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Plano de Ensino adaptado para o formato remoto 

Nome da disciplina: Aquisição da Língua de Sinais 

Docente responsável: Neuma Chaveiro - neumachaveiro@ufg.br 

Carga horária semestral: 64 Horas 

Período: 31/08/2020 a 24/09/2020 

Semestre/ano: 01/2020 

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 e Google Class ou Google Sala de Aula, com organização de um 
ambiente virtual.  

• 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 



 
Disciplina: Aquisição da Língua de Sinais  2020/1 
Período: 31/08/2020 a 04/09/2020                                             Carga horária: 15 horas 
Unidade 1: Língua de sinais e o surdo  
Conteúdos:  
Revisão de conteúdo 
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  2020/1 
Período: 08/09/2020 a 11/09/2020                                            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  2020/1 
Período: 14/09/2020 a 24/09/2020                                            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 Período Valor 
Participação em 
fóruns  

Unidade 1 e 2  01/09 a 11/09 4,0 

Produção em 
Português ou Libras 
do filme Nell  

Unidade 1 Até 08/09 3,0 

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

Unidade 1 Até 14/09 3,0 

Total 10,0 
N2:  

Atividade Conteúdo Período Valor 
Participação em 
fóruns 

Unidade 3  15/09 a 23/09 4,0 

Estudo de caso: A 
família da Fiorella 

Unidade 3 Até 22/09 6,0 

Total 10,0 
 
V – Bibliografia básica: 
Finger, I.; Quadros, R. M. de. Teorias de aquisição da linguagem. Florianópolis: UFSC, 
2008.  
GOLDFELD, M. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva 
sociointeracionista. São Paulo: Plexus, 1997. 
LYONS, J. Introdução à Lingüística Teórica.  São Paulo: Ed. Nacional/Ed. da USP, 
1979. 
QUADROS, R. M. de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: 
Artmed, 1997. 
QUADROS, R. M. de. Língua de Sinais: instrumentos de avaliação. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. 
 
VI – Bibliografia complementar: 
BERNARDINO, E. L. Absurdo ou lógica? Os surdos e sua produção lingüística. Belo 
Horizonte: Profetizando Vida, 2000. 
CHOMSKY, N. Review of B. F. Skinner’s Verbal Behavior. Language, v. 35, p. 26-58, 
1959. 
FIGUEIREDO, F. J. Q. de. Aprendendo com os erros: uma perspectiva comunicativa de 
ensino de línguas. 2ª ed. Goiânia: UFG, 2002. 
LIILO-MARTIN, D. Estudos de aquisição de línguas de sinais: passado, presente e 



futuro. In: QUADROS, R. M.; VASCONCELLOS, M. L. B. (Org.). Questões teóricas 
das pesquisas em línguas de sinais. Petrópolis, RJ: Arara Azul, 2008, p. 199-218. 
Sandler, W.; Lillo-Martin, D. C. Sign language and linguistic universals. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005. 
Vygotsky, L. S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
Vygotsky, L. S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 
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  
 
 
 
 
 


