
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE LETRAS 

LICENCIATURA EM LETRAS: LIBRAS 

 

 
Nome da Disciplina: Língua Brasileira de Sinais 1 

Professores responsáveis: Alessandra Campos Lima | alessandracampos@ufg.br 
                                            Andrea dos Guimarães de Carvalho | andrea_carvalho@ufg.br 

Carga horária semestral: 64 horas 
Semestre/ano: 1º sem/2021 

Ementa:  
Introdução às práticas de compreensão e produção em Libras por meio do uso de estruturas e 
funções comunicativas elementares. Introdução ao sistema fonético e fonológico da Libras. 
Escrita de sinais. 

1 Objetivos:  
1.1 Desenvolver as habilidades de compreensão e produção em Libras. 
1.2 Aprimorar a prática de produção em Libras por meio do uso de estruturas e funções 
comunicativas básicas. 
1.3 Apresentar questões comuns referentes ao surdo e sua organização social e cultural. 
2 Conteúdo programático: 
2.1. Técnicas e estratégias de compreensão e produção de texto em Libras 
2.2. Concepções e mitos sobre Línguas de Sinais 
2.3. Parâmetros da Libras 
2.4. Alfabeto Manual e Soletração dos Nomes 
2.5. Numerais Cardinais e numerais para quantidade  
2.6. Cumprimentos 
2.7. Grupos temáticos de sinais 
     2.7.1. Calendário  
     2.7.2. Antônimos 
     2.7.3. Família 
     2.7.4. Materiais de Expediente  
     2.7.5. Cores 
     2.7.6. Frutas e verduras 
8. Verbos e tipos de negação 
9. Pronomes (pessoais, possessivos, demonstrativos) e expressões interrogativas 
10. Adjetivos 



11. Prática de língua – produção escrita 
     11.1 Atividades simples de leitura e escrita em ELiS 
Obs.: As propostas de atividades durante o semestre não seguirão, necessariamente, a ordem 
de conteúdos e orientações de trabalhos apresentados nesta seção.  
3 Metodologia: 
Esta disciplina está formulada nos moldes do Ensino Remoto Emergencial – ERE a partir de 
um referencial teórico-prático que privilegia as atividades virtuais colaborativas entre 
professora e alunos como condição fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. 
Deste modo, as aulas serão desenvolvidas remotamente, de forma condensada, contando com 
encontros síncronos (que são aulas online, com interação em tempo real entre professora e 
alunos; o link dos encontros será enviado momentos antes da aula para o e-mail institucional 
e/ou por meio do whatsapp ou telegram) e assíncronos (professora e alunos interagindo em 
tempos diversos, com materiais dispostos virtualmente), lançando mão dos recursos oficiais 
da UFG (Sigaa e/ou ferramentas do G-Suite, como Google Classroom, Google Drive, Google 
Meet, e/ou Zoom, e/ou Moodle Ipê que deverão ser acessados por meio do e-mail 
institucional), bem como outras igualmente aceitáveis, como o whatsapp e/ou telegram. 
Planejamos atendimento individualizado e/ou para grupos de alunos para orientação de 
atividades ou desfazer dúvidas relativas aos conteúdos estudados. 
No ambiente virtual serão disponibilizados materiais de estudo, como textos em pdf. e/ou 
links de vídeos ou textos sobre os assuntos estudados. 
A participação dos alunos, bem como a presença, será registrada de formas diversas, por meio 
as atividades síncronas e assíncronas, como: presença nos encontros síncronos e/ou o envio de 
atividades (leitura de textos ou execução de tarefas, por exemplo).  
Os alunos que porventura apresentarem qualquer dificuldade de acesso às aulas síncronas ou 
aos materiais dispostos no ambiente virtual, assim como na realização ou no envio das 
atividades propostas deverão entrar em contato antecipadamente com o professor pelo e-mail 
institucional constante neste Plano de Curso. 
Além disso, a disciplina lançará mão de: 
3.1 Atividades individuais; 
3.2 Atividades em grupo; 
3.3 Leitura e discussão de textos em Libras e em português; 
3.4 Prática da produção e compreensão em Libras; 
3.5 Filmagem de atividades; 
3.6 Devolutivas das atividades individualmente, pelo Telegram. 
O material didático se constituirá de slides e de vídeos sobre os assuntos abordados, textos 
impressos em português para discussão em Libras, grupo fechado no Facebook (de acordo 
com a possibilidade de todos os alunos da sala), bem como o uso dos recursos do SIGAA.  
4 Avaliação: 
Esta será realizada de maneira processual, definida pelo compromisso, participação, empenho 
e desempenho do aluno na execução das etapas propostas para a disciplina. 
O que será avaliado: 
4.1 Participação durante as aulas; 
4.2 Execução das atividades individuais (obrigatórias) e em grupo (não obrigatórias); 
4.3 Entrega das tarefas no prazo estipulado; 
4.4 Uso adequado dos conteúdos estudados na produção sinalizada. 
 
A seguir, disponibiliza-se o quadro de atividades obrigatórias e não obrigatórias, as datas de 
entrega e a pontuação de cada uma, para compor as notas de N1 e N2: 
 



N1 e N2 Data Valor 
Atividade obrigatória 1 (individual) 28/07 10,0 
Atividade não obrigatória 1 (em grupo) 30/07 --- 
Atividade obrigatória 2 (individual) 03/08 10,0 
Atividade não obrigatória 2 (em grupo) 05/08 --- 
Atividade obrigatória 2 (individual) 09/08 10,0 
Atividade não obrigatória 2 (em grupo) 11/08 --- 
Total   (10,0 x 3) = 30,0/3 = 10,0 

*No cronograma encontram-se as datas de envio de cada atividade. No entanto, todas as 
atividades obrigatórias podem ser enviadas até o dia 12/08/2021. 

 
5 Bibliografia básica: 
ESTELITA, M. Elis - Escrita das Línguas de Sinais. Petrópolis: Arara azul, 2007. 
FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. Libras em contexto. Curso básico. Brasília: Ministério da 
Educação e do Desporto/Secretaria de Educação Especial, 2001. 
PEREIRA, M. C. C., CHOI, D. (et alli). Libras – conhecimento além dos sinais. São Paulo: 
Pearson, 2011. 
PIMENTA, N.; QUADROS, R. M. Curso de libras 1 – iniciante. 3 ed. Porto Alegre: Pallotti, 2008.  
6 Bibliografia complementar: 
ALMEIDA, E. C., DUARTE, P. M. Atividades ilustradas em sinais da libras. São Paulo: 
Revinter, 2004. 
BRITO, L. F. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995. 
CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D., MAURÍCIO, A. C. L. Dicionário enciclopédico 
ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira, v 1 e 2. São Paulo: Edusp, 2010. 
CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. (ed.). Enciclopédia da língua de sinais brasileira. V. 
1 e 2. São Paulo: Edusp, 2004 
QUADROS, R. M. DE; KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. 
Artmed: Porto Alegre, 2004.   
7 Sites: 
<http://www.bibliolibras.com.br/>  
<http://www.acessobrasil.org.br/libras/> 
<http://www.dicionariolibras.com.br/website/dicionariolibras/dicionario.asp?cod=124&idi=1
&moe=6> 
<http://www.feneis.com.br> 
<http://www.apilms.org/menu/downloads/livro_libras.pdf> 
<http://www.editora-arara-azul.com.br> 
<http://www.glossariolibrasportugues.com.br/> 
<http:// http://tvines.org.br/>  
 

 

 

 

 

 

 



 

Conteúdo programático 

A
ul
a 

Data Conteúdo 

Julho – 24 horas/aula 
  Unidade 1 

01 
26 

(Seg) 
4h 

Encontro síncrono 2h 
Apresentação da professora, do plano de curso, cronograma e formas de 
avaliação. Apresentação d@s alun@s. Sondagem de expectativas 
(questionário no Google Forms). “Combinados”.  
 
Atividade assíncrona 2h 
Assista ao vídeo da Unidade 1, contendo os assuntos: 
     Alfabeto manual e soletração dos nomes 
     Numerais cardinais e numerais para quantidade 
     Cumprimentos 
     Verbos 
     Parâmetros da Libras 
     Concepções e mitos sobre Línguas de Sinais (SAIBA MAIS....) 
 
Assista aos vídeos e leia os textos listados em “Quer conhecer mais?” – 
Unidade 1 
Prepare-se para realizar a atividade obrigatória 1 (individual) 
Obs: os glossários dos sinais para auxílio da aprendizagem dos sinais acima, 
está disponível para os alunos para pesquisa e treino nos seguintes sites:.< 
https://www.youtube.com/watch?v=ckvOUO4044g&ab_channel=MaxRhuan
Libras>  
Parâmetros da Libras: 
https://www.youtube.com/watch?v=0mbrTIj7fl4&ab_channel=LidieliPortiliot
ti > 
Saudações : 
https://www.youtube.com/watch?v=BFe8uApDtLA&ab_channel=KellyLet%
C3%ADcia 
Tipos de verbos: 
https://www.youtube.com/watch?v=H6tikzCSjaQ&ab_channel=UmSinaldeIn
clus%C3%A3o 
Alfabeto em Libras: 
< 
https://www.youtube.com/watch?v=HXHqWaPWEj4&ab_channel=LIBRAS
CES-UFCG> 
SAIBA MAIS: Livro: Libras? Que língua é essa? 
PAPO EM LIBRAS: 
<https://www.youtube.com/watch?v=OM2RtlOMb5k&ab_channel=Isflocos> 

02 
27 

(Ter) 
4h 

Atividade assíncrona 4h 
Assista aos vídeos e leia os textos listados em “Quer conhecer mais?” – 
Unidade 1 
Filme a atividade obrigatória 1 (individual) 



03 
28 

(Qua) 
4h 

Encontro síncrono – plantão tira dúvidas 2h 
 
Atividade assíncrona 2h           
Assista aos vídeos e leia os textos listados em “Quer conhecer mais?” – 
Unidade 1 
Filme a atividade obrigatória 1 (individual) 
*Envie a atividade obrigatória 1 (individual)   
Encontre-se virtualmente com seu grupo e 
preparem o texto coletivo para a atividade não obrigatória 1 (em grupo) 

04 
29 

(Qui) 
4h 

Atividade assíncrona 4h 
Assista aos vídeos e leia os textos listados em “Quer conhecer mais?” – 
Unidade 1 
Encontre-se com seu grupo e preparem o texto coletivo para a atividade não 
obrigatória 1 (em grupo) 
Filme a atividade não obrigatória 1 (em grupo) 

05 
30 

(Sex) 
4h 

Atividade assíncrona 4h                                                      
Assista aos vídeos e leia os textos listados em “Quer conhecer mais?” – 
Unidade 1 
Filme a atividade não obrigatória 1 (em grupo)                
*Envie atividade não obrigatória 1 (em grupo)  

Unidade 2 

06 
31 

(Sáb) 
4h 

Encontro síncrono 2h 
 
Atividade assíncrona 2h 
Assista ao vídeo da Unidade 2, contendo os assuntos: 
     Família 
     Pronomes (pessoais, possessivos, demonstrativos) e expressões interrogativas 
     Adjetivos (bonito, feio, gordo, magro, alto, baixo, calmo, tranquilo, nervoso, 
     alegre, tímido, vergonhoso) 
     Antônimos 
     Verbos e tipos de negação 
      
Assista aos vídeos e leia os textos listados em “Quer conhecer mais?” – 
Unidade 2 
Prepare-se para realizar a atividade obrigatória 2 (individual) 
Alguns sites (adjetivos): 
https://www.youtube.com/watch?v=OoNbG9EEJ4Q&t=170s&ab_channel=K
ellyLet%C3%ADcia 
Site com sinais de pronomes:< 
https://www.youtube.com/watch?v=4rZhcyzZvd4&ab_channel=KellyLet%C
3%ADcia> 
< https://www.youtube.com/watch?v=5FHqai1wT-
o&t=106s&ab_channel=MaxRhuanLibras> 
 
Alguns sinais para antônimos: < 
https://www.youtube.com/watch?v=o5kNyUl_VxU&ab_channel=Sala8> 
< 
https://www.youtube.com/watch?v=qE60ZX7LcNg&t=100s&ab_channel=Ed

 

 



uca%C3%A7%C3%A3odeSurdos%2FDEBASI-INES> 
 
Família: < 
https://www.youtube.com/watch?v=TsnPoBQbexU&t=178s&ab_channel=N
%C3%BAcleodeA%C3%A7%C3%B5esInclusivasCampusS%C3%A3oJo%C
3%A3odelRei> 
Verbos e tipos de negação: < 
https://www.youtube.com/watch?v=_pAAdKHer8U&ab_channel=LibrasInter
pretar> 
 
(SAIBA MAIS...vida em Libras): < 
https://www.youtube.com/watch?v=Yi9YVcdcpuc&ab_channel=Educa%C3
%A7%C3%A3odeSurdos%2FDEBASI-INES> 

Agosto – 40 horas/aula (h/a) 

07 
02 

(Seg) 
4h 

Atividade assíncrona 4h 
Assista aos vídeos e leia os textos listados em “Quer conhecer mais?” – 
Unidade 2 
Filme a atividade obrigatória 2 (individual) 

08 
03 

(Ter) 
4h 

Encontro síncrono – plantão tira dúvidas 2h 
 
Atividade assíncrona 2h 
Assista aos vídeos e leia os textos listados em “Quer conhecer mais?” – 
Unidade 2 
Filme a atividade obrigatória 2 (individual) 
*Envie a atividade obrigatória 2 (individual)  
Encontre-se virtualmente com seu grupo e 
preparem o texto coletivo para a atividade não obrigatória 2 (em grupo) 

09 
04 

(Qua) 
4h 

Atividade assíncrona 4h 
Assista aos vídeos e leia os textos listados em “Quer conhecer mais?” – 
Unidade 2 
Encontre-se com seu grupo e preparem o texto coletivo para a atividade não 
obrigatória 2 (em grupo) 
Filme a atividade não obrigatória 2 (em grupo) 

10 
05 

(Qui) 
4h 

Atividade assíncrona 4h 
Assista aos vídeos e leia os textos listados em “Quer conhecer mais?” – 
Unidade 2 
Filme a atividade não obrigatória 2 (em grupo)  
*Envie atividade não obrigatória 2 (em grupo) 

Unidade 3 

11 
06 

(Sex) 
4h 

Encontro síncrono 2h 
 
Atividade assíncrona 2h 
Assista ao vídeo da Unidade 3, contendo os assuntos: 
     Calendário 
     Materiais de expediente 
     Cores 
     Frutas e verduras 
     Verbos 

 

 



     Pronomes 
 
Assista aos vídeos e leia os textos listados em “Quer conhecer mais?” – 
Unidade 3 
Prepare-se para realizar a atividade obrigatória 3 (individual) 
Sites complementares para estudo: 
Calendário - semana: < 
https://www.youtube.com/watch?v=B3NbgMbBRMY&t=455s&ab_channel=
N%C3%BAcleodeA%C3%A7%C3%B5esInclusivasCampusS%C3%A3oJo%
C3%A3odelRei> 
Calendário – meses do ano: 
< 
https://www.youtube.com/watch?v=gGcGww5yoHE&ab_channel=UmSinald
eInclus%C3%A3o> 
Cores: < 
https://www.youtube.com/watch?v=nVpc00JDfS4&t=126s&ab_channel=Ren
atoNunes> 
Verbos e frutas: < 
https://www.youtube.com/watch?v=VHoPIjyvGcc&t=110s&ab_channel=Kell
yPinhoAlflen> 
Materiais de expediente: < 
https://www.youtube.com/watch?v=dOSCPxkj9ss&t=68s&ab_channel=LIBR
AS-UEPB> 
Feriados em Libras (SAIBA MAIS...): 
< 
https://www.youtube.com/watch?v=giTIRA8T154&ab_channel=Educa%C3
%A7%C3%A3odeSurdos%2FDEBASI-INES> 

12 
07 

(Sáb) 
4h 

Atividade assíncrona 4h 
Assista aos vídeos e leia os textos listados em “Quer conhecer mais?” – 
Unidade 3 
Filme a atividade obrigatória 3 (individual) 

13 
09 

(Seg) 
4h 

Encontro síncrono – plantão tira dúvidas 2h 
 
Atividade assíncrona 2h 
Assista aos vídeos e leia os textos listados em “Quer conhecer mais?” – 
Unidade 3 
Filme a atividade obrigatória 3 (individual) 
*Envie a atividade obrigatória 3 (individual)    
Encontre-se virtualmente com seu grupo e preparem 
o texto coletivo para a atividade não obrigatória 3 (em grupo) 

14 
10 

(Ter) 
4h 

Atividade assíncrona 4h 
Assista aos vídeos e leia os textos listados em “Quer conhecer mais?” – 
Unidade 3 
Encontre-se com seu grupo e preparem o texto coletivo para a atividade não 
obrigatória 3 (em grupo) 
Filme a atividade não obrigatória 3 (em grupo) 

15 11 Atividade assíncrona 4h 

 



(Qua) 
4h 

Assista aos vídeos e leia os textos listados em “Quer conhecer mais?” – 
Unidade 3 
Filme a atividade não obrigatória 3 (em grupo)   
*Envie atividade não obrigatória 3 (em grupo) 

16 

 
12 

(Qui) 
4h 

Encontro síncrono 2h 
Devolutiva, tirar dúvidas, acertar questões em aberto. 
Responder ao questionário de avaliação da disciplina (Google Forms). 
 
Atividade assíncrona 2h 
Finalizar e entregar atividades fora do prazo. 

 
Obs.: 
1 Línguas de instrução durante as aulas: Libras (predominantemente) e português 
2 Este cronograma poderá sofrer alterações 

 
Atividades: devem ser filmadas em Libras. Vídeos de no mínimo 10 segundos 
e no máximo 180 segundos aproximadamente. Os vídeos devem ser enviados 
para a professora no Telegram. 
 

Atividades Data de 
envio 

Atividade obrigatória 1: Inicie o vídeo com um cumprimento. Faça uma 
apresentação pessoal (nome, sinal (se tiver), idade (real ou fictícia), número de 
telefone (real ou fictício). 

28/07 

Atividade não obrigatória 1: Imagine 5 cidades para onde você gostaria de 
viajar. Soletre os nomes delas e diga qual pessoa (da família) você levaria 
junto. 

30/07 

Atividade obrigatória 2: Apresente sua família, soletrando o nome e a idade 
delesꓽ pai, mãe, irmãos, irmãs (diga quantos são) e avós. 03/08 

Atividade não obrigatória 2: Conte que você vai preparar uma festa de 
aniversário surpresa para... (um membro de sua família). Quantos anos ele/ela 
vai fazer? Conte quais parentes vai convidar para a festa (grau de parentesco e 
nome). Todos e todas usando máscaras! 

05/08 

Atividade não obrigatória 3: Dia o dia e o mês em que nasceu. Em seguida, 
explique uma receita de salada de frutas ou vitamina de frutas com, pelo menos 
3 frutas (o sinal, a cor) e como se faz. 

09/08 

Atividade obrigatória 3: Diga qual o período do ano você mais gosta (mês e 
dia) porque e o que é comemorado. Conte quais materiais você comprou para 
começar a estudar na UFG. 

11/08 

 

 

 


