
 
 
 

NOME DA DISCIPLINA: ESTÁGIO 3 – LIBRAS 

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:  

Núbia Guimarães Faria – nubia.letras.ufg@gmail.com  

Silvia Saraiva de França Calxito - silviasaraiva@ufg.br 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 96 horas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 06 horas 

SEMESTRE/ANO: 1°/2020 

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 do ensino e pesquisa na prática- campo, para que desperte os alunos 
o sentido 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. 
2. Interpretar, aplicar e analisar as contribuições da didática para o ensino de Libras. 
3. Refletir o texto e discutir sobre a prática do ensino de Libras. 

 
 
III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Contexto, planejamento e pesquisa e relatório na prática-campo. 
2. Modelos de aprendizagem. 
3. Aprendizagem, Formação e prática docente.  
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, com 
aulas expositivas dialogadas; leitura e discussão de textos teóricos; relatos das experiências 
vivenciadas na escola-campo; debates; filmagem de atividades realizadas em sala de aula e 
dinâmicas, oficinas, fórum, e seminário.  O material didático se constituirá de textos, de 
slides 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 individuais, portfólio e projeto de ensino e pesquisa, utilizados como 
instrumento de verificação de aprendizagem.  

Composição da nota final (10,0): N-1+ N-2 : 10,0 + ( N-3): 10,0. 
1) Termo de Compromisso :1,0. ( N-1)  
2) Descrição das atividades de estágio/Mini relatório: 9,0. ( cada um relatório vale 

1,0.) (N-1) 
3) Fórum sobre a experiência dos alunos no ensino:5,0. (N-2) 
4) Apresentação em grupo de texto/Fichamento( PORTFÓLIO): 5,0. (N-2) 
5) Entrega o texto digitado e impresso- Projeto do Ensino de Libras: 6,0( N-3) 
6) Apresentação em Datashow (seminário): 3,0.  (N-3)  

 
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. 
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. 
VII - 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. 
LAGRAVENESE, Richard. Escritores da Liberdade, Estados Unidos,123 min. Ano,2001 
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