂMICA EM SALA DE AULA
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PLANO DA 7a AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula, os alunos são capazes de:

• Entender e criar narrativas sobre passeios à praia ou outro entretenimento;

• Reconhecer e utilizar verbos que possuem concordância número-pessoal

B – RECURSOS MATERIAIS

• TV e DVD;

• Retro-projetor e transparências

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

 Orientação para o professor

• O professor mostrará o vídeo DVD a situação 1: “ Vamos à praia”;

• O professor trabalhará com o vocabulário e frases essa situação 1,

   Depois pergunta aos alunos o que entenderam;

• O professor poderá criar e pedirá aos alunos para que também criem

   narrativas sobre passeios: interessantes, engraçados, chatos, perigosos.

• O professor trabalhará com verbos que não possuem marca de concordância

   diferenciando-os dos que possuem marca de concordância número-pessoal.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

SITUAÇÃO 1  “VAMOS À PRAIA?!” (“CARNAVAL”)

(Texto do Livro do Estudante – página 161)

a - TUDO-BOM!

b - TUDO-BOM

a - VOCÊ FAZER O-QUE CARNAVAL?

b - EU COMBINAR NADA.

a - V OCÊ QUERER VIAJAR CARNAVAL C-F (CABO FRIO)?

b - EU QUERER. COMBINAR COMO CARRO ÔNIBUS?

a - MELHOR ONIBUS.

b - ONIBUS NÃO. ENGARRAFAMENTO. APROVEITAR MOTO RÁPIDO.

a - MAS EU “MEDO” . PERIGOS@! MEDO MOTO-CURVA. EU NÃO. MEDO.

b - APROVEITAR CHEGAR C-E-D-O. PRAIA BEBER-C-H-O-P-P GAROTA+.

a - ”NÃO”. DESCULPAR EU PREFERIR ÔNIBUS, EU SABER PROBLEMA ENGARRAFAMENTO.
“NÃO”. SORTE GAROTA SENTAR-JUNTO PAQUERAR CONQUISTAR.

b - V-A-I ARREPENDER.

a - NÃO. PROBLEMA NÃO.

1.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois,

   pergunta o que eles entenderam;

• Em seguida, volta o DVD e explica cada parte  até todos entenderem

   todo o texto e repetirem as frases.

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

1 COMPREENSÃO DE TEXTO - LIVRO DO ESTUDANTE - PÁGINA 154
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2.1. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem um diálogo com um contexto similar
ao que foi trabalhado.

2.2. O professor escolhe algumas duplas para representarempara a turma a situação que cria-
ram.

2.3. O professor divide a turma, em duplas, e cada uma irá criar uma estória sobre um passeio
interessante, engraçado, chato ou perigoso que fizeram e depois as duplas irão contar a
estória para a turma.

2.4. O professor anotará os fatos narrados e depois de cada apresentação fará perguntas para
a turma responder sobre a estória que foi apresentada.

3.1. O professor, continuando a trabalhar com tipos de verbos, explica que muito verbos em
LIBRAS não têm nenhuma marca de concordância, ou seja, eles não se modificam, é
como se eles ficassem sempre no infinitivo. Exemplos:

- EU TRABALHAR FENEIS

- EL@ TRABALHAR L-O-J-A AMERICANA

- EU BRINCAR R-U-A

- EL@ BRINCAR JUNTO AMIG@

3.2. O professor pede para os alunos sinalizarem frases com verbos que não possuem concor-
dância.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Quando o professor perceber que os alunos já estão
conhecendo os sinais e respondendo adequadamente ás
perguntas que ele vem fazendo, o professor pode passar
para o item 4 abaixo.

2  DINÂMICA EM DUPLA

3 VERBOS QUE NÃO POSSUEM MARCA DE CONCORDÂNCIA
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Verbos que possuem marca de concordância
NÚMERO E PESSOAL

(Texto do Livro do Estudante – páginas 162 -163)

Os verbos que possuem concordância número pessoal, a orientação do movimen-
to marca as pessoas do discurso. O ponto inicial concorda com o sujeito e o final com o
objeto. Com já se pode conhecer as pessoas do discurso a partir da orientação, geral-
mente não se utiliza os pronomes pessoais com esse tipo de verbo. Exemplos:

4.1. O professor explica, a partir dos exemplos acima, como é marc ado, através da orientação
do movimento, as pessoas do discursos:

EU, VOCÊ, EL@, etc.

4.2. O professor trabalha também com outros verbos. Exemplos:

4 VERBOS QUE POSSUEM MARCA DE CONCORDÂNCIA NÚMERO E
PESSOAL

1sPERGUNTAR2s                 1sPERGUNTAR2s IR PRAIA HOJE?

3sAVISAR2s                 3sAVISAR2s JÁ VOCÊ V-A-I DEMITIR.

2s AJUDAR1s 2s AJUDAR1s PEGAR MALA PESAD@.

1sPERGUNTAR2S

Eu pergunto a você
2sPERGUNTAR1S

você me pergunta
1sPERGUNTAR2S

Ele pergunta para ele
1sPERGUNTAR2S

Ele pergunta para eles
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4.3. O professor escreve no quadro as representações (marcas) para os pronomes pessoas: 1s,
2s, 3s, e pede aos alunos para criarem frases com verbos que possuem flexão número-
pessoal em LIBRAS. Como, por exemplo: DAR, TELEFONAR, PROVOCAR, RESPONDER,
etc:

Exemplos:

1s _______________2s 2s_______________ 3s

3s_______________ 2s 1p ______________ 3p

4.4. O professor escolhe alguns alunos para escreverem suas frases no quadro e, caso haja
alguma errada, ele corrige.

E – ATIVIDADE PARA CASA

1 - Estudar, no DVD, a situação 2: “ Retorno de Europa” e anotar as dúvidas.

1s Primeira Pessoa do Singular Eu

2s Segunda Pessoa do Singular Você

3s Terceira Pessoa do Singular El@

1p Primeira Pessoa do Plural Nós

3p Terceira Pessoa  do Plural El@
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PLANO DA 8a AULA

A – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Entender e criar narrativas sobre viagens.

B – RECURSOS MATERIAIS

• TV e DVD.

C – CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

 Orientação para o professor

• O professor mostrará o vídeo DVD a situação 2: “Retorno de Europa”;

• O professor trabalhará com o vocabulário e frases dessa situação 2.

Depois pergunta aos alunos o que entenderam;

• O professor poderá criar e pedirá aos alunos para que também criem

narrativas sobre viagens para os estados brasileiros ou outros países.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

Situação 2: Retorno da Europa

1.1. O Professor coloca o DVD e trabalha compreensão de texto:

• Primeiro, deixa os alunos verem todo o texto e, depois, pergunta    o que eles entenderam;

• Em seguida, voltar o DVD e explicar cada parte  até todos entenderem   todo o texto e
repetirem as frases;

• Caso haja sinal regional, o professor aproveita para mostrar o sinal local.

2.1. O professor solicitará a alguns alunos para recontarem a “situação 2” e os outros alunos
terão de responder as perguntas do professor sobre o que eles entenderam e se os alu-
nos conseguiram de fato recontar a situação.

2.2. O professor solicita que os alunos, em dupla, criem uma estória sobre uma viagem inte-
ressante, engraçada, chata ou perigosa que fizeram.

2.3. O professor solicita que as duplas representem para a turma a narrativa que criaram.

2.4. O professor anotará os fatos narrados e depois de cada apresentação fará perguntas para
a turma responder sobre a estória que foi apresentada.

E – ATIVIDADE PARA CASA
Estudar toda a Unidade VI e ver no DVD toda a unidade VI para revisão

1  COMPREENSÃO DE TEXTO

2 DINÂMICA EM DUPLA
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PLANO DA 9a AULA

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Ao final da aula, os alunos serão capazes de:

• Fazer narrativas e participar de conversações simples em LIBRAS;

• Compreender a LIBRAS como uma língua que possui uma gramática própria;

• Compreender o mundo dos surdos;

• Conhecer um pouco sobre a história da educação dos surdos no Brasil;

• Conhecer um pouco sobre o processo de aquisição de língua  pela criança surda.

B - RECURSOS MATERIAIS

• Retro-projetor e transparências;

• TV e DVD;

• Livro do estudante.

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

  Orientação do professor

• O professor fará a revisão da Unidade VI, revendo as aulas a partir  das transferências e dos
exercícios e das dúvidas apresentadas pelos alunos.
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D – ATIVIDADE EM SALA DE AULA

1.1. O professor irá perguntar aos alunos sobre suas dúvidas ou o que eles gostariam de rever
a respeito dos conteúdos trabalhados na Unidade VI.

1.2. Caso os alunos não apresentem as dúvidas, o professor começa a aula mostrando as
transparências dos conteúdos, que considerar mais importante e de difícil compreensão,
fazendo perguntas sobre esses tópicos.

1.3. O professor poderá trabalhar com o texto abaixo, abordando alguns pontos importante e
de fácil compreensão em LIBRAS, á que sinalizará sobre esse texto e precisará ter o cui-
dado de explicá-lo com sinais já conhecidos pelos alunos.

1.4. Caso o professor considere essa tarefa difícil de ser realizada, devido à pouca fluência dos
alunos, em LIBRAS, o professor pede para os alunos discutirem o texto em grupo de
quatro pessoas.

Aquisição de língua de sinais por crianças surdas

( Texto do Livro do Estudante – página 176)

Há algumas décadas que, nos Estados Unidos, pesquisadores vêm desenvolvendo
pesquisas sobre a língua de sinais americana (ASL) e sobre sua aquisição por crianças.

Todas estas pesquisas têm como sujeitos, crianças surdas, filhas de pais surdos,
portanto, a aquisição da ASL se dá como primeira língua (L1), mas, além destas pesqui-
sas, há outras que estão trabalhando também com crianças surdas, filhas de pais ouvin-
tes e com crianças ouvintes, filhas de pais surdos. Outras pesquisas, ainda, trabalharam
com crianças surdas filhas de pais ouvintes que, devido ao fato de não serem expostas
à ASL, desenvolvem sistemas de comunicação gestual inventados.

Destas pesquisas pode-se destacar que o processo de aquisição da ASL é igual ao
processo de aquisição de línguas orais-auditivas, ou seja, obedecendo a maturação da
criança, que vai interna-lizando a língua a partir do mais simples para o mais complexo,
há as seguintes fases:

Primeira fase: há um período inicial que se assemelha ao balbucio das crianças
ouvintes, nesta fase a criança produz seqüências de gestos que fonologicamente se

1 REVISÃO DA UNIDADE VI

2 NO MUNDO DOS SURDOS
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assemelham aos sinais, mas não são reconhecidos como tal, são somente movimentos
das mãos com algumas formas.

Segunda fase - Frase de uma palavra: a criança surda começa a nomear as
coisas, aprende a unir o sinal ao objeto, produzindo suas primeiras palavras. Como as
crianças ouvintes, que ainda não pronunciam corretamente as palavras nesta fase, as
crianças surdas também fazem os sinais com erros nos parâmetros, por exemplo, po-
dem trocar a configuração das mãos ou o ponto de articulação, mas o adulto compre-
ende que ela produziu um sinal na língua.

Nesta fase, são produzidos dois tipos de sinais:

a) os sinais congelados: são os mesmos sinais dos adultos, mas sem flexão de número, ou
concordância verbal ou aspectos.

b) Apontar não-lingüístico: aos dez meses, uma criança surda pode apontar para si e para os
outros. Mas, os pontos para pessoas desaparecem completamente da produção lingüísti-
ca da criança surda aos doze a dezoito meses e só reaparecem depois deste tempo, entre
dois a três anos. Talvez neste período haja a passagem do apontar não-lingüístico para o
apontar lingüístico, ou seja, a utilização dos pronomes de maneira consciente e não sim-
plesmente um apontar para algo;

Terceira fase - frase de duas palavras: a partir dos dois anos e meio, a criança
surda começa a produzir frases de duas palavras, iniciando sua sintaxe, mas ainda as
palavras são usadas sem flexão e concordância, a ordem das palavras constituirá sua
primeira sintaxe.

A partir desta fase, a criança surda começa a adquirir a morfologia de uma língua
de sinais, a aquisição de subsistemas morfológicos mais complexos continua até aos 5
anos, quando também já produzirá frases gramaticais maiores e mais complexas. O
primeiro subsistema mais complexo que adquire é a concordância verbal.

Como se pôde observar, a partir de alguns aspectos, o processo de aprendizagem
de uma língua de sinais é semelhante ao processo de aquisição de qualquer língua e
quanto mais cedo uma criança surda entrar nesse processo, mais natural ele será.

E - ATIVIDADE PARA CASA
Estudar toda a Unidade VI e ver no DVD toda a unidade VI para avaliação.
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PLANO DA 10a AULA:  A V A L I A Ç Ã O

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

No transcorrer desta aula o professor deverá:

• Dar aos alunos oportunidade para refletirem sobre o próprio

   desempenho lingüístico frente a LIBRAS.

• Colher informações relativas ao resultado do processo ensino-aprendizagem

   desenvolvido ao longo desta UNIDADE.

• Levantar dados que possibilitem a continuidade do planejamento

   de ensino ou a reordenação do mesmo.

B - RECURSOS MATERIAIS

• Quadro e giz

• Gravuras, fotos, recorte de jornais ou revistas

• Atividades apresentadas em folhas impressas

• Fichas para registro do desempenho individual

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS

1. Os conteúdos deverão ser os mesmos trabalhados durante     a apresentação das aulas
desta UNIDADE

2. As atividades deverão ser apresentadas em três partes distintas: Compreensão da LIBRAS,
Expressão da LIBRAS e Conhecimentos Gramática da LIBRAS e sobre a Cultura Surda.

3. A AVALIAÇÃO deverá ter sido iniciada na primeira aula, através de observações permanen-
te do professor sobre o desempenho de cada aluno. Estas observações deverão ter ser
registradas em fichas próprias (Ver em ANEXO.)

4. A AVALIAÇÃO deverá ser efetuada, também, ao final de cada UNIDADE, através de ques-
tões preparadas para este fim. Os resultados deverão ser registrados em fichas próprias
(Ver em ANEXO.)
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SUGESTÕES DE  ATIVIDADES  PARA AVALIAÇÃO  DA  UNIDADE VI

Parte I: Compreensão da LIBRAS                                                        (Valor Total: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta parte da AVALIAÇÃO será realizada através da
apresentação das questões, em LIBRAS, para os alunos
responderem, individualmente, em Português escrito. O
professor irá distribuir as folhas com as questões para todos
os alunos responderem, ao mesmo tempo, a medida em que
cada questão for sendo apresentada. O(a) professor(a) irá
sinalizar duas vezes cada questão.

1ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor deverá apresentar uma pequena narrativa, em LIBRAS, com o tema “PRAIA”,
utilizando os seguintes vocábulos: MUITO QUENTE / ENGARRAFAMENTO / CARNAVAL / MOTO /
ÔNIBUS / RÁPIDO / DEVAGAR / DEMORAR / PERIGO / CHEGAR. O aluno deverá escrever a narrativa
apresentada pelo professor, contendo o vocabulário a cima.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

2ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor deverá apresentar 05 (cinco) perguntas em LIBRAS. Os alunos deverão responder,
escrevendo, na ordem em que o professor perguntar:

a) ______________________________________________

b) ______________________________________________

c) ______________________________________________

d) ______________________________________________

e) ______________________________________________

Sugestão de perguntas para o professor:

a) Você é brasileiro?

b) Em que estado você?

c) Você viaja sempre nas férias?

d) Que cidades do Brasil você conhece?

e) De que estado do Brasil você mais gosta?

Obs.: Estas perguntas não devem estar escritas na folha do aluno.
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3ª Questão: (Valor: 2,00)

Os alunos deverão numerar as frases na ordem em que o professor apresentá-las em LIBRAS:

(   )  Em Salvador, andei de jipe pela cidade.

(   ) Nestas férias, viajei de avião para Salvador

(   ) Voltei para o Rio de Janeiro de ônibus

(   ) Depois, fui de navio para Recife

4ª Questão:  (Valor: 2,00)

O professor apresentar 05 (cinco) frases utilizando verbos estudados. Os alunos deverão nu-
merar os verbos abaixo em que eles aparecerão nas frases:

( ) Vender ( ) Comprar ( ) Vir

( ) Pagar ( ) Emprestar ( )  Andar

( ) Alugar ( ) Ir                        ( ) Quebrar

( ) Dividir ( ) Multiplicar          ( )  Somar

5ª Questão:  (Valor: 2,00)

O professor deverá apresentar 04 (quatro) frases em LIBRAS. Os alunos deverão escrever as
frases na ordem em que o professor apresentar.

a) ______________________________________________________

b) ______________________________________________________

c) ______________________________________________________

d) ______________________________________________________

Sugestão de frases para o professor:

a) È bom viajar para o Nordeste, lá é sempre verão!

b) No Sul do Brasil faz muito frio.

c) São Paulo é uma cidade da Região sudeste.

d) Nos Estados chove muito e faz calor, por causa das florestas.

Obs.: Estas frases não devem estar escritas na folha do aluno.
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Parte II: Expressão da LIBRAS                                                 (Valor: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta parte da AVALIAÇÃO será realizada através da
apresentação das questões, em LIBRAS ou em Português
escrito, para os alunos responderem, individualmente, em
LIBRAS. O professor deverá ter em mãos a ficha com as
questões para registrar o desempenho de cada aluno, a
medida em que cada um for apresentando suas respostas.
Enquanto o professor observa a Expressão da LIBRAS de um
aluno (de uma dupla ou trio), os demais alunos deverão estar
realizando a 3ª  parte desta  avaliação.

1ª Questão: (Valor: 2,00)

O professor deverá apontar no mapa do Brasil cinco Estado. Os alunos deverão dizer, em
LIBRAS, os seus respectivos nomes.

a) ———————————————

b) ———————————————

c) ———————————————

d) ———————————————

e) ———————————————

2ª Questão: (Valor: 2,00)

Os alunos deverão expressar frases, em LIBRAS, com os verbos direcionais abaixo, conforme
as pessoas indicadas:

a) 2s    Ajudar        1s

b) 3s    Responder  2s

c) 2s    Avisar         3s

d) 2s    Dar-Verba   3s

e) 1s    Telefonar     2s

3ª Questão: (Valor: 2,00)

O aluno deverá apresentar 02 (duas) frases, em LIBRAS, utilizando duas das alternativas abaixo:

a) ACEITAR / QUER?

b) NÓS-TRÊS-SABER / EL@ NADA

c) DEPOIS-DE-AMANÃ / CHEGAR

d) CONHECER-NÃO LEMBRAR-NÃO
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4ª Questão: (Valor: 2,00)

O aluno deverá apresentar 05 (cinco) frases, em LIBRAS, com os conteúdos abaixo:

a) Verbo sem marca de concordância

b) Classificador para pessoa

c) Classificador para coisa

d) Classificador para animal no plural

e) Adjetivo descritivo

5ª Questão: (Valor: 2,00)

O aluno deverá apresentar, em LIBRAS, uma pequena narrativa com o tema: “MINHA VIA-
GEM DE FÉRIAS”. A narrativa deverá conter:

a) Verbos classificadores

b) Adjetivos descritivos

c) Nomes de Estados

d) Intensificadores

e) Topicalização
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Parte III: Conhecimentos Teóricos (Gramática e Cultura Surda)   (Valor: 10,00)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Esta parte da AVALIAÇÃO será realizada através da
apresentação das questões, escritas em Português, para os
alunos responderem individualmente, também, em
Português escrito, em sala de aula, podendo consultar a
apostila ou o livro do aluno.

1ª Questão: (Valor: 2,00)

Os alunos deverão escrever F para falsa ou V para verdadeira nas afirmativas abaixo:

a) Na LIBRAS, há verbos classificadores que possuem concordância de gênero com o sujeito
ou objeto (    )

b) Na LIBRAS, os verbos não têm qualquer tipo de concordância número-pessoal    (    )

c) Na LIBRAS, os verbos possuem sempre concordância modo-temporal   (    )

d) Na LIBRAS, há verbos que possuem concordância com a Localização  (   )

2ª Questão: (Valor: 2,00)

Os alunos deverão responde utilizando SIM ou NÃO:

a) Existe diferença entre a aquisição de língua de uma criança surda, filha de surdos e uma
criança surda filha de pais ouvintes? (...........)

b) Existe diferença entre a aquisição de língua de sinais e a aquisição das línguas orais audi-
tivas? (...........)

c) São recentes as pesquisas nesta área? ? (...........)

d) As pesquisas mostram que os processos de aquisição de língua por crianças surdas são
diferentes dos processos das crianças que ouvem? (...........)

e) O atraso na aquisição natural da língua de sinais pode prejudicar o desenvolvimento da
criança surda? (...........)

3ª Questão: (Valor: 2,00)

A sigla da Língua Americana de Sinais é ASL. Os alunos deverão organizar outras siglas das
Línguas de Sinais, conforme os nomes dos países abaixo;

a) França: ———————————

b) Inglaterra: —————————-

c) Argentina: —————————-

d) Brasil: ———————————-

e) Japão: ———————————-
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4ª Questão: (Valor: 2,00)

Os alunos deverão escrever os significados das abreviaturas abaixo e responder as perguntas:

a) L1: —————————————————————

b) L2: —————————————————————

c) Qual é a L1 de crianças surdas filhas de pais surdos?

d) Qual é a L1 de crianças ouvintes filhas de pais surdos?

5ª Questão: (Valor: 2,00)

Os alunos deverão ler a frase abaixo, refletir e apresentar uma justificativa para mesma.

“A crianças surdas filhas de pais ouvintes desenvolvem uma comunicação gestual diferente
das LIBRAS”.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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PLANO DA ÚLTIMA AULA DO CURSO

A - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula, os aluno serão capazes de:

• Avaliar se conseguiram atingir os objetivos do curso:

• Comunicar com surdos em LIBRAS;

• Conhecer as diferenças culturais e lingüística das Comunidades Surdas Brasileiras;

• Utilizar adequadamente a LIBRAS a partir de suas regras de concordância e usos especí-
ficos;

• Endender a realidade dos Surdos e opção por uma Educação para Surdos;

• Conhecer o resultado final do curso.

B - RECURSOS MATERIAIS

• Papéis xerocados da avaliação

C - CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS
O professor irá mostrar os resultados de cada aluno e solicitará que eles façam uma avaliação

do curso e de seu desempenho.
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CURSO BÁSICO LIBRAS EM CONTEXTO

AVALIAÇÃO DO CURSO PELO ALUNO(A)

Prezado Aluno,

Este questionário de  tem por objetivo colher informações acerca dos diferentes aspectos da
atividade de que acaba de participar, visando ao contínuo aperfeiçoamento do Curso. Responda
cuidadosamente às questões abaixo e não hesite em fazer os comentários que julgar indispensáveis
à melhoria da atividade.

I – Quanto ao Ensino de LIBRAS

1) O Cronograma apresentado pelo professor foi cumprido?

(    ) SIM                              (     ) Não                      (     ) Mais ou menos

2) O  material didático (livro e DVD)  pode ser considerado

(    ) Bom                             (    ) Regular                 (    ) Ruim

3) Os recursos visuais utilizados podem ser considerados:

(    ) Bom                             (    ) Regular                (    ) Ruim

II – Quanto ao Professor/Instrutor

1) Demonstrou domínio do conteúdo da disciplina:

(    ) SIM                              (     ) Não                      (     ) Mais ou menos

2) As explicações apresentadas durante as aulas foram:

(    ) SIM                              (     ) Não                      (     ) Mais ou menos

3) Criou clima favorável a participação dos alunos:

(    ) SIM                              (     ) Não                      (     ) Mais ou menos

4) Esclareceu as dúvidas dos alunos de forma:

(    ) SIM                              (     ) Não                      (     ) Mais ou menos

5) Compareceu em todos os dias programados

(    ) SIM                              (     ) Não                      (     ) Mais ou menos
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6) Cumpriu aos horários estabelecidos

(    ) SIM                              (     ) Não                      (     ) Mais ou menos

III - Quanto ao espaço físico e à organização do Curso:

1) As instalações foram adequadas

(    ) SIM                              (     ) Não                      (     ) Mais ou menos

2) O processo de inscrição e seleção foi

(    ) Bom                             (    ) Regular                (    ) Ruim

3) A Carga horária da disciplina foi

(    ) Bom                             (    ) Regular                (    ) Ruim

IV – Quanto ao desempenho do aluno (AUTO AVALIAÇÃO)

1) Sinto-me seguro quanto a aprendizagem dos conteúdos programáticos

(    ) SIM                              (     ) Não                      (     ) Mais ou menos

2) Cumpri os compromissos de trabalho

(    ) SIM                              (     ) Não                      (     ) Mais ou menos

3) Participei das aulas de forma

(    ) Bom                             (    ) Regular                (    ) Ruim

4) Cooperação minha para com os meus colegas

(    ) Bom                             (    ) Regular                (    ) Ruim

5) Comentários e sugestões para melhorar o Curso:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

UNIDADE 6_3_ CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 16:58429



UNIDADE 6_3_ CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 16:58430



Anexo
Bibliografia

Anexo_3_CORREÇÃO.p65 17/3/2007, 13:35431



]432

“LIBRAS  em  Contexto  -  Curso  Básico”

A N E X O S

1. LEI 10.436/ 2002

2. PLANEJAMENTO GERAL

3. CALENDÁRIO  E  CONTEÚDOS  PROGRAMÁTICOS

4. LISTA  DE  PRESENÇA  DOS  ALUNOS - ASSINATURA

5. REGISTRO  DE  FREQÜÊNCIA  DOS  ALUNOS

6. LISTA COM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO

7. LISTA COM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES

8. LISTA COM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS ATITUDES

9. QUADRO COM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO FINAL

10. QUADRO DO RESULTADO FINAL DO CURSO

11. MODELO PARA RELATÓRIO DE CURSO
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LEI Nº10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002

Regulamento Dispõe sobre a Língua Brasileir a de Sinais - Libras e dá outras providências.

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

        Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de
Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados.

        Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação
e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical
própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunida-
des de pessoas surdas do Brasil.

        Art. 2º Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de
serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais
- Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do
Brasil.

        Art. 3º As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à
saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva,
de acordo com as normas legais em vigor.

        Art. 4º O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do
Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de
Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de
Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme
legislação vigente.

Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade
escrita da língua portuguesa.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  25.4.2002

DECRETO Nº 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005.

Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de
Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

Ver Decreto Nº 5.626  no site da FENEIS: http:// www. feneis.org.br
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PLANEJAMENTO  GERAL

Objetivo:

Público Alvo:

Número Vagas:

Local:

Dias da Semana:               N.º de h/a Semana:

Horário:      Carga Horária Total:

Início:   Término:

Avaliação:

Documentação:

Inscrição / Seleção / Convocação de Candidatos:

Realização: Coordenação:

Apoio Financeiro:

____________________, ______de______________de 200__

__________________________________________________

Assinatura  do  Instrutor  do Curso

FEDERAÇÃO NACIONAL DE  EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SURDOS
Curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
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FEDERAÇÃO NACIONAL DE  EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SURDOS
Curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS

CALENDÁRIO  E  CONTEÚDOS  PROGRAMÁTICOS

Carga Horária: 120 h/a                                                     Dias da Semana: ..........................

Meses / Dias Conteúdos

................................................, .........de ..................de 200

__________________________________________________
Assinatura  do  Instrutor  do Curso
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FEDERAÇÃO NACIONAL DE  EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SURDOS
Curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS

LISTA  DE  PRESENÇA  DOS  ALUNOS

Instrutor: ........................................................................................................................Turma:

ALUNOS DATA:  ..... / ...... / 200

................................................, .........de ..................de 2001

__________________________________________________

Assinatura  do  Instrutor  do Curso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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LOCAL: CURSO:

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO
PROVA ESCRITA

Nota da prova de cada unidade

Média: soma das notas dividido por 6

_______________________, ______de _________________ de _________
          (CIDADE)                          (DIA)                     ( MÊS)                    (ANO)

_________________________________      __________________________
      (NOME DO INSTRUTOR) (ASSINATURA DO INSTRUTOR)

FEDERAÇÃO NACIONAL DE  EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SURDOS
Curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ALUNO Uni. 1 Uni. 2 Uni. 3 Uni. 4 Uni. 5 Uni. 6 Média
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Anexo

RELATÓRIO  DE  CURSO

Nome do Instrutor: 

Estado:

Período:

N.º de Alunos por Turma: Horário das Aulas:

Atividades realizadas

1. Como seguiu a metodologia:

2. Criou novos materiais :

(entregar cópias desses materiais ao CELES regional)

3. Como foi seu critério de avaliação?

(entregar as fichas e quadros, que estão disponíveis nos anexos do Livro do Professor preenchidos)

FEDERAÇÃO NACIONAL DE  EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SURDOS
Curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
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Condições de trabalho

a) Gostou da sala de aula e da infra-estrutura onde trabalhou?

b) Como foi seu relacionamento com a(s) turma(s)?

c) Aspectos Positivos:

d) Aspectos Negativos:

e) Escreva aqui o que acho dessa experiência e do material didático que usou.

(Observação: caso queira dar mais informações sobre os cursos, poderá acrescentar em outra folha)

________________________________

Instrutor
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