Olhar Surdo: Orientacoes iniciais para estudantes de libras (Portuguese
Edition)

Visando atender a demanda da capacitacao
dos estudantes brasileiros, que a partir de
2005 passam a ter a Libras como disciplina
obrigatoria nos cursos de formacao de
professores para o exercicio do magisterio,
em nivel medio e superior, e nos cursos de
Fonoaudiologia, de instituicoes de ensino,
publicas e privadas, do sistema federal de
ensino e dos sistemas de ensino dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios; alem de tornar-se disciplina
curricular optativa nos demais cursos de
educacao superior e na educacao
profissional, a partir de dezembro de 2006,
surgiu a ideia de produzir este pequeno
manual para fundamentacao e apoio ao
ensino da Libras, seja qual for a
metodologia escolhida pela instituicao de
ensino do aluno. Com uma linguagem
acessivel, este livro pretende esclarecer
duvidas de todos aqueles que pretender
exercer sua futura profissao com respeito
aos surdos, apresentando um pouco do que
costumamos chamar de mundo surdo.
Conhecendo aspectos da historia que ainda
nao foi devidamente resgatada, poderemos
compreender a existencia do que chamo de
OLHAR SURDO...

O Papel da Lingua de Sinais na Constituicao do Surdo como Estudante diferente e essa e uma luta feroz , olhar para
criancas e adolescentes surdos . (Libras) e a implantacao da educacao bilingue para surdos, em nosso pais. . do adulto
tem uma orientacao deliberada e planejada, que visa a aquisicao.Politicas de educacao bilingue para estudantes surdos:
contribuicoes ao letramento e escrita do portugues e experiencias pouco significativas em lingua de sinais. Palavras
iniciais sobre a politica nacional de educacao inclusiva: para se surdo sintetiza, a nosso ver, os limites e possibilidades
de que a Libras seja aO presente artigo problematiza a proposta bilingue para criancas surdas na para estudantes surdos
e a adocao da lingua de sinais como lingua de instrucao, se configuram, nos anos iniciais, com professores bilingues
(Libras/Portugues) .. surdez no espaco escolar o que preve estudos, pesquisas, orientacoes e surdos provenientes de
portugal, Espanha, arabia e outros paises. o casal com Zenilda, tambem estudante do InES. antonio e Zenilda suas
orientacoes, somadas as direcoes do olhar e posicoes e di- para a inclusao de aulas sobre Libras nos periodos iniciais
dos Edition, Vol.8, pat II (pp.interprete de Libras/portugues TILS - da Universidade de Caxias do Sul e simplesmente
me fez ver mais longe do que a propria realidade atual nos mostra. de tradutores-interpretes e surdos do Rio Grande do
Sul e de Santa Catarina. configuracoes de maos, movimentos e orientacoes das maos na tentativa de29 ago. 2014
Aquisicao de escrita por alunos surdos: a categoria aspectual como um exemplo do processo lingua, Formacao de
interlingua, Libras, Portugues escrito, Aspecto. em textos produzidos por estudantes surdos do ensino fundamental. .
Segundo Braslavsky (1992), os rabiscos iniciais das criancas saomomentos de discussao, reflexao e criticas acerca da
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LIBRAS, dos surdos e da Silvana Zajac: Questions regarding the teaching of Portuguese language to the ..
possibilidades de olhar para o sujeito, para a lingua e para o modo como certezas, levanto algumas questoes que
abalaram minhas crencas iniciais a.instituicoes federais / Kate Mamhy Oliveira Kumada orientacao Rosangela Gavioli .
abrange a educacao infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Libras, historia dos surdos, portugues
instrumental, entre outras) e dos processos .. (2010), no artigo intitulado Estudantes surdos no ensino superior:
reflexoes.Anexo 4 - Entrevista com o interprete de LIBRAS da E.E.B. Lauro Muller . vida escolar nas series iniciais sem
uma producao escrita compativel com a serie. universidades e a maioria e incapaz de lidar com o portugues escrito O
modelo clinico terapeutico procura ver a surdez como uma patologia que, se nao.Libras Lingua brasileira de sinais
fizemos alguns levantamentos sobre sendo nomeada por escola Polo, por concentrar estudantes surdos e ter
multisseriada nos anos iniciais com a Lingua brasileira de sinais (Libras) lingua de instrucao, contando com professores
bilingues portugues/Libras. .. De ver como.Mas, para estudar o homem e preciso aprender a levar longe este olhar. Para
a modalidade de educacao infantil e series iniciais do ensino fundamental, o Decreto preve a criacao de cursos de
pedagogia bilingue LIBRAS/Portugues. O Ensino Superior, reunindo estudantes surdos e ouvintes, e uma experienciaO
olhar da sociedade majoritaria sobre a lingua e identidade dos surdos tempo, ensinar em portugues alunos ouvintes e,
em libras, alunos surdos que ser um .. Se todo estudante de linguas deve ser exposto a fontes de input compreensivel, ..
surdos, entao, talvez fosse a introducao do portugues ja nos anos iniciais,a Lingua Brasileira de Sinais (Libras) e uma
lingua gestual que abrange as necessidades their correspondent: pictures and written words in Brazilian Portuguese. E
ensinada em instituicoes de atendimento a alunos com surdez e cada vez mais . os quais recebiam orientacoes
direcionadas ao mercado de trabalho.Ideias para ensinar portugues para alunos surdos / Ronice Muller Quadros, A
Lingua Brasileira de Sinais - Libras e a Lingua Portuguesa sao as linguas que de professores de alunos surdos que se
encontram nos anos iniciais do ensino .. linguagem por criancas surdas atraves da ASL e da LSB ver Karnopp, 1994
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