
 

Nome da Disciplina: Libras Básico 1 

Professores responsáveis: Benhur Arantes - benhurarantes6@gmail.com 

Carga horária semestral: 128 horas 

Carga horária semanal: 08 horas 

Semestre/ano: 1º sem/2022 

 

Ementa: 

Desenvolvimento da competência comunicativa em Libras. Práticas de compreensão e 

produção em Libras por meio do uso de estruturas e funções comunicativas básicas. Uso da 

língua em situações que simulam a realidade 

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 

2.1.1 Situações apresentadas e discutidas em Libras 

2.1.2 Textos sinalizados em Libras, bem como diálogos, imagens e textos 

2.2 Alfabeto Manual e Soletração dos Nomes 

2.3 Numerais Cardinais e Ordinais 

2.4 Cumprimentos 

2.5 Pronomes (pessoais, possessivos, demonstrativos) e expressões interrogativas 

2.6 Advérbios de modo incorporados aos verbos 

2.7 Expressões e advérbios de tempo 

2.8 Grupos temáticos de sinais 

2.8.1 Calendário 

2.8.2 Família 

2.8.3 Materiais Escolares 

2.8.4 Cores 

2.8.5 Frutas e verduras    

2.8.6 Animais  
2.8.7 Locais de Goiânia e Espaços da UFG 

 
 

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 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 expositivo-dialogadas. Além disso, a disciplina lançará mão de: 

3.1 Dinâmicas de grupos 
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3.2 Diálogos em Libras 

3.3 Leitura e discussão de textos em Libras e em português 

3.4 Prática da produção e compreensão em Libras 

Filmagem de atividadesO material didático se constituirá de slides e de vídeos sobre os assuntos 

abordados, textos impressos em português para discussão em Libras. 

Serão feitas avaliações individuais e/ou em grupo, levando-se em consideração as atividades 

previamente estipuladas como componentes de N1 ou N2, além do desempenho, interesse, 

frequência e pontualidade do aluno, no decorrer do semestre. 

4 Avaliação: 

a) N1: total 10 pontos por meio de atividades avaliativas individuais ou em grupo; 

b) N2: total 10 pontos por meio de atividades avaliativas individuais ou em grupo; 

Obs: Para aprovação na disciplina é necessário alcançar 6,0 pontos de Média Final. A Média 

Final é composta por: N1+ N2 dividido por 2. Além disso, é importante ressaltar que o percentual 

de frequência para aprovação é de no mínimo 75%.  
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