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Plano do Ensino adaptado para o formato remoto 

NOME DA DISCIPLINA: ESTÁGIO 3  

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:  
Renata Rodrigues de Oliveira Garcia – renata.garcia@ufg.br 
Silvia Saraiva de França Calixto – silviasaraiva@ufg.br   

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 96 horas 

SEMESTRE/ANO: 1°/2021 

PERÍODO DA DISCIPLINA CONDENSADA: 01/09/2021 a 29/09/2021 

HORÁRIO: A disciplina Estágio 3 será dividida em dois momentos:  
MOMENTOS SÍNCRONOS – encontros virtuais online na plataforma Zoom com professoras (2 
encontros síncronos por semana); 
MOMENTOS ASSÍNCRONOS – atividades teóricas e  práticas e gravação de vídeo em Libras 
postadas no SIGAA ou no e-mail institucional ou no Telegram ou no Youtube. 

EMENTA: Desenvolvimento do projeto de ensino e pesquisa na escola-campo. Abordagens e 
metodologias de ensino e aprendizagem de Libras. Didática e prática de ensino: planejamento, plano 
de aula e avaliação da aprendizagem. 

I – OBJETIVO GERAL: 
Desenvolver o projeto de ensino e pesquisa na prática-virtual, pelo Meet, Zoom e Youtube  para que 
promova nos alunos o aprendizado das tarefas realizadas, tendo como referencia as abordagens para 
o ensino de Libras de forma que possa objetivar e contextualizar as atividades didáticas de 
planejamento, produção e avaliação.  
 
II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Compreender o processo de desenvolvimento e prática de projetos no ensino remoto. 
2. Interpretar, aplicar e analisar as contribuições da didática para o ensino de Libras. 
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3. Refletir o texto e discutir sobre a prática do ensino remoto de Libras. 
 

 
III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

Ø Unidade 1: Contexto, planejamento e pesquisa. 
Ø Unidade 2: Modelos de aprendizagem. 
Ø Unidade 3: Aprendizagem, formação e prática docente.  
Ø Unidade 4: Técnicas do ensino, e auto avaliação.  

IV – METODOLOGIA: 

Esta disciplina se constitui a partir de um referencial teórico-prático que privilegia a relação 
professor-aluno e aluno-aluno como condição fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. 
Deste modo, as aulas se desenvolverão segundo um processo dialógico: 
 
- Tipo de interação/recurso: serão utilizados diferentes tipos de interação no ensino remoto, como: 
aula online, em tempo real (Google Meet, ou Zoom etc.), fórum de discussão, chat, e-mail, 
formulários. 
 
- Atividades previstas: serão realizadas atividades de forma síncrona (docentes e discentes 
interagindo em tempo real), como: aula online e chat. E também serão realizadas atividades de forma 
assíncrona (docentes e discentes interagindo em tempos diversos), como: fórum de discussão, leitura 
de materiais (artigos, capítulos, livros etc.), análise e debate de vídeos/filmes, estudos de caso, dentre 
outras. 
 
- Produção do/a estudante: os/as estudantes poderão participar das atividades de formas diversas, 
como: participando de fóruns e/ou chat com comentários escritos, envio de atividades (arquivos de 
editores de texto, arquivos de apresentação em slides, PDF, arquivos de vídeos e/ou de áudios ou 
outros) na plataforma utilizada, realização de exercícios na plataforma utilizada (questionários, 
tarefas etc.). 
 
- Observação sobre a frequência do/a aluno/a: A frequência do/a aluno/a será acompanhada pelas 
atividades síncronas e assíncronas realizadas no ambiente virtual e também entrega das atividades.  
 

V - AVALIAÇÃO: 

A avaliação será contínua e formativa, através do ambiente virtual. Visa identificar o andamento da 
aprendizagem dos conteúdos e mensurar o desempenho por meio de notas atribuídas a trabalhos 
coletivos, atividades individuais e projeto de ensino e pesquisa, utilizados como instrumento de 
verificação de aprendizagem, assim como a pontualidade na entrega das atividades e frequência nas 
aulas virtuais, passíveis de penalidade se descumpridas. 

Atividades Avaliativas Data Nota 
Apresentação dos alunos  5,0 
Dinâmica da atividade  5,0 
Seminário  5,0 
Relatório Final  5,0 
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Composição de nota final (10,0): N1+ N2 : 10,0  
 
 
VI – OBSERVAÇÕES SOBRE O ENSINO REMOTO: 
 
1) No desenvolvimento das aulas remotas emergenciais, algumas das atividades previstas poderão 
ser gravadas. Dessa forma, poderá haver a captura de imagem e voz da professora 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. 
2) Poderão ter acesso ao ambiente virtual de ensino remoto, apenas a professora e os estudantes 
regulamente matriculados nesta disciplina. Depende de autorização da professora, o acesso de 
terceiros ao ambiente virtual de ensino remoto, que porventura, não estejam diretamente envolvidos 
com as atividades nela desenvolvidas. 
3) Os materiais didáticos, que porventura, forem disponibilizados pela professora, 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. 
4) O material didático produzido e fornecido pela professora deve ser utilizado apenas para fins 
educacionais e pedagógicos da disciplina. 
5) É proibida a reprodução e/ou a distribuição de trechos ou da integralidade das aulas gravadas sem 
a autorização expressa da professora. 
 
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
ARANTES, V. A. (Org.). Educação de surdos : pontos e contrapontos. São Paulo: Summus.2007. 
BOTELHO, P. Linguagem e letramento na educação dos surdos : ideologias e práticas 
pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 
CORTEZÃO, L., LEITE, C., PACHECO, J. A. Trabalhar por Projectos em Educação: uma 
inovação interessante? Porto: Porto Editora, 2002. 
SILVA, M. P. M. Construção de sentidos na escrita do aluno surdo . São Paulo: Plexus Editora, 
2001. 
VASCONCELLOS, C. S. Avaliação : concepção dialética-libertadora do processo de avaliação 
escolar. 17 ed. São Paulo: Libertad, 2007. 
VEIGA, I. P. A. (Org.). Didática : o ensino e suas relações. São Paulo: Papirus, 2005. 
 
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações 
Curriculares (Estratégias para a educação de alunos com necessidades especiais). Brasília: 
MEC/SEF/SEESP, 1998. 62 p.  
BRASIL. Orientações Curriculares para o Ensino Médio. I Vol. 1: Linguagens, códigos e suas 
tecnologias. Brasília: MEC/SEB, 2006.  
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: MEC/Semtc, 2002. 
BRASIL. Referenciais para a formação de professores. Brasília,: MEC/SEB, 1999.  
BRASIL. Enem: Documento Básico. Brasília:INEP, 2000.  
DEMO, P. Educar pela pesquisa. Campinas, SP: Autores Associados, 2000. (Col. educação 
contemporânea).  
GESSER, A. Teaching and learning Brazilian Sign Language as a foreign language. Dissertação de 
mestrado inédita, Florianópolis: UFSC, 1999.  
GESSER, A. “Um olho no professor surdo e outro na caneta”: Ouvintes aprendendo a Língua 
Brasileira de Sinais. Tese de doutorado inédita, Campinas: Unicamp, 2006.  
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HERNÁNDEZ, F. Cultura Visual, Mudança educativa e Projeto de Trabalho. Porto Alegre: 
Artmed, 2000.  
LEITE, T. A. O ensino de segunda língua com foco no professor: história oral de professores 
surdos de língua de sinais brasileira. 2004. Dissertação (Mestrado em Letras) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.  
OLIVEIRA, M. A. A. de; Oliveira, M. L. M. B. de; Carvalho, O. V. G. de. Um mistério a resolver: o 
mundo das bocas mexedeiras. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. 39  
PEREIRA, R. C. Surdez: aquisição de linguagem e inclusão social. Rio de Janeiro: Revinter, 2008. 
PIMENTA, N. Curso de Língua de Sinais, vol. 2. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2007. 1 DVD. 
PIMENTA, N. Jogo Educativo “Configurações de Mãos”. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2000. 
______. Alfabeto Manual em LSB. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2006.  
______. Configurações de Mãos em LSB. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2006.  
SAVIANI, D. História das idéias pedagógicas no Brasil. São Paulo: Autores Associados, 2007. 
SILVA, L. H. (Org.) Novos Mapas Culturais, Novas Perspectivas Educacionais. Porto Alegre: 
Sulina, 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


