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Resumo O alfabeto manual utilizado pela comunidade 

surda é considerado a primeira referência para a 

aprendizagem de Libras. Nesse sentido buscar-

se-á apresentar a importância do alfabeto 

manual para a leitura e escrita na língua 

portuguesa pelos estudantes surdos. Nessa 

proposta, utilizaremos de abordagens sobre os 

alimentos no ensino de ciências buscando 

possibilidades de construções significativas de 

aprendizagem. Para desenvolver essas 

atividades serão utilizadas de procedimentos 

metodológicos que contemplem os saberes 

prévios dos estudantes surdos. Ainda utilizar-se-

á de materiais que busquem favorecer na 

elaboração de conceitos e que estimulem a 

construção de conhecimentos contextualizados. 

Diante dessa realidade, esse material inicial 

propõe promover a aprendizagem significativa 

no ensino em ciências para estudantes surdos 

do 4º e 5º ano do ensino fundamental. 
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Apresentação 

A utilização da escrita no alfabeto manual da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), integrada à escrita do português, poderá facilitar a compreensão da 

temática aqui abordada. Sendo a ciências dos alimentos como ponto inicial de 

partida para o estudo e sua influência nos processos de aprendizagem, através do 

uso de palavras e seus significados na língua portuguesa e no sinal pelo estudante 

surdo, que possibilitará a utilização em diferentes contextos no seu cotidiano. O uso 

de imagem complementa-se nos processos, pois possibilita diferentes relações e 

compreensões. 

Para Gesser (2009) o alfabeto manual, utilizado para soletrar manualmente 

as palavras, é apenas um recurso utilizado por falantes da língua de sinais. Não é 

uma língua, e sim um código de representação das letras alfabéticas. Sendo assim, 

poderá auxiliar na construção do conhecimento proposto. 

Dentro dos inúmeros desafios nos atuais processos de ensino para surdos, 

destaca-se principalmente a fragilidade dos materiais didáticos disponibilizados para 

o uso nos processos de aprendizagem. Esses materiais didáticos são 

disponibilizados sem adequações específicas para o público que se destina. 

Essa falta de especificidades fragiliza os processos de aprendizagem, pois 

os mesmos, ao não trazerem o alfabeto manual e propiciam a descontextualização 

dos conhecimentos construídos. Ainda potencializam interpretações equivocadas, já 

que não há uma linguagem comum aos estudantes, o que inviabiliza os 

encaminhamentos que auxiliam na alfabetização bilíngue. 

Sendo assim, este material objetiva atividades que abordem conteúdos nas 

área de ciências, sendo abordada especificamente a temática sobre alimentos. Será 

desenvolvida as ações pedagógicas com os estudantes surdos do 4° e 5° ano do 

Ensino Fundamental no Colégio Estadual para Surdos Alcindo Fanaya Jr. 
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MATERIAL DIDÁTICO 

 

01) Roteiro da atividade experimental 

Prática Experimental: Entrega das cartelas no alfabeto manual e alfabeto 

português. 

Objetivo: Estimular a leitura e a escrita em diferentes formas de nomes próprios, 

objetos, lugares e o que os estudantes estiverem interessados, construindo o 

conhecimento das palavras manualmente. 

 

Material:  

- Cartelas impressas em papel Couche 300 com letras na língua portuguesa 

maiúsculas e minúsculas nas fontes Arial e Little days alt e no alfabeto manual na 

fonte Libras Kidimais (Fig.01). 

 

FIGURA 01 – Cartelas em alfabeto manual de libras e no alfabeto da língua 

portuguesa 

 
FONTE: Adaptado de Ideia Criativa (2014)  
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Descrição do Procedimento:  

- Cada aluno receberá um kit com as cartelas. (Fig.02):  

 

 

 
FIGURA 02 – Kit das cartelas com o alfabeto manual em libras e alfabeto em 

português 

 
FONTE: Adaptado de Ideia Criativa (2014) 

 

- utilizando as cartelas, colocar em ordem alfabética, separando as vogais e 

elaborando palavras; 

- Com as palavras elaboradas sinalizar e digitalizar para a turma, caso tenha o 

sinal; 

- após algum tempo de manuseio e conhecimento do kit, a professora irá sinalizar 

uma letra e os estudantes pegará a cartela correspondente, passando para 

palavras com duas letras, três, quatro, cinco e seis letras. Podendo ser as que os 

estudantes escreveram ou como segue no exemplo da (Tab. 01). 
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TABELA 01- Letras e palavras que serão sinalizadas pelos estudantes surdos 

1 letra 2 letras 3 letras 4 letras 5 letras 6 letras 

A EU MÃO CASA LÁPIS DENTES 

F AI ELE BOLA MAIOR MAMÃE 

M AU ELA BOLO BALÃO IRMÃO 

S PÉ NÓS DADO OHLOS NÚMERO 

Y OI SOL MEIA NOITE COLHER 

 

02) Roteiro da atividade experimental 

Prática Experimental: Formação de palavras em libras sobre a temática alimentos. 

 

Objetivo: Estimular a construção de conhecimento através do método de utilização 

das palavras sobre alimentos. 

 

Material: 

- Utilização do kit com as cartelas; 

- caderno para a escrita das palavras em português; 

- imagem dos alimentos que serão apresentados como vocabulário básico inicial; 

- folha para colagem das imagens em nome correspondente na fonte de letra Libras 

Kidimais; 

- jogo da memória. 

 

Descrição do Procedimento:  

- escrita de palavras apresentada através da imagem pela professora onde os 

estudantes irão escrever com as cartelas o nome correspondente (Fig. 03). 

 

FIGURA 03- imagens dos alimentos 
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- Após escrito as palavras utilizando as cartelas, escrever em português no 

caderno; 

- será entregue a imagem dos alimentos apresentados para a colagem no nome 

correspondente em alfabeto manual (Fig. 04). 

 

FIGURA 04 – imagem dos alimentos (figura A), nome correspondente em 

alfabeto manual na (figura B). 

    

 

- jogo da memória com a escrita em alfabeto em português e alfabeto manual em 

libras (Fig. 05).   

A B 
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FIGURA 05 – Jogo de memória 

 

03) Roteiro da atividade experimental 

Prática Experimental: Praticando a escrita manual. 

 

Objetivo: Estimular organização das palavras escritas corretamente. 

 

Material:  

- folha em tabela separando as imagens dos alimentos por categoria; 

- folhas com propostas de atividades; 

 

Descrição do Procedimento:  

- separar os alimentos que será entregue como imagem em uma tabela com 

categorias: doces, frutas, legumes, carnes (Fig. 06); 

 

FIGURA 06 – Separar as imagens dos alimentos nas categorias: doces, frutas, 

legumes e carnes 
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- fazer um círculo na imagem correspondente ao nome (Fig. 07); 

 

FIGURA 07 – selecionar a imagem correta com o nome em alfabeto manual 
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- ligar à imagem a escrita do alfabeto manual (Fig.08); 

 

FIGURA 08 - ligar a imagem ao nome 

 

- organizar o nome em alfabeto manual para a escrita em português e 

desenhar o correspondente (Fig. 09); 

 

FIGURA 09 – organizar o nome e desenhar 
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04) Roteiro da atividade experimental 

 

Prática Experimental: Interpretação de frases. 

 

Objetivo: Realizar a leitura das frases em alfabeto manual e escrever as mesmas 

frases em português. 

 

Material: 

- folha de atividade com frases no alfabeto manual, com o vocabulário trabalhado e 

sua escrita em português (Fig.10);  

 

 

 

FIGURA 10 – frases em alfabeto manual para a escrita em português 
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- estudante irá interpretar as frases trabalhadas.  

 

Descrição do Procedimento:  

- entrega de uma folha com diferentes frases em alfabeto manual, sobre o alimento 

do vocabulário trabalhado, que será escrito para o português; 

- após a leitura das frases, interpretar utilizando a libras. 

 

 

5) Roteiro da atividade experimental 

Prática Experimental: Utilização de um site com jogos em libras. 

 

Objetivo: Estabelecer relações com a temática alimentos no ensino de Ciências 

utilizando a pratica de leituras em libras e o uso de sinais. 

 

Material: 

- Uso do computador com acesso a internet  
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Descrição do Procedimento:  

Utilizando o computador, com o programa de jogos com libras, praticar a leitura em 

libras e em português, bem como a visualização dos sinais. (Fig. 11). 

 

FIGURA 11 – página do site: jogos com libras 

 
FONTE: Site da UFU(2014) 

 

06) Roteiro da atividade experimental 

 

Prática Experimental: Interação com outros estudantes, leitura, interpretação e 

escrita. 

 

Objetivo: Ler frases em alfabeto manual, interpretar e responder as questões 

propostas estimulando sua compreensão.  

 

Material:  

- em folha, perguntas que serão respondidas com a interação dos demais estudantes 

da escola. 
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Descrição do Procedimento:  

- entrega de uma folha com questões sobre alimentos escritos em alfabeto manual 

para sua leitura com a interação de outros estudantes (Fig.12); 

 

FIGURA 12- perguntas em alfabeto manual 

 

 

- os estudantes da sala em interação com os demais estudantes da escola farão as 

respostas das questões;  

 

 

07) Roteiro da atividade experimental 

Prática Experimental: Leitura e escrita. 

 

Objetivo: Desenvolver estratégias de leitura, bem como perceber a importância da 

escrita. 

 

 



14 
 

Material: 

- Kit de cartelas; 

- folhas de atividades como: caça-palavras, palavras embaralhadas, completar as 

frases, ligar à imagem a escrita do português e alfabeto manual. 

Descrição do Procedimento:  

- caça-palavras sobre alimentos (Fig.13); 

 

FIGURA 13 – caça-palavras 

 

 

- descobrir o nome correspondente à imagem e assinalar a correta (Fig. 14); 

 

 

 

 

FIGURA 14 – assinalar a correta 
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- completar as frases com as palavras dos alimentos que estarão com três opções 

(Fig. 15); 

 

FIGURA 15 – completar as frases 
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- assinalar com F para falso ou V para verdadeiro o nome correto (Fig. 16); 

 

FIGURA 16-  assinalar verdadeiro ou falso 
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Orientações Metodológicas: 

As atividades aqui propostas, que abordam o tema sobre alimentação, têm 

como um ponto de partida para outras atividades em diferentes áreas do 

conhecimento que foram baseadas em atividades propostas em livros didáticos 

distribuídos às escolas e adaptadas pela autora, para sua utilização com os 

estudantes surdos, permitindo estabelecer relações teóricas na construção do 

conhecimento. 

Para a utilização das atividades com os surdos, fez-se necessário o uso do 

alfabeto manual, pois esse tem a proposta de trabalhar além da utilização da Libras 

(Língua Brasileira de Sinais) para a explicação das atividades e da Língua 

Portuguesa para a escrita. Além da grande importância da utilização de recursos 

visuais. 

As sugestões para a realização de cada atividade estão explicadas em cada 

roteiro das atividades experimentais já abordadas, e abaixo segue os temas: 

Roteiro da atividade experimental 01. Tema: Apresentação das cartelas no 

alfabeto manual e alfabeto português. 

Roteiro da atividade experimental 02. Tema: Formação das palavras sobre 

alimentos (vocabulário básico inicial). 

Roteiro da atividade experimental 03. Tema: Praticando a escrita manual. 

Roteiro da atividade experimental 04. Tema: Interpretação de frases. 

Roteiro da atividade experimental 05. Tema: Construindo o conhecimento através 

de um site com jogos em libras. 

Roteiro da atividade experimental 06. Tema: Leitura, interpretação e resolução de 

atividades. 

Roteiro da atividade experimental 07. Tema: leitura e a escrita.  
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