DURAÇÃO/HORAS:
20 horas das 18h até as 19h30.
CALENDARIZAÇÃO:
Quartas-feiras: 19 de abril a 28 de junho de 2017
Abril: 19 e 26;
Maio: 3, 10, 17, 24 e 31;

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.

Junho: 7, 14, 21 e 28;
Observação: Data de início adiada devido a ainda estar à

Consegue falar com as mãos?

decorrer o prazo de inscrições (até 12/04/2017).

DESTINATÁRIO:
- Assistentes Operacionais do Agrupamento, pais e

Formação em

familiares.
FORMADORA:
Cristina Miranda

(Nível I)

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO:

Para a comunidade educativa do aevf:

- 12 de abril de 2017
LOCAL:
Escola Secundária de Vergílio Ferreira
Quinta dos Inglesinhos, Rua do Seminário
1600-764 Lisboa
No final da formação, será atribuído um certificado
de participação.

Inscreve-se!

(Assistentes Operacionais, pais e familiares)

CONVIDAMOS toda a
Comunidade Educativa a
participar nesta formação.

LOCAL:
Quinta dos Inglesinhos, Rua do Seminário
1600-764 Lisboa

Língua ou Linguagem?

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

DESTINATÁRIO:

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?
CONTEÚDOS:
NÃO. A Língua Gestual não é Universal. Cada país,
A Estrutura da Gramática de LGP;
Abecedário Gestual/Números;
Saudações;
Identificação Pessoal;
Calendário;
Família;
Cores;
Vestuário;
Alimentação

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.

E-MAIL: ___________________________________

- Comunidade educativa (Assistentes Operacionais
do Agrupamento, pais e familiares).

FICHA DE INSCRIÇÃO

- Desenvolver competências linguísticas e culturais
que permitam prosseguir autonomamente o
enriquecimento de conhecimentos de LGP;

A LGP, como todas as Línguas, tem gramática

NOME: ________________________________________________________________________________

- Obter conhecimentos básicas de LGP que
possibilitam comunicar com pessoas surdas.

linguagem portuguesa.

DATA DE INÍCIO DA FORMAÇÃO EM LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA: 19 de abril de 2017 (Data limite de
inscrição – 12 de abril de 2017).

gestual, tal como se diz língua portuguesa e não

TLM: _______________________________

- Apropriar conhecimentos de Língua Gestual
Portuguesa (LGP)

DATA: ____ / ____ / 2017

Diz sempre língua gestual e nunca linguagem

Nota: Deixar a ficha de inscrição na entrada da receção da Escola Secundária de Vergílio Ferreira (Pode
fotocopiar).

OBJETIVOS GERAIS:

