
Formação: Curso Básico de Libras
Módulo 1

Ementa

Em cumprimento ao Decreto nº 5.626/2005 que regulamentou a Lei nº 10.436/2002, no seu
artigo 1º, reconhecendo a Língua Brasileira de Sinais e outros recursos de expressão a ela
associados como meio legal de comunicação e expressão das pessoas surdas, o curso básico
de Libras visa o aprendizado da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como forma de promoção
da acessibilidade nas escolas municipais, possibilitando a comunicação dos(as) docentes,
discentes e funcionários(as) nos espaços escolares. Esse Decreto garante às pessoas com
surdez serem usuárias de duas línguas distintas: Libras como primeira língua (L1) e Português
como segunda língua na modalidade escrita (L2). Essa formação tem como objetivo principal
proporcionar uma comunicação inclusiva junto aos(às) estudantes surdos, nos espaços
escolares e administrativos da Rede Municipal, possibilitando sua acessibilidade comunicativa,
bem como a expansão de conhecimentos linguísticos. No módulo 1, serão abordados os
aspectos teórico-práticos da utilização da Língua Brasileira de Sinais e seus aspectos
estruturais, em nível básico de conhecimento

Formadores

Instrutores de Libras/ASMG.

Público-alvo

Professores(as) da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (EMEIs, EMEFs) que nunca
fizeram curso de Libras.

Carga horária

Total de 40 horas, distribuídas em 20 encontros de 2 horas.

Turmas (Segundas e quartas-feiras)* Turmas (Terças e quintas-feiras)*

Turma 1
Segundas e quartas-feiras
Horário: das 08h às 10h

Turma 2
Segundas e quartas-feiras
Horário:das 13h às 15h

Turma 3
Segundas e quartas-feiras
Horário: das 15h30 às 17h30

Turma 5
Terças e quintas-feiras
Horário: das 07h às 09h

Turma 6
Terças e quintas-feiras
Horário: das 09h30 às 11h30

Turma 7
Terças e quintas-feiras
Horário:das 14h às 16h

*Exceto a aula inaugural que será no dia 24/03 às 19 horas para todas as turmas.



Turma 4
Segundas e quartas-feiras
Horário:das 19h às 21h

Turma 8
Terças e quintas-feiras
Horário:das 19h às 21h

Conteúdo programático

Vocabulário em Libras (aulas práticas): Alfabeto manual; Números; Saudações; Apresentação
pessoal; Família; Horário; Dias da semana; Meses do ano; Alimentação; Meios de transporte;
Redes sociais; Cores; Características físicas; Classificadores.

Aspectos gerais sobre a surdez (aulas teóricas): visões clínica e socioantropológica da surdez;
História da educação de surdos e da Língua Brasileira de Sinais; Cultura e identidade surda;
Aspectos gramaticais da Libras.

Os conteúdos ministrados serão oferecidos por meio dos temas escolhidos: tecnologia,
gastronomia, agroecologia, empreendedorismo e sustentabilidade, de acordo com o contexto
atual e educacional relacionados à proposta do Clic/Núcleo de Línguas/ Programa falando com
o mundo – Diretoria de Relações Internacionais (DIRI). O foco será no ensino da língua e na
sua função social.

CRONOGRAMA

Datas dos encontros das turmas 1, 2, 3 e 4  (Segundas e quartas-feiras) - Módulo 1

24/03(*) 28/03 30/03 04/04 06/04

11/04 13/04 18/04 20/04 25/04

02/05 04/05 09/05 11/05 16/05

18/05 23/05 25/05 30/05 01/06

Datas dos encontros das turmas 5, 6, 7 e 8  - (Terças e quintas-feiras) - Módulo 1

24/03(*) 29/03 31/03 05/04 07/04

12/04 14/04 19/04 26/04 28/04

03/05 05/05 10/05 12/05 17/05

19/05 24/05 26/05 31/05 02/06

Recursos didáticos

Computador/notebook conectado à internet ou outro dispositivo que tenha acesso à internet.
Material produzido em slides para o curso de Libras; vídeos de assuntos relacionados à aula;

*Exceto a aula inaugural que será no dia 24/03 às 19 horas para todas as turmas.



atividades elaboradas pelo Google Forms.

Certificação/comprovante de presença

Os cursistas com frequência de, no mínimo, 60% serão certificados.

Inscrição

Período: até o dia 21/03/2022

Formulário de inscrição: https://forms.gle/zTzykLdZheRTJydg8

Critérios de seleção:
1º Professores(as) que atendem a estudantes surdos(as) em sala de aula;
2º Professores(as) da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (EMEIs, EMEFs);
3º Professores(as) do AEE, coordenadores(as) e diretores(as);
4º Professores(as) que estão na gestão (SMED e regionais).

(*) Exceto a aula inaugural que será no dia 24/03, às 19 horas, para todas as turmas.

*Exceto a aula inaugural que será no dia 24/03 às 19 horas para todas as turmas.

https://forms.gle/zTzykLdZheRTJydg8

