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RESUMO 

 

Devido o ensino da Libras ser um assunto inquietante, principalmente pelas dificuldades 

enfrentadas que impõe, e por suas limitações, é fundamental que haja iniciativa para preparar 

conteúdos satisfatórios mostrando que todas as pessoas são capazes de aprender a língua de 

Sinais. Esta oficina, portanto, será ofertada na área de Libras, e tem como objetivo ensinar 

adequadamente os sinais de forma clara e objetiva, proporcionando aos alunos um contato 

maior com a Língua Brasileira de Sinais. Serão trabalhados conteúdos com sinais básicos 

referentes aos comprimentos, família, dias da semana, meses e estações do ano. O local será 

as dependências da Fasul – Faculdade Sul Brasil, podendo participar acadêmicos da Fasul e 

comunidade em geral. A oficina terá uma metodologia, na maior parte prática, treinando 

através de atividades e dinâmicas que proporcionarão um aprendizado rápido e eficaz. Serão 

usando materiais visuais como slides, cartazes, materiais impressos e vídeo. Espera-se 

alcançar dos participantes o conhecimento e a prática necessários para uma comunicação 

básica na Língua Brasileira de Sinais, de maneira que possam se comunicar com o sujeito 

surdo em todas as esferas da sociedade. 
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