Grupos de recrutamento 910, 920, 930, docentes de todos os níveis de ensino e pessoal não docente

Oﬁcina de Formação de

Formadores:

André Maia

A FICHA DE INSCRIÇÃO DEVERÁ SER PREENCHIDA EM LETRA DE IMPRENSA

Agrupamento/Escola: _________________________________________________________________________________________;
Local: _____________________________________________________________________________________________________;
Nível de Ensino: __________________________ ; Grupo de docência: ____________
Grau académico: ___________________________________________________________
Vínculo: ____________________________________________________

Nome: ______________________________________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
CP:
____________ - _______
Localidade:
___________________________________________________
Telefone:
________ ________ ________
Telemóvel: ________ ________ ________
BI:
_________________________
NIF _____ _____ _____ (para efeitos de emissão de recibo)
E.mail: _________________________________________________@___________________________________________________
Data de Nascimento:
_______/_______/_______

Oﬁcina de Formação de Língua Gestual Portuguesa (nível 2)
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Oﬁcina de Formação - 25 h + 25 h
Grupos de recrutamento 910, 920, 930,
docentes de todos os níveis de ensino
e pessoal não docente
CCPFC/ACC– 74045/13
Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Apartado 49
7301-901 PORTALEGRE
Telef. e fax: 245 205 768 e 245 208 676
E-mail: cefopna@gmail.com
URL: www.cefopna.edu.com

Língua Gestual
Portuguesa (nível 2)
Aos formandos selecionados das escolas associadas do
CFAE CEFOPNA serão cobrados € 35 (trinta e cinco euros) para despesas com formador e administra5vas;
aos formandos selecionados pertencentes a outras organizações não associadas do CFAE CEFOPNA serão cobrados € 40 (quarenta euros) para o mesmo efeito.
Será passado o respevo recibo.
A formação só funcionará com um número mínimo de
14 formandos.

Oﬁcina de Formação de Língua Gestual Portuguesa (nível 2)
Conteúdos

• Desenvolvimento de a5tudes posi5vas em
relação à Língua Gestual Portuguesa e às

1. Noções avançadas da gramáca da LGP
a) A ordem das palavras;
b) Marcação de género;
c) O tempo e o aspecto verbal;
2. Componente Práca – Língua Gestual Portuguesa
a) Revisões dos temas estudados no nível anterior;
b) Formulação de perguntas e respostas;
c) U5lização de pronomes possessivos e demonstra5vos;
d) Desenvolver o controlo da gramá5ca da Língua
Gestual Portuguesa;
e) Conversação em Língua Gestual Portuguesa sobre:
⇒ Temas estudados;

A Língua Gestual Portuguesa (LGP) é a língua materna da Comunidade Surda tendo sido reconhecida
em Portugal pela Cons5tuição da República Portuguesa de 1997 no seu ar5go 74, alínea h).
Em 1998, o Parlamento Europeu, recomendou
que fosse possível uma educação bilingue para as
pessoas surdas e o DL 7520/98 tornou possível a
implementação nas escolas de unidades de surdos.
Desde então que é necessário sensibilizar/formar
professores, técnicos e todos os que estejam interessados para a língua materna dos Surdos.
Sendo Portalegre a sede da Escola de Referência
para a educação bilingue de alunos Surdos do distrito é imprescindível possibilitar formação na área a
todos aqueles que se encontram em contato com
os alunos surdos do distrito.
A per5nência desta proposta de formação tem,
desta forma, por base os aspetos seguintes:
- A existência de uma Escola de referência para a
Educação Bilingue de Alunos Surdos em Portalegre,
cons5tuída por um conjunto de escolas que abrange alunos desde o Jardim de Infância ao Secundário;
- A necessidade de desenvolver a Língua Gestual
Portuguesa neste grupo de escolas, e entre a comunidade educa5va.

pessoas Surdas;

• Reconhecimento de aspetos não manuais
da Língua Gestual Portuguesa;

⇒ Conhecimento de da5lologia.

⇒ Debates.
⇒ Temas:
∗ Caraterís5cas Nsicas e psicológicas;

∗ Proﬁssões;
∗ A Escola:
∗
∗
∗
∗
∗

- Disciplinas;
- Materiais escolares.
Horas;
Noções temporais;
Verbos;

Público-alvo:

Serviços Públicos;

Grupos de recrutamento 910, 920, 930,
docentes de todos os níveis de ensino
e pessoal não docente

Localidades Portuguesas.

Objec5vos
A formação pretende a consecução dos dois seguintes
objec5vos gerais:

⇒ Sensibilizar e familiarizar as pessoas, educadores,
professores e amigos dos Surdos, para a Língua Gestual para facilitar a comunicação no quo5diano, o que
supõe o desenvolvimento das seguintes competências
especíﬁcas:

• Desenvolvimento de competências comunica5vas básicas;

1 turma:
CEFOPNA

Cronograma:
Início a 03 de Maio de 2016 (as restantes
sessões serão marcadas na 1ª sessão)

Formadores:
André Maia
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