
 

 

 
 

Curso: Letras Libras. 
Disciplina: Estágio II. 

Professora Núbia Guimarães Faria. 

 

 
Plano Mensal-Remoto/ 2021 

NOME DA DISCIPLINA: ESTÁGIO 2 (LIBRAS).  

Professora responsável:  

Núbia Guimarães Faria  nubia_paz@ufg.br  

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 96 horas. 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20h  

SEMESTRE/ANO: 1°/2021.  
EMENTA: Observação de aulas de Libras na escola campo. Elaboração do projeto de 
ensino e pesquisa de Libras. Abordagens e metodologias de ensino e aprendizagem de 
Libras. Análise e elaboração de material didático para o ensino de Libras.  
 
I – OBJETIVO GERAL: 
 
Refletir sobre as abordagens e metodologias do ensino de Libras nas atividades 
educacionais a partir da perspectiva da pesquisa no contexto escolar visando contribuir 
com a construção de projeto de ensino e pesquisa no ensino de Libras: L-2 ou L-1. 
Entender o ensino de Libras como L-1 e L-2.  
 
II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

ñ Compreender o processo de desenvolvimento sobre o planejamento; 
ñ Analisar as contribuições da didática para o ensino de Libras; 
ñ Estudar e refletir sobre metodologia do ensino de Libras; 
ñ Elaborar projeto de ensino-aprendizagem e pesquisa.  

 
III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 
Unidade I: Estrutura do Projeto de Ensino-Aprendizagem. 
1.1. Sobre o Conceito de Projeto de Ensino-Aprendizagem. 
1.2. Projeto X Concepção de Educação, Currículo e Conhecimento. 
Unidade II: Roteiro de Elaboração do Projeto de Ensino-Aprendizagem. 
2.1. Projeto de Curso. 
2.2. Plano de Aula. 
2.3. Trabalho de projeto. 
Unidade III: Construindo uma taxonomia das técnicas de ensino. 
3.1. Técnicas controladas. 
3.2. Técnicas semicontroladas. 



3.3. Técnicas livres. 
Unidade IV: Elaboração de Materiais Didáticos para o ensino de Libras: L-1 e L-2. 
4.1. Avaliação de Materiais. 
4.2. Adaptação de Materiais. 
4.3. Abordagens para o Desenvolvimento de Materiais. 
4.4. Aspectos Particulares do Desenvolvimento de Materiais. 
4.5. Novos Desenvolvimentos na Elaboração de Materiais. 
Unidade V: Projeto de ensino e pesquisa: Ensino de Libras como L-1 e L 2. 
5.1. Pesquisa-ação no contexto escolar. 
5.2. Pesquisa no ensino de Libras: L-1 e L-2. 
5.3. Organização da Palestra: Seminário em Sala de Aula de Libras dos Alunos.  
Unidade VI:  Orientação  
6.1. Relatório sobre Ensino de Libras : L-1 ou L-2 
6.2. Escrita de projeto, sobre o relatório final do ensino de Libras: L-1 ou L-2. 

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 remota, sendo diferente da presencial. Deste modo, as aulas se 
desenvolverão segundo um processo aprendizado autonomia, com aulas expositivas 
virtuais e vídeo-libras; leitura e discussão de textos teóricos; relatos das experiências 
vivenciadas na sala de aula virtual; e observação. O material didático se constituirá de 
textos (livros e revistas científicas), de slides e de vídeos sobre o assunto abordado. 

V - AVALIAÇÃO: 

A avaliação será contínua e formativa. Visa identificar o andamento da aprendizagem dos 
conteúdos e mensurar o desempenho por meio de notas atribuídas a trabalhos coletivos, 
atividades grupais, apresentação de miniaulas e projeto de ensino e pesquisa, utilizados 
como instrumento de verificação de aprendizagem. Diálogo virtual sobre o feedback dos 
alunos com sua orientadora, sobre todas as atividades dos discentes. 
 
Composição da nota final (10,0): 
N-1 = 10,0 
Entrega do Termo de Compromisso (preenchido e assinado)                   1,0 
Projeto Final do Ensino de Libras: L-1 e L-2 (com duas línguas diferentes) 6,0 
Relatórios (2 unidades)                                                                                  3,0                                           
 
N-2=10,0 
Atividades em trio                                                                                                            3,0 
Relatório Final (incluir o projeto de ensino e os relatórios, atividades do grupo) 6,0 
Apresentação do grupo (apresentar suas atividades no zoom com sua professora, marcar o horário e 
dia)                                                                                                              1,0 
 
Enviar o trabalho de vocês, no seu sigaa da UFG, e também no e-mail da sua 
orientadora.  
 
VI – 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. 



GIMENO SACRISTÁN, J., PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e Transformar o 
Ensino. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
HERNÁNDEZ, F. Transgressão e Mudança na Educação: os projetos de trabalho. Porto 
Alegre: Artmed, 1998. 
PEREIRA, R. C. Surdez: aquisição de linguagem e inclusão social. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2008. 
TOMLINSON, B., MASUHARA, H. A elaboração de materiais para curso de idiomas. 
São Paulo: SBS, 2005. 
VASCONCELLOS, C. S. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto 
Político-Pedagógico. 15 ed. São Paulo: Libertad, 2006. 
 
VII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
ALMEIDA FILHO, J. C. P. de. Dimensões comunicativas no ensino de línguas. 
Campinas, SP: Pontes, 1998. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Adaptações Curriculares (Estratégias para a educação de alunos com necessidades 
especiais). Brasília: MEC/SEF/SEESP, 1998. 
CORREIA, L. M. Inclusão e Necessidades Educativas Especiais: Um guia para 
educadores e professores. Porto: Porto Editora, 2008. 
FIGUEIREDO, F. J. Q. DE. Aprendendo com os erros: uma perspectiva comunicativa de 
ensino de línguas. Goiânia: Editora UFG, 2002. 
KLEIMAN, A. B. A Formação do Professor: perspectivas da lingüística aplicada. 
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2001. 
LACERDA, C. B. F. Intérprete de Libras em atuação na educação infantil e no ensino 
fundamental. Porto Alegre: Mediação, 2009. 
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. 
MACHADO, P. C. A política educacional de integração/inclusão: um olhar do egresso 
surdo. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2008. 
SKLIAR, C. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998. 
VASCONCELLOS, C. S. Construção do Conhecimento em Sala de Aula. 15 ed. São 
Paulo: Libertad, 2005. 
SCHWARTZ,S.Falar e escutar na sala de aula: propostas de atividades práticas. 
Petropolis,RJ.Ed.Vozes, 2008. 
AQUINO,I.S. Como falar em encontros científicos: Do seminário em sala de aula a 
congressos internacionais. São Paulo.Ed. Saraiva. 2010. 
 

 
Instruções para os alunos seguirem suas atividades essenciais:  
 

1- Atividades em TRIO, somente três alunos no seu trabalho de Estágio 2.  
2- Participar de salas de aulas virtuais do estágio supervisionado, relatar e observar 

as aulas virtuais de Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS, sempre colocar as 
referências bibliográficas. Fazer seus relatórios obrigatórios, 2 unidades. 

3- Produzir seu projeto de ensino de Libras com duas línguas: L-1 e L-2, introdução, 
metodologia, cronograma e feedback dos alunos e professores, referências 
bibliográficas.  

4-  Fazer os 6 planos de aulas, precisa criar os 5 conteúdos diferentes, um com L-1 e 
outro com L-2, para incluir do seu projeto de ensino de Libras como L-2 e L-1 



(duas línguas diferentes), colocar o cronograma, horário e dias também. Não 
esqueçam. 

5- Os estagiários de Libras devem participar os três dias com o(a) supervisionado 
(a); o primeiro dia será sobre o documento dos alunos-estagiários com termo de 
compromisso, contatar o(a) supervisionado (a); no segundo dia é observar a aula 
com ele (a); o terceiro dia será a continuação, assistir a aula com seu (sua) 
supervisionado (a); depois é fazer o seu relatório sobre as aulas virtuais, a 
aprendizagem dos alunos e as atividades do (a) supervisionado(a)... 

6- Responsabilidade do aluno, se tiver dúvidas, conversar com a sua orientadora. É 
importante saber, como devem fazer a sua atividade de Estágio II-2021.  

7- Fazer seu projeto é fundamental para seu próprio desenvolvimento como 
professor, a prática de escrever e ler é constante, pesquisar sobre seus estudos é 
necessário para a construção do saber.  

8- Não fujam de seus deveres, pensem positivo para alcançar seus objetivos.  
 

 
 
 
 
 

Avaliação 
– 

Valor dos 
pontos 

Tipos de Atividades – São 3 discentes em um grupo.  
Datas: 03 de março até 30 de março de 2021.  

Entreguem as atividades sejam pontuais com seu compromisso.  
 

As datas no ZOOM, para tirar as dúvidas dos Discentes:  
Dia:04 de março de 2021(1) 
Dia: 11 de março de 2021(2) 
Dia: 18 de março de 2021(3) 
Dia: 25 de março de 2021(4) 
Dia: 01 de Abril  de 2021(5) 

 
 
 
 
 
 

1,0 (N-
1) 

Datas: 
Até 29 de 
março de 

2021.  
Documen
to digital.  

 
É importante você preencher seu documento “termo de compromisso”, 
precisa saber comunicar o(a) supervisionado(a), nome da escola, endereço 
na escola, CPNJ, e outras informações. Deve comunicar com a 
coordenadora da escola sobre o documento digital com seu nome pessoal, 
CPF, endereço da UFG etc., também preencher a atividade de estágio da 
UFG sobre a sua prática de observação de ensino de Libras (é a sua atividade 
mais importante).  
Site : https://prograd.ufg.br/p/31278-estagio-obrigatorio 
Quaisquer solicitações ou questionamentos podem ser solucionadas pelo 
e-mail: centraldeestagios.prograd@ufg.br e pelo número de telefone (62) 
3521-1478.  Sobre número do convênio e documentação do estágio: 
Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório Coletivo. 
 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/90/o/Tutorial___Estagios_Obrigatori
os_da_UFG.pdf  -  
sobre assinatura digital, os alunos vão fazer o SEI (programa para assinar 
seu documento pessoal e entregar à coordenadora do supervisionado(a), 
depois, entregar para a coordenadora da FL/UFG - Neuma Chaveiro.  
 
 



 
 
 
 

6,0 (N-
1) 
 

Data: 27 
de marco 
de 2021.  

Serão três alunos juntos, para fazer seu trabalho de Estágio, então é 
importante fazer seu projeto final do ensino de Libras com duas línguas 
diferentes: L-1 e L-2, assim, L-1 é a primeira língua do discente surdo -  
Língua Brasileira de Sinais, e L-2 é a segunda língua ou língua estrangeira 
do discente ouvinte... 
 
Coloque o título do seu projeto final para seu futuro trabalho, seguindo às 
normas da ABNT: capa do Projeto, nome da sua faculdade - UFG, data, 
nomes dos discentes, também colocar o sumário, páginas, sigla. Elaborar 
um texto com no mínimo 2 páginas na Introdução. Fundamentação 
teórica com 3 ou 4 autores diferentes, com no máximo 4 páginas. 
Metodologia é a explicação de como você vai ensinar Libras na sala de aula 
e a quantidade de horas-aulas, com conteúdos diferentes, ideia para prática 
do ensino na sala de aula virtual ou presencial. Por exemplo, você vai 
colocar as datas para seguir o planejamento. Planejamento: Conteúdos, 
Objetivos, Metodologia (Passo a Passo, atividades diferentes para os 
discentes, Recursos, Avaliações e Referências bibliográficas).  
Cronograma colocar as datas com 6 dias, cada plano de aula com um 
diferente conteúdo, são 6 planos de aulas, mas *3 planos de aulas com 
Libras = L-1, e outros *3 planos de aulas com Libras = L-2, qual é o nível 
da turma, com qual idade, a idade favorece o aprendizado?  
Por último, é a referência bibliográfica colocar os nomes dos autores e 
títulos, ano, editora, anexar as atividades nas aulas de Libras = L-1 e L-2.  
 

 
 
 
 

3,0 (N-
1) 
 

Datas: 
Após a 

conclusão 
das 

visitas de 
estágio.  

 
 

Atividade de Aprendizagem  
É individual, ajuntar os relatórios dos colegas para incluir no relatório final.  
 
Segue a regra básica, colocar sempre o Logotipo da UFG, Faculdade de 
Letras e MEC, Disciplina, nome da sua professora e nome do discente, 
colocar a data e em seguida, escrever o nome do conteúdo da aula observada 
do(a) supervisionado(a), descrever como está acontecendo a aula virtual, o 
que a professora disse sobre a atividade com os discentes, praticando e 
aprendendo, colocar, se por acaso mencionou sobre a Linguística em Libras, 
depois, colocar as referências bibliográficas. Enviar no sigaa, e enviar no e-
mail da sua orientadora, depois colocar junto com o texto do relatório final.  
ATENÇÃO, segue o modelo aqui abaixo.  
 
 

 

 

 

 
Data:  
Disciplina:  
Orientadora:  
Discente:                                   Número da matricula:  
 



Atividade de Observação na sala de aula virtual ou presencial: 
Data da observação:   
Horário:  
Nome do(a) supervisionado(a):  
Conteúdo trabalhado:  
Número dos discentes:  
Nível da turma:  
Passo a passo na aula virtual: (Observando as aulas sequenciais, 
como é a atividade, anotar tudo até o final da aula).  
Referência Bibliográfica: (Não esqueçam)  
Não esqueçam da assinatura digital do(a) seu (sua) 
supervisionado(a). Depois colocar o anexo no local do seu texto 
Relatório Final.  
 

 
OBS: Mandem no e-mail da professora, em Word por causa da correção, 
depois de corrigido, colocar no anexo do relatório final. Bom estudo!  
 

3,0 ( N-
2) 
 

Datas: 20 
de março 
de 2021.  

 

Atividade de Aprendizagem individual.  
 
Os alunos vão receber os vídeos( ZOOM/ Professora Núbia(  com 
imagens, vão responder em Libras e gravar no máximo 4 minutos para 
enviar a sua professora.  

6,0 ( N-
2) 
 

Último 
dia: 30 de 
março de 

2021.  
 
 

 
Seguir às normas da ABNT no relatório final, você vai colocar o mesmo 
título do seu projeto final, escrever novamente, introdução (escreve o que é 
importante sobre observação na aula, objetivo do seu estágio), 
desenvolvimento (resumo em geral sobre a metodologia das aulas de 
outro(a) professor(a), conclusão (qual problema você identificou, como 
precisa resolver, escrever), apêndice (documento e assinatura), referência 
bibliográfica, e anexo (projeto final, atividade – respostas de Atividade 
de Aprendizagem dos discentes e relatórios de aulas).  
 
 
 
OBS: Todos os relatórios finais: Estágio I, Estágio II e Estágio III, deverão 
ser contemplados na atividade da sua disciplina Estágio IV.  
 

1,0 ( N-
2) 
 

Data 
especial 
para seu 
feedback, 
marcar 
dia e o 

horário, 
cada um 
com um 
grupo 

diferente.  

Atividade de Aprendizagem.  
 
É o tipo de apresentação do grupo, marcar o dia e horário, antes do dia 30 
de marco de 2021. Avaliação é o feedback que a orientadora dialogar com 
o grupo no zoom.  
 
 
 
 



Somente 
no 

ZOOM, 
um único 

grupo 
por vez 

será 
marcado 

com a 
orientado

ra.  
 

 
 


