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1 APRESENTAÇÃO 

 A produção Didático-pedagógica apresentada aqui sob forma de Caderno 

Pedagógico, constitui uma das atividades obrigatórias do PDE. Elaborada no segundo 

semestre de 2014, tendo sua implementação efetivada no primeiro semestre de 2015 

para professores da rede pública de ensino, mais especificamente no CEEBJA de 

Francisco Beltrão, sendo ainda disponibilizada aos professores estaduais através do 

GTR. 

 A educação vem sofrendo transformações na busca de uma prática inclusiva, que 

respeite a diversidade nas escolas desde a educação infantil até o ensino superior. As 

ações propostas para o cotidiano almejam identificar e potencialiar as habilidades de 

todos os alunos que frequentam a escola. 

 Sendo assim, o presente trabalho surgiu da vivencia presenciada nas salas de 

aulas de ensino regular, onde percebe-se a dificuldade de inserção do aluno portador de 

necessidades auditivas. A presente proposta também partiu de um levantamento 

realizado junto ao NRE de Francisco Beltrão, onde constatou-se que são poucos os 

professores que trabalham com alunos surdos, e um número considerável desconhece 

essa limitação do aluno, o que dificulta o processo de ensino aprendizagem. De acordo 

com os dados fornecidos pelo NRE em 2014, estão matriculados na rede de ensino 49 

alunos surdos, atuando nesta área 16 professores bilíngues, nove professores sem 

formação e quatro professores com apoio pedagógico. 

 Com estes dados comprova-se que existe uma carência de professores bilíngues 

para trabalhar com os surdos, fazendo-se necessário a realização de curso de formação 

específica permanente na área da surdez para professores da rede pública de ensino, 

com objetivo de informar as limitações e potencialidades que podem ser exploradas no 

aluno surdo. Os desafios encontrados ao desenvolver atividade de ensino com um aluno 

surdo inicia-se pela comunicação, primeiramente existe a necessidade de alfabetização 

do aluno na linguagem do surdo, a LIBRAS, outras limitações incluem a dificuldade de 

interação com outros alunos pela ausência da língua falada, o que se reflete na inserção 

escolar. É importante destacar que existe a necessidade de formação de todos os 

professores que atuam com alunos que apresentam necessidades educacionais 

relacionadas a surdez para garantir a comunicação entre eles. A língua de sinais – 

LIBRAS – é garantida por lei o seu ensino a todos os alunos, mas ainda não é obrigatória 

aos professores que recebem esse aluno. Percebe-se que existem poucos profissionais 

com formação específica, para atuarem como intérpretes na rede regular de ensino, para 

interpretação em salas de aulas também pouco conhecimento sobre a temática pelos 



professores que atuam na rede de ensino, o que pode comprometer a aprendizagem do 

aluno. 

 Frente ao acima exposto, parece evidente a necessidade de investir na formação 

de profissionais na área da surdez, de modo que se possa garantir o direito dos alunos 

surdos que estão inclusos realizarem sua formação acadêmica em uma escola com 

profissionais bilíngues. 

 Desta forma objetiva-se sensibilizar para um novo olhar a respeito das 

especificidades relacionadas a área da surdez. É fundamental a compreensão dos 

aspectos da historicidade da Educação Especial tão marcada pela exclusão e 

segregação das pessoas com deficiência, neste caso o surdo. Busca-se ainda aprofundar 

conhecimentos que garantam a acessibilidade dos surdos nas aulas, informando os 

professores sobre essa necessidade educacional. 

 O caderno pedagógico encontra-se dividido em três unidades, assim distribuídos: 

 Na primeira unidade didática será apresentado: O caminho histórico da Educação 

dos surdos; A história da Educação Especial; Diferença entre deficiente auditivo e surdo; 

A modalidade da Educação Especial; Aspectos teóricos na área da surdez e da 

Educação Inclusiva. 

 Na segunda unidade didática será abordado: A história da Educação do surdo no 

Brasil; Acessibilidade dos alunos surdos nas aulas; A formação e o trabalho dos TILS. 

 Na terceira unidade didática será abordado: Lei nº 10436 – Dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais;  Decreto nº 5626 – Que regulamenta a Lei de LIBRAS; Lei nº 11796 

– Institui o Dia Nacional dos Surdos; Lei nº 12319 -  Que regulamenta a profissão do 

tradutor, intérprete de LIBRAS. Os três módulos totalizarão 40 horas de formação aos 

professores. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral: 

 Contribuir com informações sobre a surdez para professores da rede estadual de 

ensino. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 - Propiciar o acesso a legislação referente a educação do surdo; 

 - Sensibilizar para a acessibilidade do aluno surdo nas aulas das diferentes 

disciplinas; 

 - Promover reflexões a cerca da inclusão de alunos surdos. 

 



3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 A surdez consiste em uma deficiência comum e pode aparecer em 

qualquer faixa etária, de qualquer pessoa, em virtude de causas genéticas ou de 

fatores ambientais. É oportuno destacar que as características da surdez variam 

de acordo com o tipo e a gravidade do problema ou da causa que gerou. Por meio 

de dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) é possível constatar que 10% 

da população mundial possuem algum problema auditivo, com cerca de 16 

milhões de deficientes auditivos no Brasil, sendo que deste total 35 mil são 

deficientes com grau de surdez profunda (SILVA, 2009). 

Para a Secretaria de Educação Especial: 

 
A surdez ou deficiência auditiva é tida como uma redução gradativa na 
capacidade de escutar de uma pessoa. Visando compreender melhor as 
consequências da surdez torna-se necessário entender como ocorre  o 
processo  de  audição,  pois  é  através  desta  que  se  torna  possível  a 
identificação e o reconhecimento dos mais variados sons do ambiente. 
As informações trazidas pela audição, além de funcionarem como sinais 
de alerta, auxiliam o desenvolvimento da linguagem, possibilitando a 
comunicação oral com nossos semelhantes (BRASIL, 2006, p.13). 
 

A surdez é a impossibilidade de ouvir, podendo ter como causa vários 

fatores que podem ocorrer antes, durante ou após o nascimento. Sendo assim, a 

deficiência auditiva pode “variar de um grau leve a profunda, ou seja, a criança 

pode não ouvir apenas os sons mais fracos ou até mesmo não ouvir som algum” 

(PACHECO, STRUC e STRUC, 2008, p. 4). 

Percebe-se que há diferença entre o aluno surdo e o aluno com deficiência 

auditiva. O aluno surdo é a pessoa com grau de surdez severa ou profunda e 

aluno com deficiência auditiva é o indivíduo com grau de surdez leve ou 

moderada.  

Na surdez leve, o aluno “apresenta perda auditiva de até quarenta 

decibéis” (Lima, 2006, p.4), que o impede de perceber igualmente todos os 

fonemas das palavras, mas não o impede a  aquisição  normal  da  língua  oral,  

mas  poderá  apresentar  problema articulatório na leitura e/ou na escrita. Já na 

surdez moderada, apresenta “perda auditiva entre quarenta e setenta decibéis” 

(Ibidem). Neste grau da surdez, ocorre o atraso de linguagem e as alterações 

articulatórias, apresenta dificuldades na discriminação auditiva em ambientes 

ruidosos. Já a surdez moderada, apresenta perca auditiva entre setenta e noventa 



decibéis é “quando a surdez passa de moderada para severa  a  dificuldade  do  

deficiente  aumenta” (Ibidem),  pois  nesse  momento  as  palavras tornam-se  

abafadas  e  mais  difíceis  de  entender.  O último grau  da  surdez  é  a profunda 

é quando “apresenta perca auditiva superior a noventa decibéis” que a limita  “das  

informações  auditivas  necessárias  para  perceber  e  identificar  a  voz humana, 

impedindo-a de adquirir a íngua oral” (LIMA, 2006, p.4). 

Novaes (2010) a educação de surdos teve início no Brasil, após a vinda de 

um surdo francês chamado Edward Huet, trazido por Dom Pedro II, para trabalhar 

com dez surdos no instituto, o qual foi organizado pelo Marquês de Abrantes que 

formou uma comissão com a finalidade de fundar o instituto para a educação de 

surdos-mudos. Para manter o instituto, foi aprovado a Lei de Nº 39 de 1857, uma 

verba para auxiliar nas despesas do novo estabelecimento. Huet por ter estudado 

com Clerc o Institutu Fracês, o método usado por ele era a Língua de Sinais, 

utilizando os sinais e a escrita, tanto é que foi considerado o introdutor da Língua 

de Sinais Francesa no Brasil. 

 
O primeiro instituto para surdos no Brasil foi fundado em 1857 por 
Edward Huet, inicialmente chamado de Imperial Instituto de Surdos-
Mudos, passando a receber o nome de Instituto Nacional de Surdos 
Mudos, em 1956, e de Instituto Nacional de Educação de Surdos em 
1957. Assim, a proposta de curriculum apresentado tinha como 
disciplinas o português, aritmética, história, geografia, linguagem 
articulada e leitura sobre os lábios para os que tivessem aptidão 
(VILELA, 2014, p. 01). 
 

Toda essa organização teve mudanças a partir de 1862, com a saída de 

Huet por motivos pessoais, passando o cargo de diretor para Dr. Manuel de 

Magalhães Couto, que não tinha especialização na área da surdez, por não ter 

conhecimento na área não realizou mais o treino de fala e leitura de lábios no 

Instituto. Os surdos não desenvolveram mais a fala e nem a leitura labial, 

dificultando o entendimento e a comunicação entre os ouvintes, por esse motivo 

em 1868, após uma inspeção governamental, o Instituto passou a ser 

considerado um asilo de surdos. Devido a esse acontecimento, praticamente uma 

regressão dos surdos, o diretor foi trocado, o cargo passou a ser ocupado Tobias 

Leite, que passou a impor a leitura labial e a oralidade (VILELA, 2014). 

Em 1880, após trinta e dois anos da fundação do primeiro Instituto para 

surdo, praticamente em 1889, por determinação governamental, a leitura labial e 



a linguagem articulada deveriam ser ensinado somente para os alunos surdos, 

que apresentassem um bom aproveitamento sem prejudicar a escrita (VELOSO; 

MAIA, 2013). 

Em 1880 no Congresso de Milão, data obscura para os surdos, foi decidido 

e banido totalmente a língua de sinais (gestual), prevalecendo o oralismo e da 

influência educacional da Europa, em 1911, o Instituto Nacional de Surdos (INES) 

passou a usar o oralismo puro em suas salas de aulas. Mas, os sinais ainda 

permaneceu até 1957, quando foi oficializado a proibição radical do uso de sinais 

(QUADROS, 2004) 

Após a proibição da língua de sinais durante treze anos, em 1970 chega ao 

Brasil a Comunicação Total a qual surgiu devido ao fracasso do oralismo, sendo 

ela uma proposta flexível no uso de meios de comunicação oral e gestual. 

Privilegia a comunicação e a interação e não apenas a língua, defende a 

utilização de qualquer recurso linguístico, seja a língua de sinais, a linguagem oral 

ou os códigos manuais, bem como o uso de aparelhos de amplificação sonora, 

trabalho de desenvolvimento de pistas auditivas e leitura orofacial para facilitar a 

comunicação com as pessoas surdas (JANNUZZI, 2004). 

Em 1980, inicia-se as discussões sobre o bilinguismo no Brasil, 

despertando o interesse em muitos linguistas pelo estudo da Língua de Sinais 

Brasileira (LIBRAS) e da contribuição da mesma no desenvolvimento educacional 

do surdo, pois de maneira geral, o bilinguismo busca oportunizar o acesso a duas 

línguas pela criança, o mais cedo possível, no caso dos surdos a língua brasileira 

de sinais e a língua portuguesa. Neste contexto a língua de sinais é considerada a 

primeira língua (L1) e a segunda (L2), língua portuguesa. Quadros (1997, p.23), 

afirma que “os estudos têm apontado para essa proposta como sendo a mais 

adequada para o ensino de crianças surdas, tendo em vista que considera a 

língua de sinais como língua natural e parte desse pressuposto para o ensino da 

língua escrita”. Sendo assim, o bilinguismo oportuniza o surdo a se inserir no meio 

social e politico de uma comunidade (QUADROS, 1997). 

Veloso e Maia (2013), informar que a partir das pesquisas da professora 

linguista Lucinda Ferreira Brito sobre a Língua Brasileira de Sinais e da professora 

Eulália Fernandes, sobre a educação dos surdos, o bilinguismo passou a ser 

difundido, mas continuou seguindo o padrão internacional de abreviação das 



Línguas de Sinais, para diferenciar LSCB (Língua de Sinais dos Centros Urbanos 

Brasileiros), da LSKB (Língua de Sinais Kapor Brasileira), utilizada pelos índios 

Urubu-Kapor no Estado do Maranhão, em 1994, Brito passa a utilizar a 

abreviação LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), que foi criada pela própria 

comunidade surda para designar a LSCB. 

Após todos os estudos e luta dos surdos, segundo a Procuradoria Geral do 

Trabalho (2001/2002) foi sancionada, em 24 de abril de 2002, a lei nº 10. 436 que 

reconhece a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio legal de 

comunicação e expressão (NOVAES, 2010). Segundo a lei nº 10. 436: 

 
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras a 
forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 
sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil (FERREIRA, 2003, p.21). 
 

Considerada por lei uma língua com sistema linguístico de natureza visual  

motora, com estrutura gramatical própria, proveniente da comunidade surda e 

após a regulamentação da lei, o sistema educacional federal, estaduais, 

municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de 

formação de educação especial, de Fonoaudiologia e de magistérios, em seus 

níveis médio e superior, o ensino das LIBRAS, como parte integrante dos 

parâmetros Curriculares Nacionais (FERREIRA, 2003). 

Com a oficialização da linguagem de Libras como língua natural do surdo, 

inicia-se a construção da sua identidade. Até então, as representações sobre a 

surdez e o surdo eram marcadas pelo discurso da deficiência. O surdo era 

identificado pela falta, pela incapacidade e reconhecido como surdo-mudo ou/e 

deficiente auditivo, “a identidade do surdo, aqui, era atribuída socialmente mais 

pela inexistência da fala do que pelo déficit de audição” (FERREIRA, 2003, p.23). 

Muitos avanços conquistados, mas ainda deve-se continuar lutando por 

uma educação igualitária, os educadores devem se unir e empenharem-se para 

fazer com que as barreiras comunicativas estreitam-se cada vez mais e que todos 

possam viver num mundo com as mesmas oportunidades, independente de ter ou 

não ter uma necessidade educacional especial. 

No Brasil, o trabalho com intérpretes iniciou-se nos anos 1980, 

principalmente, em função de serviços religiosos e informais. Nesse contexto, a 



FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos) passou a 

organizar encontros de intérpretes de LIBRAS (LACERDA, 2010). 

A oficialização do trabalho do intérprete foi através do Decreto n° 5.626 que 

considera como tradutor e intérprete da língua de sinais e da língua portuguesa 

aquele que interpreta de uma língua fonte para outra língua alvo. Segundo tal 

decreto, a formação desse intérprete deve efetivar-se por meio de curso superior 

de Tradução e Interpretação, com habilitação em LIBRAS/ língua portuguesa. 

Essa formação permite que o intérprete das LIBRAS atue na educação infantil, na 

educação fundamental e na universidade. 

A inserção do intérprete na sala de aula pode ser entendida como uma 

maneira de minimizar as dificuldades dos surdos, já que, em geral, esses 

encontram uma desigualdade linguística dentro da sala de aula, por não ter uma 

língua compartilhada com seus colegas e professores ouvintes. O intérprete deve 

conhecer com profundidade tanto a língua portuguesa quanto a LIBRAS para que 

compreenda as intenções de quem fala, encontrando os termos equivalentes 

possíveis. Além disso, o papel do intérprete é: 

 
Realizar a interpretação da língua falada para a língua sinalizada e vice-
versa observando os seguintes preceitos éticos: a) confiabilidade (sigilo 
profissional); b) imparcialidade (o intérprete deve ser neutro e não 
interferir com opiniões próprias); c) discrição (o intérprete deve 
estabelecer limites no seu envolvimento durante a atuação); d) distância 
profissional (o profissional intérprete e sua vida pessoal são separados); 
e) fidelidade (a interpretação deve ser fiel, o intérprete não pode alterar a 
informação por querer ajudar ou ter opiniões a respeito de algum 
assunto, o objetivo da interpretação é passar o que realmente foi dito) 
(QUADROS, 2004, p.28). 
 

Segundo a autora, além do papel que o intérprete deve desempenhar, 

existe o código de ética, visto como um instrumento de orientação profissional, 

que foi aprovado por ocasião no II Encontro Nacional de Intérpretes no Rio de 

Janeiro em 1992, que o intérprete tem como dever e princípios fundamentais de 

ser uma pessoa de alto caráter moral, honesto, consciente, confidente e de 

equilíbrio emocional. Deverá guardar informações confidenciais e não poderá trair 

confidências, as quais foram confiadas a ele. Deve interpretar fielmente, 

mantendo uma atitude imparcial durante o transcurso da interpretação, evitando 

interferências e opiniões próprias, a menos que seja requerido pelo grupo a fazê-

lo. Deve adotar uma conduta adequada de se vestir, sem adereços, mantendo a 



dignidade da profissão e não chamando atenção indevida sobre si mesmo, 

durante o exercício da função o intérprete deve dominar a LIBRAS (QUADROS, 

2004). 

Ainda não se tem profissionais habilitados e qualificados para atender a 

demanda, pois além da exigência da lei para a contratação, não se tem cursos 

para formar intérpretes, pois a língua exige-se conhecimentos específicos em 

relação à tradução e interpretação, sendo assim, considera-se um desafio ser 

intérprete da língua brasileira de sinais. 

Frente à inclusão que se vivencia, é de suma importância habilitar 

profissionais na área, para realmente ter uma inclusão real e verdadeira, pois os 

surdos estão frequentando a rede regular de ensino e os professores não estão 

habilitados para trabalhar com eles, pois os mesmos têm a sua própria língua, 

dificultando a compreensão de ambos. Para isso, deve-se ofertar formação 

permanente com qualidade, para formar profissionais habilitados para que assim, 

possa formar disseminadores da LIBRAS, formado intérpretes para atuarem na 

rede regular de ensino, auxiliando os professores da rede regular de ensino, na 

interpretação da Língua Portuguesa e da LIBRAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE DIDÁTICA I – RETROSPECTIVA DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS 

 

TEMPO DE DURAÇÃO: 20 horas 

 

CONTEÚDO: Apresentação dos temas: O caminho histórico da Educação dos 

Surdos; A história da Educação Especial; Diferença entre deficiente auditivo e 

surdo; A modalidade Educação Especial; Aspectos teóricos e práticos na área da 

surdez e da Educação Inclusiva. 

 

OBJETIVO: Apresentar bibliografia e promover reflexões sobre os aspectos 

relacionados a retrospectiva da Educação dos Surdos. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: A metodologia utilizada será aula 

expositiva com auxílio do data show, usando material produzido em power point, 

passando também o vídeos Cordelius e o filme Seu nome  é Jonas.  

 

AVALIAÇÃO: A avaliação será contínua através da observação da participação 

dos professores durante toda a unidade didática. 

 

OFICINA 01  

 

TEMPO DE DURAÇÃO: 12 horas 

 

CONTEÚDOS: O caminho histórico da educação dos surdos. A história da 

Educação Especial. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: Será dado início com o vídeo Cordelius 

com duração de 08h02min minutos, a seguir será feito uma reflexão com os 

participantes sobre o que sentiram vendo o vídeo. 

 



 

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=o+le%C3%A3o+cordeirinho&biw= 
1242&bih=615& source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AW97VNv8GMWdNvWEhIAE&sqi=2&ved= 
0CAgQ_AUoAw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Au9QKGFFSPR6dM%253A%3BlQVT32jzN_WY3M%3
Bhttp%253A%252F%252Fcdn.fulltv.com.ar%252Fimages%252Fpeliculas%252Flambert-el-leoncor 
dero.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpt.fulltv.tv%252Flambert-the-sheepishlion.html%3B230%3B 
340. Acesso em: 10 Nov. 2014.  

 

Vídeo Cordelius. Disponível em<https://www.youtube.com/watch?v=-

Ieh8pVZEow>. Acesso em 10 Nov. 2014. 

Sinopse do vídeo: A fábula Cordélios de Walt Disney, mostra a história de 

um Leãozinho que deveria ter sido entregue em uma floresta da África, mas por 

engano ocorreu uma troca na entrega e ele é deixado em um rebalho de ovelhas. 

Todas as ovelhas estão felizes com suas ovelhinhas e fazem gozações com a 

ovelha que recebeu o filhote de leão, porque ele era diferente. Ao tentar fazer  

igual as ovelhas o leãozinho  é  ridicularizado, exceto por sua mãe ovelha. O 

tempo passou e um belo dia o rebanho é atacado por lobos e Cordélius com sua 

coragem salva o rebanho. Esta fábula mostra um pouco sobre o preconceito e a 

discriminação do diferente e que isso acontece no meio de nós, em especial com 

as pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Finalizando a discussão do vídeo apresentado, será trabalhado com os 

professores dois textos, que serão trabalhados através de slides com exposição 

oral dos participantes. 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=o+leão+cordeirinho&biw=%201242&bih=615&%20source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AW97VNv8GMWdNvWEhIAE&sqi=2&ved=%200CAgQ_AUoAw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Au9QKGFFSPR6dM%253A%3BlQVT32jzN_WY3M%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.fulltv.com.ar%252Fimages%252Fpeliculas%252Flambert-el-leoncor dero.jpg%3Bhttp%253A%25
https://www.google.com.br/search?q=o+leão+cordeirinho&biw=%201242&bih=615&%20source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AW97VNv8GMWdNvWEhIAE&sqi=2&ved=%200CAgQ_AUoAw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Au9QKGFFSPR6dM%253A%3BlQVT32jzN_WY3M%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.fulltv.com.ar%252Fimages%252Fpeliculas%252Flambert-el-leoncor dero.jpg%3Bhttp%253A%25
https://www.google.com.br/search?q=o+leão+cordeirinho&biw=%201242&bih=615&%20source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AW97VNv8GMWdNvWEhIAE&sqi=2&ved=%200CAgQ_AUoAw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Au9QKGFFSPR6dM%253A%3BlQVT32jzN_WY3M%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.fulltv.com.ar%252Fimages%252Fpeliculas%252Flambert-el-leoncor dero.jpg%3Bhttp%253A%25
https://www.google.com.br/search?q=o+leão+cordeirinho&biw=%201242&bih=615&%20source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AW97VNv8GMWdNvWEhIAE&sqi=2&ved=%200CAgQ_AUoAw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Au9QKGFFSPR6dM%253A%3BlQVT32jzN_WY3M%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.fulltv.com.ar%252Fimages%252Fpeliculas%252Flambert-el-leoncor dero.jpg%3Bhttp%253A%25
https://www.google.com.br/search?q=o+leão+cordeirinho&biw=%201242&bih=615&%20source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AW97VNv8GMWdNvWEhIAE&sqi=2&ved=%200CAgQ_AUoAw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Au9QKGFFSPR6dM%253A%3BlQVT32jzN_WY3M%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.fulltv.com.ar%252Fimages%252Fpeliculas%252Flambert-el-leoncor dero.jpg%3Bhttp%253A%25
https://www.youtube.com/watch?v=-Ieh8pVZEow
https://www.youtube.com/watch?v=-Ieh8pVZEow


Os textos trabalhados são: 

TEXTO: Surdez: percurso histórico de autoria de Baggio e Nova– Páginas 

29, 30, 31, 32, 33 e 34 do livro Libras organizado pela Ulbra (Universidade 

Luterana Do Brasil) (BAGGIO e NOVA, 2009, p. 20-34). 

TEXTO:  História, deficiência e educação especial. (MIRANDA, 2003). 

Disponível em: http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/revis/revis15/art1_15.pdf. 

Acesso em: 11 Dez. de 2014. 

  Durante toda a exposição serão realizadas reflexões com os participantes 

sendo incentivados a participar e expressar sua opinião, dúvidas e considerações. 

Após o trabalho teórico será assistido o filme “E seu nome é Jonas” que trata das 

barreiras e lutas enfrentadas pelos surdos e suas famílias no processo histórico 

desde a sua institucionalização com o uso do oralismo até o conhecimento da 

Língua de sinais. 

Sinopse do Filme  “E seu nome é Jonas”  

Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jPHlDcPxjx8. Acesso em 

19 Out. de 2014 

Informações Técnicas 

Título no Brasil:  E Seu Nome é Jonas 

Título Original:  And Your Name Is Jonah 

País de Origem:  EUA 

Gênero:  Drama 

Tempo de Duração: 100 minutos 

Ano de Lançamento:  1979 

Direção:  Richard Michaels 
Duração: 1:53 minutos 

 Seu nome é Jonas  foi lançado em 1979 nos EUA, ainda que tenha sido 

produzido a um tempo considerável, as barreiras apresentadas ainda são 

presentes. Muitas vezes nos prendemos no nosso mundinho, com uma visão tão 

fechada e não atentamos para as diferenças das pessoas ou não as valorizamos.  

 O filme retrata a realidade de uma criança surda, chamada Jonas, que 

enfrentou uma série de problemas junto com a família. Inicia com o protagonista 

em um hospital para retardados, no qual já estava internado de forma enganosa 

por três anos. Após perceberem que seu diagnóstico estava errado, e que ele era 

surdo, deixa a instituição e passa a permanecer com a família, em sua casa.  

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/revis/revis15/art1_15.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jPHlDcPxjx8


 Quando chega em casa, é que as barreiras na comunicação começaram a 

ficar claras, a falta de informação sobre surdez por parte da família foi um dos 

principais obstáculos. O pai se mostrou impaciente, em determinados momentos 

apresentava interesse em defender o filho e lutar por ele, porém o preconceito, a 

pressão social e a descrença na capacidade do filho, os levou a abandonar sua 

casa, deixando a responsabilidade para sua esposa. A mãe de Jonas, acabou se 

tornando a principal haste de sustentação da família, por muitas vezes deixou 

transparecer sua fragilidade, trazendo para si a culpa daquela situação, que 

estava se tornando caótica. Ela não mediu esforços, queria ver seu filho como 

uma “criança normal”, e foi em busca de instituições de ensino para surdos. 

 Seu dilema começou quando começou a se deparar com dois principais 

métodos de educação. O primeiro, oralismo, consistia em ensinar as crianças a 

falar, ler lábios, para que pudessem se comunicar com ouvintes e futuramente 

“deixassem de ser surdas-mudas”. Neste método, os sinais manuais eram 

proibidos, pois, de acordo a educadora do filme, “tornavam as crianças 

preguiçosas para aprender a falar”. O segundo, a linguagem de sinais, consistia 

em utilizar sinais manuais para representar as palavras. 

 O primeiro método foi o adotado inicialmente pela mãe, mas ela não viu 

resultados e buscou conhecer mais a respeito do segundo, este questionado pela 

educadora que estava trabalhando com Jonas.Na Instituição que Jonas estava 

estudava, sua mãe conheceu uma família de surdos, eles indicaram a ela o 

“Clube dos Surdos”, lá ela descobriu um novo mundo, diferente de tudo que 

imaginava, e finalmente teve contato direto com a língua de sinais.  Nesta 

noite, fez novos amigos que a ajudaram com seu filho. Jonas deixou o ineficaz 

Instituto de Surdos e, juntamente com a família aprendeu a língua de sinais, a 

partir desse aprendizado, as atitudes agressivas que eram frequentes (por não 

ser compreendido) desapareceram e tornou-se evidente a tranquilidade dentro da 

família. Por fim, Jonas é matriculado em uma escola de surdos que utilizava a 

linguagem de sinais e, ao perceber tantas outras crianças com características 

semelhantes às dele – e comunicando-se entre si-, se vê como uma “criança 

normal”. Fonte da Sinopse: Disponível 

em:<(http://diariodeumapequenapedagoga.blogspot.com.br/2012/08/resumo-do-

filme-e-seu-nome-e-jonas.html > Acesso em: 25 Out. de 2014. 

http://diariodeumapequenapedagoga.blogspot.com.br/2012/08/resumo-do-filme-e-seu-nome-e-jonas.html
http://diariodeumapequenapedagoga.blogspot.com.br/2012/08/resumo-do-filme-e-seu-nome-e-jonas.html


 Após o filme, será feito um trabalho em grupo de 4 pessoas para responder 

as seguintes perguntas: 

 - O que vocês sentiram vendo o filme? 

 - Façam um paralelo da educação apresentada no filme e como vocês 

veem a educação atual dos surdos. 

 - Que aspecto chamou mais atenção e por quê? 

 - Análise a aceitação da família e o papel do pai e da mãe em relação a 

Jonas. 

 Em seguida faremos uma plenária para as reflexões. 

 

OFICINA 2 

 

DURAÇÃO: 04 horas 

 

CONTEÚDO: A Diferença entre Deficiente auditivo e surdo e a Modalidade da 

Educação Especial. 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: 

 Formar um círculo e discutir coletivamente as seguintes questões: 

 - Quem é o deficiente auditivo e quem é o surdo? 

 - Por que é bastante comum ouvirmos as pessoas se referirem ao surdo 

como “mudo”, “mudinho”, “deficiente”, “surdo-mudo”? 

 - A maioria dos surdos não apresenta nenhuma deficiência no aparelho 

fonador por que alguns falam e outros só emitem sons que não conseguimos 

entender? 

 Após a discussão apresentar no data show os slides produzidos, 

trabalhando o referido texto. 

Diferença entre deficiente auditivo e surdo, texto do livro “Pessoa com deficiência: 

aspectos teóricos e práticos” - páginas 63, 64, 65 e 66. Como sugestão indica-se 

leitura a distância do tema referido que encontra-se disponível em: 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/londrina/arquivos/File/6encontrogesurdezdeein.pdf - 

acesso em: 15 Nov. de 2014. 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/londrina/arquivos/File/6encontrogesurdezdeein.pdf


Será disponibilizado também o texto: A modalidade da Educação Especial  

disponível em <http://www.oei.es/quipu/brasil/educ_especial.pdf . Após será 

formado grupos para leitura elencando os aspectos principais do texto. Em 

seguida distribuir cartolina e pincel atômico para que o grupo elabore um cartaz 

com as ideias principais. Depois fazer a socialização e exposição dos cartazes. 

TEXTO - Modalidade da educação especial I (BRASIL). Disponível em 

<http://www.oei.es/quipu/brasil/educ_especial.pdf> Acesso em 20 de Nov. 2014. 

 

OFICINA 03 

TEMPO DE DURAÇÃO: 04 horas 

CONTEÚDO: Aspectos teóricos e práticos na área da surdez e educação 

inclusiva. 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: Exposição oral sobre o tema com o uso 

do data show com os slides produzidos. 

Aspectos teórico e filosóficos da educação do surdo, fragmentos do texto páginas 

51, 52, 53, 54,55 e 56 do livro organizado pela Ulbra (2009) de autoria de Baggio 

e Nova. 

       Para reforçar a importância do ensino da língua de sinais sugere-se o convite 

para um profissional surdo para que faça o seu depoimento. Nesse caso, o aluno, 

estudante de arquitetura (surdo), fará um relato de sua vida pessoal e escolar e a 

tradução será realizada por seu intérprete e ex-colega de Ensino Fundamental e 

Médio, atualmente acadêmico de Direito que teve acesso a LIBRAS por estudar 

com alunos surdos inclusos. Logo após a explanação será aberto para debate e 

nas considerações finais ressaltar a importância da LIBRAS na vida  deles. 

 

 

 

 

 

http://www.oei.es/quipu/brasil/educ_especial.pdf
http://www.oei.es/quipu/brasil/educ_especial.pdf


UNIDADE 2  

A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO SURDO  

 

CARGA HORÁRIA: 16 horas 

 

CONTEÚDOS: Caminhos de uma construção: A educação de surdo, 

Acessibilidade dos alunos surdos nas aulas e a formação e o trabalho dos TILS.  

 

OBJETIVOS: Sensibilizar para que através da informação o surdo não seja 

rotulado como incapaz pela inexistência da fala e pelo déficit de audição, que as 

pessoas percebam os avanços conquistados e se empenhem na luta por uma 

educação igualitária. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: Será expositiva, usando power point e 

textos. Também questionando os professores participantes sobre quais são seus 

conhecimentos a respeito do assunto. 

 

AVALIAÇÃO: A avaliação será contínua através da observação da participação 

dos professores durante toda a unidade didática. 

 

OFICINA I  

 

DURAÇÃO: 8 horas 

 

CONTEÚDO: A história da Educação de Surdos no Brasil 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: Será trabalhado o conteúdo da história 

da educação de surdos no Brasil com auxílio da data show, fazendo uma reflexão 

em torno do assunto, bem como assistiremos o filme o Milagre de Anne Sulivan. 

Será trabalhado com partes do livro Caminhos de uma construção: a educação de 

surdos - páginas 41, 42, 43 e 44 de autoria de Baggio e Nova (2009).  

Sugestão de leitura referente: Texto: Vendo vozes: a história da educação 

dos surdos no Brasil oitocentista. (Pinto, 2007, p.1-14). Disponível em: 



<http://www.cultura-sorda.eu/resources/Bouth_vendo_vozes.pdf> – Acesso: em 

18 de Nov. de 2014. 

 Será também assistido o filme: O Milagre de Anne Sulivan 

 
Imagem disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=o+milagre+de+anne+sullivan+filme&biw=1242&bih=615&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=A3J7VIfzOIGogwT-oINQ&ved=0 CAcQ_AUoAg#facrc=&imgdii= 
&imgrc=jgN7pGlIE8COLM%253A%3B7I4LzQK qHtT6PM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages. 
quebarato.com.br%252FT440x%252Fdvd%252Bfilme%252Bo%252Bmilagre%252Bde%252Bann
%252Bsullivan%252B1962% 
252Banne%252Bbancroft%252Bfilme%252Beducativo%252Brecife%252Bpe%252Bbrasil 
__68F8D4_11.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpe.quebarato.com.br%252Frecife%252Fdvd-filme-

o-milagre-de-ann-sullivan-1962-anne-bancroft-filme-educativo68F8D4.html% 3B440%3B290>.  

Acesso em: 18 de Nov. de 2014. 
 

Filme disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9Zqn_pHoni0>.  Acesso 

em: 18 de Nov. de 2014. 

Ficha técnica 

Gênero: Drama 

Direção: Arthur Penn 

Roteiro: William Gibson 

Elenco: Andrew Prine, Anne Bancroft, Beah Richards, Inga Swenson, Kathleen 

Comegys, Patty Duke, Victor Jory 

Produção: Fred Coe 

Fotografia: Ernest Caparros 

Trilha Sonora: Laurence Rosenthal 

Duração: 107 min. 

Ano: 1962 

http://www.cultura-sorda.eu/resources/Bouth_vendo_vozes.pdf
https://www.google.com.br/search?q=o+milagre+de+anne+sullivan+filme&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=A3J7VIfzOIGogwT-oINQ&ved=0%20CAcQ_AUoAg#facrc=&imgdii= &imgrc=jgN7pGlIE8COLM%253A%3B7I4LzQK qHtT6PM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages. quebarato.com.br%252FT440x%252Fdvd%252Bfilme%252Bo%252Bmilagre%252Bde%252Bann%252Bsullivan%252B1962%252Banne%252Bbancroft%252Bfilme%252Beducativo%252Brecife%252Bpe%252Bbrasil__68F8D4_11.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpe.quebarato.com.br%252Frecife%252Fdvd-filme-o-milagre-de-ann-sullivan-1962-anne-bancroft-filme-educativo68F8D4.html%25 3B440%3B290
https://www.google.com.br/search?q=o+milagre+de+anne+sullivan+filme&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=A3J7VIfzOIGogwT-oINQ&ved=0%20CAcQ_AUoAg#facrc=&imgdii= &imgrc=jgN7pGlIE8COLM%253A%3B7I4LzQK qHtT6PM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages. quebarato.com.br%252FT440x%252Fdvd%252Bfilme%252Bo%252Bmilagre%252Bde%252Bann%252Bsullivan%252B1962%252Banne%252Bbancroft%252Bfilme%252Beducativo%252Brecife%252Bpe%252Bbrasil__68F8D4_11.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpe.quebarato.com.br%252Frecife%252Fdvd-filme-o-milagre-de-ann-sullivan-1962-anne-bancroft-filme-educativo68F8D4.html%25 3B440%3B290
https://www.google.com.br/search?q=o+milagre+de+anne+sullivan+filme&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=A3J7VIfzOIGogwT-oINQ&ved=0%20CAcQ_AUoAg#facrc=&imgdii= &imgrc=jgN7pGlIE8COLM%253A%3B7I4LzQK qHtT6PM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages. quebarato.com.br%252FT440x%252Fdvd%252Bfilme%252Bo%252Bmilagre%252Bde%252Bann%252Bsullivan%252B1962%252Banne%252Bbancroft%252Bfilme%252Beducativo%252Brecife%252Bpe%252Bbrasil__68F8D4_11.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpe.quebarato.com.br%252Frecife%252Fdvd-filme-o-milagre-de-ann-sullivan-1962-anne-bancroft-filme-educativo68F8D4.html%25 3B440%3B290
https://www.google.com.br/search?q=o+milagre+de+anne+sullivan+filme&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=A3J7VIfzOIGogwT-oINQ&ved=0%20CAcQ_AUoAg#facrc=&imgdii= &imgrc=jgN7pGlIE8COLM%253A%3B7I4LzQK qHtT6PM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages. quebarato.com.br%252FT440x%252Fdvd%252Bfilme%252Bo%252Bmilagre%252Bde%252Bann%252Bsullivan%252B1962%252Banne%252Bbancroft%252Bfilme%252Beducativo%252Brecife%252Bpe%252Bbrasil__68F8D4_11.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpe.quebarato.com.br%252Frecife%252Fdvd-filme-o-milagre-de-ann-sullivan-1962-anne-bancroft-filme-educativo68F8D4.html%25 3B440%3B290
https://www.google.com.br/search?q=o+milagre+de+anne+sullivan+filme&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=A3J7VIfzOIGogwT-oINQ&ved=0%20CAcQ_AUoAg#facrc=&imgdii= &imgrc=jgN7pGlIE8COLM%253A%3B7I4LzQK qHtT6PM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages. quebarato.com.br%252FT440x%252Fdvd%252Bfilme%252Bo%252Bmilagre%252Bde%252Bann%252Bsullivan%252B1962%252Banne%252Bbancroft%252Bfilme%252Beducativo%252Brecife%252Bpe%252Bbrasil__68F8D4_11.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpe.quebarato.com.br%252Frecife%252Fdvd-filme-o-milagre-de-ann-sullivan-1962-anne-bancroft-filme-educativo68F8D4.html%25 3B440%3B290
https://www.google.com.br/search?q=o+milagre+de+anne+sullivan+filme&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=A3J7VIfzOIGogwT-oINQ&ved=0%20CAcQ_AUoAg#facrc=&imgdii= &imgrc=jgN7pGlIE8COLM%253A%3B7I4LzQK qHtT6PM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages. quebarato.com.br%252FT440x%252Fdvd%252Bfilme%252Bo%252Bmilagre%252Bde%252Bann%252Bsullivan%252B1962%252Banne%252Bbancroft%252Bfilme%252Beducativo%252Brecife%252Bpe%252Bbrasil__68F8D4_11.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpe.quebarato.com.br%252Frecife%252Fdvd-filme-o-milagre-de-ann-sullivan-1962-anne-bancroft-filme-educativo68F8D4.html%25 3B440%3B290
https://www.google.com.br/search?q=o+milagre+de+anne+sullivan+filme&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=A3J7VIfzOIGogwT-oINQ&ved=0%20CAcQ_AUoAg#facrc=&imgdii= &imgrc=jgN7pGlIE8COLM%253A%3B7I4LzQK qHtT6PM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages. quebarato.com.br%252FT440x%252Fdvd%252Bfilme%252Bo%252Bmilagre%252Bde%252Bann%252Bsullivan%252B1962%252Banne%252Bbancroft%252Bfilme%252Beducativo%252Brecife%252Bpe%252Bbrasil__68F8D4_11.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpe.quebarato.com.br%252Frecife%252Fdvd-filme-o-milagre-de-ann-sullivan-1962-anne-bancroft-filme-educativo68F8D4.html%25 3B440%3B290
https://www.google.com.br/search?q=o+milagre+de+anne+sullivan+filme&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=A3J7VIfzOIGogwT-oINQ&ved=0%20CAcQ_AUoAg#facrc=&imgdii= &imgrc=jgN7pGlIE8COLM%253A%3B7I4LzQK qHtT6PM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages. quebarato.com.br%252FT440x%252Fdvd%252Bfilme%252Bo%252Bmilagre%252Bde%252Bann%252Bsullivan%252B1962%252Banne%252Bbancroft%252Bfilme%252Beducativo%252Brecife%252Bpe%252Bbrasil__68F8D4_11.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpe.quebarato.com.br%252Frecife%252Fdvd-filme-o-milagre-de-ann-sullivan-1962-anne-bancroft-filme-educativo68F8D4.html%25 3B440%3B290
https://www.youtube.com/watch?v=9Zqn_pHoni0


Resenha do filme: O Milagre de Anne Sullivan, disponível 

em:<http://especialeinclusiva.blogspot.com.br/2011/06/resumo-sobre-o-filme-o-

milagre-de-anne.html>.  Acesso em 20 Nov. 2014. 

  

Será realizado uma plenária com os seguintes questionamentos: 

 - Quais eram as características da personagem principal? 

 - Como era a convivência de Anne e seus familiares antes da chegada da 

professora?  

 - Como era a convivência entre elas? Qual foi o elo de ligação que permitiu 

mudança de comportamento? 

 - Que aspectos da educação de surdos você pode perceber no filme? 

 A partir da palavra surdo será promovida uma tempestade de ideias 

coletiva no quadro onde cada um escreverá uma palavras significativa sobre o 

assunto. Para trabalhar com o tema a formação e o trabalho dos TILS, será feita 

uma exposição oral com o auxílio do data show e slides produzidos a partir de 

textos de bibliografias referentes a esse tema. 

 

OFICINA 2 

 

DURAÇÃO: 8 horas 

 

CONTEÚDOS: Acessibilidade em sala de aula para os surdos 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: a oficina será realizada com auxílio 

do data show, ao trabalhar o texto referente a acessibilidade para o surdo na sala 

de aula. 

TEXTO: Tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais: formação e 

atuação nos espaços educacionais inclusivos (LACERDA, 2010). Disponível 

em:<http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/viewFile/1604/1487

>. Acesso em: 22 de Nov. de 2014.  

 Para reafirmar a idéia central trabalhada com o texto, da importância da 

Língua de Sinais e do papel essencial que o intérprete representa para a 

comunidade surda, um surdo se disponibilizou de fazer o seu depoimento, 

http://especialeinclusiva.blogspot.com.br/2011/06/resumo-sobre-o-filme-o-milagre-de-anne.html
http://especialeinclusiva.blogspot.com.br/2011/06/resumo-sobre-o-filme-o-milagre-de-anne.html
http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/viewFile/1604/1487
http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/viewFile/1604/1487


explanando sobre a importância da LIBRAS tanto em seu desenvolvimento 

acadêmico, quanto no social. Sua mãe, que por ter um filho surdo, se esforçou, 

estudou e se tornou intérprete também contará sua experiência.  

 Utilizar-se de depoimentos possibilita aos participantes enriquecer o seu 

conhecimento bem como conhecer melhor a vida do aluno que apresenta a 

deficiência. Na oportunidade será apresentado aos professores o alfabeto digital. 

 

 

Disponível em:< http://eeblmlibras.blogspot.com.br/p/aprendendo-libras.html>.  Acesso 
em: 11 Dez. de 2014. 

 

           Será disponibilizado na sequência em material impresso fragmentos do 

texto: Orientações aos professores - acessibilidade aos alunos surdos (Rossetto, 

Lacono e Zanetti (2013, p.65-67). Com esse texto será realizada a leitura coletiva 

e debate. 

 

 

 

 

 

 

http://eeblmlibras.blogspot.com.br/p/aprendendo-libras.html


UNIDADE DIDÁTICA 3- LEGISLAÇÃO REFERENTE A EDUCAÇÃO DE 

SURDOS 

 

DURAÇÃO: 4 horas. 

 

CONTEÚDOS: Lei nº 10436; Decreto 5626, Lei nº 11796; Lei 12319. 

 

OBJETIVOS: Disponibilizar aos participantes o conhecimento dos principais 

documentos que garantem o acesso e permanência dos alunos surdos na escola. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: As leis e o decreto referentes a 

educação do surdo serão disponibilizados em material impresso aos participantes. 

Serão realizadas leituras coletivas e discussão dos tópicos. Segue abaixo os 

endereços dos textos apresentados: 

BRASIL. LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL  DE 2002 – Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm>. Acesso em: 11 Dez. de 
2014. 

BRASIL. LEI Nº 11.796, DE 29 DE OUTURO DE 2008 - Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11796.htm>. 
Acesso em: 11 Dez. de 2014. 

BRASIL. LEI Nº 12.319, DE 1º DE SETEMBRO DE 2010. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11796.htm>. 
Acesso em: 11 Dez. De 2014. 

BRASIL. DECRETO Nº 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm> 
Acesso em: 12 Dez. De 2014.  

AVALIAÇÃO: A avaliação será contínua através da observação da participação 

dos professores durante toda a unidade didática. 

 

AVALIAÇÃO DO CURSO: 

Mesmo tendo sido realizada a avaliação contínua durante toda a formação, 

será feita uma avaliação objetiva onde os participantes poderão expressar a 

opinião e relevância do referido curso por meio da avaliação objetiva. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11796.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11796.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm


QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

1. A metodologia disponível atendeu aos objetivos propostos para a 
oficina? 
 
Discordo plenamente __1____2____3____4____5__Concordo plenamente 
 

2. Os recursos disponíveis atenderam aos objetivos propostos para a 
oficina? 
 
Discordo plenamente __1____2____3____4____5__Concordo plenamente 
 

3. As atividades propostas estabeleceram relação com sua prática 
docente? 
 
Discordo plenamente __1____2____3____4____5__Concordo plenamente 
 

4. A quantidade de conteúdos, o seu encadeamento e as atividades 
propostas foram adequadas à duração da oficina? 
 
Discordo plenamente __1____2____3____4____5__Concordo plenamente 
 

5. O encontro proporcionou momentos de interação e aprendizagem? 
 
Discordo plenamente __1____2____3____4____5__Concordo plenamente 
 

6. O docente demonstrou domínio dos conteúdos, sendo objetiva na 
condução das atividades propostas? 
 
Discordo plenamente __1____2____3____4____5__Concordo plenamente 
 

7. O trabalho do docente/assessor foi ético e fundamental para a 
realização das atividades? 
 
Discordo plenamente __1____2____3____4____5__Concordo plenamente 
 

8. O docente/assessor pedagógico agiu com respeito e cordialidade? 
 
Discordo plenamente __1____2____3____4____5__Concordo plenamente 
 

9. As instalações físicas e os equipamentos foram adequadas para o 
evento? 
 

Discordo plenamente __1____2____3____4____5__Concordo plenamente 

 

10. A oficina proporcionou contribuições em sua prática pedagógica em 

sala de aula? 

 

Discordo plenamente___1____2____3____4____5__Concordo plenamente 



11. Contribuições e sugestões 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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