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Resumo 

Este projeto de intervenção pedagógica foi organizado em uma unidade didática introdutória e é destinado aos 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. A partir da abordagem em inclusão de alunos surdos em classes 

regulares, esta unidade busca  trabalhar a língua inglesa utilizando as Libras, objetivando uma maior interação 

dos professores e alunos ouvintes  com o aluno surdo. Além disso,  também objetiva  o contato com a  Libras, 

mostrando como é possível utilizá-la na vida diária. As atividades foram desenvolvidas  introduzindo as Libras 

como elemento da tradução e facilitação do aprendizado. Finalmente, este trabalho mostra como o aluno surdo 

pode se perceber compreendido  no processo inclusivo escolar.  

 

Palavras-chaves: Língua Inglesa – Libras -  Alunos surdos 

Formato do Material Didático:  Unidade Didática 

Público Alvo: Professores e alunos do 6º ano de Ensino Fundamental. 

 

 

 



 LIBRAS  

WARM-UP- Você sabe o que é Libras? 
 
 

a) Converse com seu colega  e pergunte se ele conhece Libras. 

b) Leia a definição abaixo e compare com sua idéia inicial. 

A língua Brasileira de Sinais Libras – é a língua de sinais (língua gestual) usada pela maioria dos 

surdos dos centros urbanos brasileiros e reconhecidos pela Lei. É derivada  tanto de uma língua de 

sinais autóctone quanto de língua gestual francesa; por isso é semelhante a outras línguas de sinais 

da Europa e da América. A Libras não é a simples gestualização da língua portuguesa e sim uma 

língua à parte, como o comprova o fato de que em Portugal usa-se uma língua de sinais diferentes, 

a Língua  Gestual Portuguesa  (LGP) 

Adaptado de http// pt Wikipédia.org//wiki/ Lingua Brasileira de |Sinais 

c) Quem usa Libras? 

d)  Existe alguma diferença entre Libras e Língua Portuguesa?  

PRÁTICA  1  - VAMOS CONHECER O ALFABETO DE LIBRAS? 
 

 

Reproduzido com autorização de www.fingeralphabet.org 

 

 



a) Agora vocês vão usar as mãos para treinar o alfabeto:  olhem com atenção as figuras acima  e  

façam a configuração das mãos para a professora. 

b) Tentem fazer o nome da professora Lídia usando os sinais das  Libras. 

c) Alguns  de vocês farão uso do alfabeto  mostrando o próprio nome e sobrenome.  A 

professora chamará para vir na frente  pois a leitura só é possível  se todos  puderem  ver . 

d) Trabalho em grupo: ao caminhar pela sala, pare  na frente de um colega, faça para ele /ela o 

seu  próprio nome usando as Libras. 

PRÁTICA  2 -  APRENDENDO O ALFABETO EM INGLÊS 

 

a) Agora que aprendemos o alfabeto de Libras, vamos  aprender o alfabeto em Inglês?   Repita após 

escutar a professora. 

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M -  N - O  

P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y- Z 

 

b) Agora cada um de vocês vai soletrar o próprio nome, usando o alfabeto em Inglês. 

 Ex.  Lidia = L - I - D - I – A   

c) Usando os sinais de Libras,  soletre o seu nome e sobrenome 

PRÁTICA 03 –  ESCOLHENDO OS SINAIS DENTRO DO GRUPO 

 

a) Vocês sabiam que cada pessoa que faz parte de uma comunidade surda, possui  um sinal  ou nome 

visual?   Isto é necessário para facilitar a identificação entre as pessoas desta  comunidade. O sinal 

não é dado por característica física, mas por algo marcante que a pessoa 

surda ou ouvinte têm, quando é recebido na comunidade surda. 

Meu sinal dentro da comunidade que participo é  Lidia  Brincos L 

      

 b) Assim como eu tenho o meu sinal, cada um de vocês agora vai 

receber um sinal. Vamos sentar em círculo para definir o sinal de cada 

um. É importante lembrar que  nós escolhemos o sinal para a pessoa, 

mas ela poderá aceitar ou não, tendo chance de criar  o seu próprio   

          acervo pessoal                      sinal. Também é importante cada um memorizar seu sinal. 

c) Agora seguindo o  exemplo  da professora, cada um  vai fazer a apresentação pessoal em Libras. 

Faça seu o nome e, em seguida, o sinal para  toda a turma . 

 



PRÁTICA 4  - VAMOS APRENDER OS GREETINGS? 
 

a)  Vocês sabem o que são greetings ? 

Em inglês, Greetings são palavras ou expressões usadas pra saudar as pessoas quando nos 

encontramos ou saímos da presença delas. 

 

b) Preste atenção na forma como sua professora vai mostrar as saudações em inglês e em LIBRAS.  

                            

I’m fine, thanks 

good Morning / good  afternoon/ good  evening 

Good night 

Goodbye 

Sorry 

 

c) Agora vocês vão aprender novos sinais em libras, para falarmos as saudações em Inglês. 

Good Morning:  good:  coloque  a mão  fechada debaixo do queixo. Abra em direção à pessoa com 

leve inclinação de  cabeça.   

Morning: use a  mão direita,  formando a letra D e da esquerda para a direita sinalizo. 

I am fine , Thank you:   I am : aponte para você mesmo.   

Fine: use  o sinal de lugar, estar. Use a mão como se estivesse segurando dois copos, fazendo 

movimentos para baixo. 

Thank:  faça o sinal positivo. Agradeça  com mão no peito e levantando a mão direita aberta saindo 

da cabeça para o céu. 

You:  aponte para a pessoa. 

Good afternoon ou good evening –   good:  coloque a mão fechada debaixo do queixo, abra em 

direção à pessoa com leve inclinação de cabeça. 

Evening ou afternoon:  use a  mão espalmada em frente a boca virada para baixo, execute  um 

movimento descendente. Ou coloque o braço esquerdo na altura do busto, e com a mão e o braço 

direito  faça este mesmo movimento, simbolizando a descida do sol no horizonte. 

Good Night – good: coloque mão esquerda na altura do peito  fechada , passe a mão direita sobre a 

mão fechada, simbolizando o sol abaixando no horizonte.  

Good bye -  coloque a mão direita aberta na altura do peito em movimento de limpador de para-

brisa. 



Sorry – coloque as mãos na frente do busto, com as pontas dos dedos  centrais se  tocando. Faça o 

movimento para fora e  incline levemente. 

 

   

 

 

PRÁTICA 5: PRATICANDO LIBRAS    

 

a) Vocês sabem o que é  DATILOLOGIA ? 

A  datilologia é  a forma de representar com as mãos  as letras das linguais ORAIS 

b) Por exemplo, ao pronunciar as letras do alfabeto, o aluno surdo não entende. Porém,  dentro da 

comunidade surda, trabalhamos com a representação das mãos para que ele entenda. Isto é  

datilologia. 

c) Agora vamos trabalhar com a datilologia: a professora vai fazer um ditado em Libras, usando cinco 

nomes dos alunos da sala.  Cada um irá escrever  os nomes que a professora irá representar com as 

mãos.  Exemplo: 

                       =   ANA  
                 Reproduzido com autorização de   www.fingeralphabet.org. 

 

(1) ___________________ 

(2) ___________________ 

(3) __________________ 

(4) ___________________ 

(5)____________________ 

 

Sugestão: Para complementar esta atividade, vamos todos ficar descalços  e ouvir uma música, 

sentindo o som com os pés. É uma dinâmica relaxante e faz com que possamos sentí-la, usando 

outros órgãos do corpo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sugestão: se quiser conhecer mais sobre  Libras,  assista ao  vídeo:                         

http://youtu.be/mBeLLxSUW9k 



Vamos refletir juntos: 

 

A  comunicação é importante em todos os sentidos da vida. Ela pode ser feita de todas 

as  formas: pela  fala,  pelas  mãos,  pelos  gestos  e pelo olhar.  Mas   o que nunca 

pode deixar de existir é o respeito.  

Respeite   seu próximo,  permita que o outro se expresse, dentro de sua própria visão 

de mundo, aceite  as pessoas como elas são, sem tentar mudá-las.  

Lembre-se que os seres humanos não são iguais, não pensam igual, tampouco tem a 

mesma forma de sentir e perceber as coisas do mundo. E isto é o que todos nós 

devemos  ter em mente.  

Então,  respeite o seu  próximo,  assim como você gostaria de ser  respeitado. 

Espero que esta unidade tenha lhe ajudado a despertar o olhar para o outro e que 

você continue usando as LIBRAS. 

 

Professora Lídia Antônio 
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