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Carga horária semestral: 64 Horas

Período: 01/09/2021 a 20/09/2021

Semestre/ano: 01/2021

EMENTA:  Teorias  linguísticas:  behaviorismo,  inatismo  e  sociointeracionismo.
Aquisição e desenvolvimento da linguagem. Estágios de desenvolvimento linguístico.
Cognição e linguagem. O papel da experiência na aquisição.

I - Objetivos: 
 Compreender o percurso histórico da língua de sinais;
 Identificar os estágios de aquisição da linguagem;
 Compreender as teorias linguísticas que abordam a aquisição da linguagem.

II - Conteúdo programático:
Unidade 1 
Língua de sinais e o surdo
Unidade 2
Estágio de aquisição da linguagem
Unidade 3
Teorias sobre aquisição da linguagem

III - Metodologia:
 A disciplina será desenvolvida de forma remota com a utilização de plataforma

digital: SIGAA, Google Classroom e Google meet. 
 Há um conjunto de atividades a serem desenvolvidas. Algumas atividades serão

utilizadas para somar notas da disciplina, outras não.
 Algumas atividades são de orientações de estudo individual e outras atividades

são de estudo coletivo.
 Atenção para as datas sugeridas para as atividades. Algumas datas são flexíveis,

outras datas e horários são obrigatórios e marcados pela professora.
 No ambiente virtual serão disponibilizados materiais diversos, atividades para

estudo e avaliação, bem como link para aula online em tempo real.
 Aluno/a que apresentar dificuldades de condição de acesso às atividades remotas

podem entrar em contato comigo para buscarmos alternativas, para tanto, usar o
meu e-mail: neumachaveiro@ufg.br
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Disciplina: Aquisição da Língua de Sinais  2021/1
Período: 01/09/2021 a 06/09/2021                                            Carga horária: 15 horas
Unidade 1: Língua de sinais e o surdo 
Conteúdos: 
Aquisição de linguagem
Atividades Previstas Tipo de interação/Recurso Produção do aluno
* Leitura de material 
indicados
* Fóruns de discussão
* Produção de trabalho 
em Libras ou Português

*Google Class
*Google meet
*Fórum
*SIGAA
* e-mail

*Participação nos Fóruns
*Entrega de atividade na 
plataforma

Disciplina: Aquisição da Língua de Sinais  2021/1
Período: 08/09/2021 a 11/09/2021                                           Carga horária: 13 horas
Unidade 2: Estágio de aquisição da linguagem
Conteúdos:
Os estágios de aquisição de linguagem 
Aquisição da Língua de Sinais pelo surdo
Atividades Previstas Tipo de interação/Recurso Produção do/a aluno/a
* Leitura de material 
indicados
* Fóruns de discussão
* Produção de trabalho 
em Libras ou Português 

*Google Class
*Google meet
*Fórum
*SIGAA
* e-mail

*Participação nos Fóruns
*Entrega de atividade na 
plataforma

Disciplina: Aquisição da Língua de Sinais  2021/1
Período: 13/09/2021 a 20/09/2021                                            Carga horária: 30 horas
Unidade 3: Teorias sobre aquisição da linguagem 
Conteúdos: 
Teorias da linguagem
Atividades Previstas Tipo de interação/Recurso Produção do/a aluno/a
* Leitura de material 
indicados
* Fóruns de discussão
* Produção de trabalho 
em Libras ou Português

*Google Class
*Google meet
*Fórum
*SIGAA
* e-mail

*Participação nos Fóruns
*Entrega de atividade na 
plataforma

Sobre a Frequência do/a aluno/a:
A frequência do/a aluno/a será acompanhada pelas atividades síncronas e assíncronas
realizadas no ambiente virtual.
* Para os/as aluno/a com dificuldade de acesso às atividades podemos combinar outra
forma para compor a frequência.

IV - Avaliação:
As atividades avaliativas serão realizadas no ambiente virtual, com envio de arquivos e
também utilização de ferramentas na plataforma. 

Critérios que serão utilizados para a avaliação: 
- Envio de material (produção de texto, de vídeos e trabalho em grupo) - pontualidade



no envio das atividades e adequada compreensão dos conceitos.
- Fóruns (debate, dúvidas, questionamentos, comentários) – participação no fórum de
forma textual ou por vídeo em Libras e adequada compreensão dos conceitos.
-  Atividades  na  plataforma  –  realização  no  período  determinado  e  adequada
compreensão dos conceitos. 

Quadro: ATIVIDADES AVALIATIVAS ASSÍNCRONAS
N1: 

Atividade Conteúdo Valor
Participação  em
fóruns 

Unidade 1 e 2 2,0

Produção  em
Português  ou  Libras
do filme Nell 

Unidade 1 4,0

Produção  em
Português  ou  Libras:
Vivências  no  meu
processo de Aquisição
da Língua de Sinais 

Unidade 1 4,0

Total 10,0
N2: 

Atividade Conteúdo Valor
Participação  em
fóruns

Unidade 3 4,0

Estudo  de  caso:  A
família da Fiorella

Unidade 3 6,0

Total 10,0
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VII – Bibliografia adicional para o ensino remoto
1. Privação de língua: https://youtu.be/X40qQ-goWhM
2. Minha audição não funciona como a sociedade quer: 

https://youtu.be/ngxMlEbODsE
3. Infográfico — Língua de Sinais para bebês: 

https://blog.librasparabebe.com.br/infográfico-l%C3%ADngua-de-sinais-para-
bebês-81738bca6435#.6jxrd2prd 

4. Experiências em Experiências em Aquisição e Desenvolvimento da Língua de 
Sinais https://youtu.be/ZxdhdRFIACw 

5. Globo/Fantástico – O mundo secreto dos bebês: https://youtu.be/_WQGvVDB-
9w 

6. Aquisição da Linguagem em Língua de sinais https://youtu.be/T0WAwg0fP8E
7. Piaget Estágios de Desenvolvimento | Construtivismo 

https://youtu.be/CRokAZi_RWM 
8. Lev Vigotski - Desenvolvimento da linguagem https://youtu.be/_BZtQf5NcvE 
9. Piaget e Vygotsky: https://youtu.be/rTqWOsAjPeI 
10. Conversa entre mãe e filha surdas se espalha na web: 

https://veja.abril.com.br/blog/virou-viral/video-de-conversa-entre-mae-e-filha-
surdas-se-espalha-na-web/

11. Estimulação dos bebês / Apresentação da família da Fiorella:  
https://youtu.be/59Q6XSV0SaY 

12. Primeiros sinais da Fiorella https://youtu.be/DqCWFXUZ2vk 

VIII - OBSERVAÇÃO SOBRE ENSINO REMOTO

1. Em decorrência das medidas excepcionais de restrição do deslocamento tomadas
em virtude da pandemia pelo coronavirus (SARS-CoV-2), o que por sua vez,
motivou  a  adoção  do  modelo  de  ensino  remoto  emergencial,  com  vistas  à
proteção dos direitos autorais, de imagem e voz de professor(es) e estudantes,
abaixo  estão  elencadas  algumas  medidas/resoluções,  as  quais  deverão  ter  a
ciência e concordância de todos os envolvidos nas atividades de ensino previstas
para esta disciplina.

2. No desenvolvimento  das  aulas  remotas  emergenciais,  algumas  das atividades
previstas poderão ser gravadas. Dessa forma, poderá haver a captura de imagem
e voz do professor e dos estudantes. A gravação das atividades remotas ocorrerá
a partir da anuência conjunta do docente responsável pela disciplina e os alunos
nela regularmente matriculados.

3. Poderão ter acesso ao ambiente virtual de ensino remoto, apenas o professor e os
estudantes regulamente matriculados nesta disciplina.  Depende de autorização
do professor, o acesso de terceiros ao ambiente virtual de ensino remoto, que
porventura,  não  estejam  diretamente  envolvidos  com  as  atividades  nela
desenvolvidas.

4. Os materiais didáticos, que porventura, forem disponibilizados pelo professor,
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não poderão ser objeto de divulgação ao público externo, seja por meio de redes
sociais, filmagens, vídeos, impressos de fotografias e quaisquer outros meios de
publicação e comunicação.

5. O material  didático  produzido  e  fornecido  pelo  professor  deve  ser  utilizado
apenas para fins educacionais e pedagógicos da disciplina.

6. É proibida a reprodução e/ou a distribuição de trechos ou da integralidade das
aulas gravadas sem a autorização expressa do professor. 

7. Caso concordem, para participar das atividades da disciplina, os alunos devem
assinar  e  enviar  o  Termo de  Consentimento  postado na plataforma da nossa
disciplina.


