
 PROPOSTA PARA CURSOS ELABORADOS POR SUBSECRETARIAS, CRE E
DEMAIS PARCEIROS

NOME DA OFICINA: Metodologia e Material Visual para Estudantes Surdos 

PROPONENTE – Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Apoio às Pessoas com Surdez –
CASDF  
Gerência EAPE responsável:  Gerência de Pesquisa e Formação Continuada para Modalidades da 
Educação Básica - GEMEB
Contato da gerência: 39017612

Modalidade:   Presencial  Vagas:  30

Carga 
horária:

Horas 
diretas:    03
horas  

Total de encontros 
presenciais: 01

Horas Indiretas:  AVA:  

Período do curso:  29/10/2019 Quantidade de Turma(s):   01

Público-alvo:  Especificação: 
(  x ) carreira magistério
(    ) carreira assistência
(    ) outros Especificar 

Pré-requisito:   Não tem 

E-mail para envio da documentação do pré-requisito:  

Critério de seleção:  Sorteio

Objetivo: Ofertar ao professor instrumentos teóricos e práticos para que o mesmo tenha meios para 
ministrar seus conteúdos dentro da proposta bilíngue. 
Conteúdo:   
Principais conceitos trabalhados nos anos finais e EM de Geografia e História

Link para inscrição: http://www.eape.se.df.gov.br

Período de inscrição:   08 a 28 de outubro 2019

Turmas:  
Inserir turmas, dia do início, local e formador
T1 – Terça-feira – 29 /10/2019 – 14h as 17h -  EAPE – Jenaína Carvalho

Aspectos Teóricos-Metodológicos
Objetivos específicos:   1.promover a formação continuada 

  2.conhecer a identidade e cultura da pessoa surda 
  3.estimular a compreensão de metodologias didático – pedagógicas 
específicas para o estudante surdo 
   4. proporcionar estratégias para construção de materiais visuais na 
perspectiva da Pedagogia Visual 



Justificativa:  Capacitar os professores da SEEDF que atuam ou pretendem atuar com 
estudantes surdos a ministrarem seus conteúdos numa metodologia bilíngue 
(libras/português) com ferramentas da Pedagogia Visual   

Fundamentação 
teórica:

 O CASDF visa atender estudantes surdos e capacitar professores para atender 
em outros espaços, na perspectiva da Educação Bilíngue. Os estudantes surdos 
adotam a Libras como 1ª Língua (principal língua de instrução) e o português 
como 2ª língua. Porém, faz-se necessário uma ampla pesquisa de sinais em 
Libras, para os conteúdos específicos que são abordados nos anos finais e EM. 
Importante destacar que não se trata apenas de pesquisar sinais para incorporar 
os conteúdos, mas utiliza-los na discussão crítica. Tendo estes a língua de 
sinais como língua de instrução, e conhecendo tais termos em Libras, será 
possível inseri-los não só na aprendizagem dos conteúdos, como também, nas 
discussões atuais sobre racismo, sexismo , homofobia e demais magnificações 
de preconceito vivenciados pela sociedade atual.
“Tal como os falantes de língua orais, os falantes de sinais podem discutir. 
Filosofia, Politica, Literatura, assuntos cotidianos e etc.” (GESSER,2009.23)

Avaliação:  Observação da participação e envolvimento durante a realização da oficina 
Cronograma:  
T1 – 29/10 - Principais conceitos trabalhados nos anos finais e EM de Geografia e História
Referências:  

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Decreto no 5.626, de 22 de dezembro
de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002.

GESSER, A. Libras? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da 
realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

SKLIAR, C. A surdez: um olhar sobre as diferenças.Porto Alegre: Editora Mediação,1998
Formador(es): Jenaína Luzia de Carvalho 
Responsável pelo preenchimento da proposta de curso:  Jenaína Luzia de Carvalho 
Articulador do curso: Leda F Barros (EAPE)
AUTORIZAÇÃO FINAL DO CURSO
A apreciação e a aprovação do curso estão sob a responsabilidade do Gabinete da EAPE, da Diretoria de
Organização  do  Trabalho  Pedagógico  e  Pesquisa  e  da  Diretoria  de  Inovação,  Tecnologias  e
Documentação, e de suas respectivas gerências, em consonância com as políticas públicas de educação
do Distrito Federal.
A autorização só será efetivada após assinatura do Termo de Aprovação pelos setores responsáveis.

Estatística

Marque com um X a(s) etapa(s), modalidade(s) e assuntos relacionados aos cursos.

Etapas de Ensino:

Modalidades de Ensino:

Assuntos:


