
 

"Comemorar O Dia Nacional da Língua Gestual 

Portuguesa" 

 

Comemora-se anualmente a 15 de novembro, 

próxima terça-feira, O Dia Nacional da Língua 

Gestual Portuguesa. 

 

Como formadora de Língua Gestual Portuguesa, 

LGP, do aevf gostaria de desenvolver uma 

sensibilização aos alunos do ensino pré-escolar e do 

1º ciclo do ensino básico, sobre: 

 

 A importância da LGP na comunicação 

entre surdos e ouvintes 

 

Sugiro que possa contar as histórias "O Amigo 

Especial do Gui” e "O menino Surdo”. 

 

As atividades deste dia destinam-se ao pré-escolar 

e  ao 1º ciclo dos seguintes estabelecimentos de 

ensino. 

 

 

 Entre as 10h-10h30 – JI Horta Nova 

(história "O Amigo Especial do Gui”); 

 Entre as 11h-12h - EBPM (história "O 

menino Surdo") 

 

                     

                                      

No final, será distribuidos aos alunos um folheto 

sobre o Dia Nacional da LGP e um mini porta de 

chaves em LGP, feito pela formadora. 

 

 

 

       

 

 

COMEMORAÇÃO DO DIA 

     
DIA NACIONAL DA LGP 

 

No dia 15 de Novembro festeja-se o dia da língua 

gestual portuguesa e a Escola de Referência para a 

Educação Bilingue de Alunos Surdos (EREBAS) do 

AEVF dá os Parabéns à Comunidade Surda pelo 

reconhecimento da sua língua e a defesa dos seus 

direitos. 

 

15 NOVEMBRO 2016 



A Língua Gestual (L.G.) é uma língua de pessoas 

surdas. Em Portugal, a L.G.P. (Língua Gestual 

Portuguesa) é a língua dos surdos portugueses e foi 

reconhecida pela Constituição Portuguesa em 1997 

- "Proteger e valorizar a língua gestual portuguesa 

enquanto expressão cultural e instrumento de 

acesso à educação e da igualdade de oportunidades 

"(Decreto-lei nº 123/97, artigo 74º, alínea h). 

As Línguas Gestuais são línguas vivas e dinâmicas, 

como o são as línguas orais que estão em constante 

evolução. 

 

Língua ou Linguagem? 

Diz sempre língua gestual e nunca linguagem 

gestual, tal como se diz língua portuguesa e não 

linguagem portuguesa. 

A LGP, como todas as Línguas, tem gramática 

própria e um dicionário próprio, que se dá pelo 

nome de Gestuário e Dicionário de Língua Gestual 

Portuguesa, em que os significados aparecem sob a 

forma de gestos. Pelo facto de ter gramática e 

dicionário, a forma de comunicar dos surdos 

portugueses chama-se Língua Gestual Portuguesa 

(LGP), e não linguagem gestual, uma vez que a 

linguagem não tem regras fixas, nem dicionário. 

A LGP é Universal? 

NÃO. A Língua Gestual não é Universal. Cada país, 

possui uma Língua Gestual própria, como possui 

também a sua própria língua oral/escrita. Por 

exemplo: 

- Língua Brasileira de Sinais (LBS) 

- Langue des Signes Française (LSF) 

- American Sign Language (ASL) 

Porém existe uma língua gestual que é utilizada 

entre os surdos de todos os países para poderem 

comunicar. Essa língua é conhecida como língua 

internacional. 

 

Datilologia ou Alfabeto Manual 

A datilologia é precisamente o alfabeto da Língua 

Gestual. A cada letra desse alfabeto corresponde 

uma configuração manual que representa nomes 

próprios das pessoas, cidades e rios. 
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