Inscrições até 28/mar/2018
Por correio, fax ou mail para o CEFOPNA

Formadores:

André Maia

Nível de Ensino:
Educação Pré-Escolar
1º CEB
2º CEB
3º CEB
Ensino Secundário
Educação Especial

Vínculo:
Quadro de Agrupamento/Escola

Grau académico:
Bacharelato

Contrato

Quadro de vinculação
Sem vínculo

Licenciatura
Mestrado

Pós-graduação

Outro

Data de início do vínculo contratual : _____/_____/_____

Doutoramento
Outro
Qual? ____________________
__________________________

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e todos os campos deverão ser preenchidos para posterior utilização para fins estatísticos e de avaliação.
CP - Código Postal; BI/CC - Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; NIF - Número de Identificação Fiscal; NISS - Número de Identificação da Segurança Social

Grupo de Recrutamento: _______

Qual? ______________________________
___________________________________

Agrupamento/Escola: ________________________________________; Localidade: _______________________________;

E.mail: _________________________________________@____________________________________

BI: _________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________;

CP: __________ - ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemóvel: _______ ______ _______

Morada: __________________________________________________________________________________________________________________

Nome: __________________________________________________________________________________; Data do Nascimento: ____/____/____;

Local: CEFOPNA

Educ. de Infância, Prof. do Ens. Básico, Secundário e Educação Especial
Será passado o respetivo recibo.
A formação só funcionará com um número mínimo de
14 formandos.

Formação Contínua de Pessoal Docente

(Despesas com formadores e administrativas)

Curso de Formação - 25 h
Educ. de Infância, Prof. do Ens. Básico,
Secundário e Educação Especial
CCPFC/ACC-90004/17
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

Iniciação

Professores das escolas associadas do CFAE CEFOPNA:
€ 35 (trinta e cinco euros) ;
Professores de outras escolas:
€ 40 (quarenta euros)
Outros técnicos não docentes:
€ 40 (quarenta euros)

Curso de Língua Gestual Portuguesa - Iniciação

O pagamento deverá ser feito no ato da inscrição,
1. em cheque à ordem de
Agrupamento de Escolas do Bonfim/CEFOPNA
2. Por transferência bancária para o
IBAN PT50 0035 0642 00036346930 16
3. Em numerário na sede do Centro de Formação

Curso de Língua
Gestual Portuguesa
CUSTO

Curso de Língua Gestual Portuguesa - Iniciação
Conteúdos

A LGP é a língua materna da comunidade
surda tendo sido reconhecida em Portugal
pela Constituição da Republica Portuguesa de
1997 no seu artigo 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.

1. A cultura dos surdos/LGP-Informações gerais sobre a sintaxe, morfologia e semântica da LGP (2 h)
2. Saudações; expressões de cortesia; datilologia (2 h)
3. Números cardinais, ordinais, quantitativos
(2 h)
4. Identificação pessoal, data de nascimento,
profissões relativas à identificação pessoal
(2 h)
5. Meses do ano, dias da semana (2 h)
6. Sistematização de conteúdos. Criação de
um diálogo gestual (2 h)
7. Pronomes pessoais e possessivos; debate
sobre os conteúdos leccionados através da
língua gestual (3 h)
8. Cores, família (2 h)
9. Refeições e principais alimentos associados
(3 h)
10. Diálogo gestual, jogos de conversação;
interacção entre pares (3 h)
11. Avaliação (2 h)

Metodologias
O Curso tem uma componente teórico/prática
em que são prestadas informações e ensinada
língua gestual sempre através de uma metodologia ativa com o recurso a troca de experiencias, role playing, exercícios práticos pretendendo-se capacitar as pessoas para a comunicação real com os surdos.

Público-alvo:
Educ. de Infância, Prof. do Ens. Básico, Secundário e Educação Especial

Objectivos
- Sensibilizar/informar sobre as características,
necessidades e capacidades da comunidade/
cultura surda;
- Proporcionar conhecimentos de Língua Gestual Portuguesa (LGP), de forma a contribuir
para a comunicação entre surdos e ouvintes;
- Promover experiencias/vivências diversificadas relativamente ao contato com surdos;

1 turma:
CEFOPNA

Cronograma:
Às terças e quintas-feiras à tarde em datas a
definir

Formadores:
André Maia
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