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   Editorial 

Lançamento do JORNAL DA EREBAS!  

Neste 3.º período em que se publica o 6º Volume do jornal da EREBAS 

do ano letivo de 2016/2017, a equipa deseja expressar o seu agradecimen-

to ao nosso diretor, Dr. Anselmo Jorge, pela sua simpatia e disponibili-

dade na autorização do lançamento da 2.ª Edição do nosso jornal. Ex-

pressamos, também, o nosso mais sincero agradecimento aos docentes e 

seus alunos surdos pela preciosa colaboração que nos têm dado, permi-

tindo assim, a publicação deste jornal. Renovamos a nossa gratidão a 



 

 2 Departamento de Educação Especial 

Página da Escola 

 No presente ano letivo, o Departamento de Educação Especial criou um folheto informativo sobre o 

seu funcionamento e sobre as respostas educativas no âmbito da educação especial disponibilizadas pelo 

agrupamento de escolas Vergílio Ferreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O grupo da EREBAS,  docentes e intérpretes de LGP, criaram um link associado a esta página com o 

objetivo de divulgar a sua ação e as respostas educativas que desenvolve ao longo do ano. Esta página for-

nece um conjunto de informações elucidativas sobre o funcionamento da EREBAS para todos os jovens 

surdos que frequentam ou pretendem frequentar o ensino secundário da ESVF.   

 

 

 

 



 

 3 Departamento de Educação Especial 

Página da Escola 

  

 

 

 

 

 

 

A Equipa é constituída por: 

 2 Docentes de Educação Especial 

 Terapeutas do CRI 

 Assistente(s) Operacionais 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

A Equipa é constituída por grupo de UAE: 

 2 Docentes de Educação Especial 

 Terapeutas do CRI 

 Assistente(s) Operacionais 

 

 

 

UEE - Unidades de Ensino Estruturado pa-

ra a Educação de Alunos com Perturbações 

do Espectro do Autismo. 

UAE - Unidades de Apoio Especializado 

para a Educação de Alunos com Multidefi-

ciência e Surdo cegueira Congénita. 



 

 4 Departamento de Educação Especial 

Página da EREBAS 

 O que é a EREBAS da AEVF? 

 A EREBAS é uma Escola de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos (EREBAS) do 

Agrupamento de Escola Vergílio Ferreira. A escola secundária Vergílio Ferreira integra nas suas turmas 

de alunos ouvintes, alunos surdos provenientes de diferentes áreas geográficas de estabelecimentos de 

ensino públicos e privados. Os alunos surdos que integram turmas de alunos ouvintes nos restantes ci-

clos de ensino (1º, 2º e 3º ciclo) do agrupamento de escolas Vergílio Ferreira, são igualmente acompanha-

dos pelos professores especializados da EREBAS, podendo fazer parte do seu processo educativo outros 

técnicos. 

 

 

 

 

 

 

A Equipa é constituída por: 

 2 Docentes Especializados em Deficiência Auditiva 

 1 Professora surda de Apoio Educativo 

 1 Formadora de LGP 

 2 Interpretes de LGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREBAS Escola de Referência para a Educa-

ção Bilingue de Alunos Surdos. 

Pode encontrar aqui toda a informação 

da EREBAS 



 

 5 Informação sobre os Cursos na ESVF 

 No ensino secundário, os alunos surdos podem integrar turmas de todos os cursos oferecidos pela ESVF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola de referência EREBAS (Educação Bilingue para Alunos Surdos) 

 A Escola Secundária de Vergílio Ferreira é uma escola onde os alunos surdos têm uma Intérprete 

de Língua Gestual Portuguesa em sala de aula e nos tempos de apoio pedagógico personalizado (apoios 

dados pelos professores das diferentes disciplinas do seu currículo e pelos professores de educação especi-

al).  

 Todos os conteúdos  curriculares e todas as conversas entre pares, dúvidas e opiniões partilhadas 

entre colegas e o professor são traduzidos pelas intérpretes, que ficam, naturalmente, perto do professor 

para melhor ouvir a sua voz e para que o aluno possa ver a tradução em LGP com boas condições de ilu-

minação.  

 

 

 

   

 



 

 6 Informação sobre os Cursos na ESVF 

 No ensino secundário, alguns alunos surdos escolhem integrar as turmas do curso profissional de Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos.  

 

 Neste Curso podes aprender:  

 Linguagem C e JAVA; 
 Programação Orientada a Objetos; 
 Desenvolvimento de páginas Web estáticas e dinâmicas (HTML, CSS, Javascript, PHP, entre ou-
tras); 
 Ferramentas de desenvolvimento de Páginas Web; 
 Ferramentas de animação gráfica; 
 Bases de dados relacionais (MySQL, Access); 
 Comunicação de dados e redes de computadores (TCP/IP); 
 Instalação e configuração de redes locais; 
 Instalação de sistemas operativos cliente e servidor; 
 Instalação e configuração avançada de servidores de Web e correio eletrónico; 
 Sistemas Digitais; 
 Montagem e Configuração de computadores; 
 Arquitetura e Programação de microprocessadores; 
 

 Principais Competências que vais adquirir: 

 - Programação nas linguagens JAVA e C; 

 - Desenvolver, distribuir, instalar e efetuar a manutenção de aplicações informáticas em ambientes 

gráficos; 

 -Instalar, configurar e efetuar a manutenção de computadores, estruturas e equipamentos de rede, 

periféricos, sistemas operativos e aplicações informáticas; 

 

 

 

 

 

 

Saídas Profissionais: 

 Empresas de informática; 

 Empresas de equipamentos eletrónicos e manutenção de equipamentos informáticos; 

 Empresas fornecedoras de soluções informáticas de hardware; 

 Lojas de Informática; 

 Pequenas e médias empresas; 

 Organismos Públicos; 



 

 7 Formação em LGP 

(nível 1) 

19 de abril a 28 de junho de 2017 

Ao longo do terceiro período realizou-se uma formação em LGP (2.ª edição) para assistentes operacio-

nais, pais, amigos na escola secundária Vergílio Ferreira e outros interessados tais como a IEFP e a 

FLUL… 

Pretendeu-se com esta atividade sensibilizar a comunidade escolar para a Língua Gestual Portuguesa, 

de modo a melhor comunicarem com os alunos surdos e/ou pessoas surdas. 



 

 8 
ATELIER DE LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA 

(no ensino ao domínio da Língua Gestual Portuguesa como segunda língua L2 - 2.ª Língua) 

Na Escola Básica de Telheiras, os alunos do 6-º ano e 

8.º ano aprenderam a Língua Gestual com o abecedá-

rio Manual Português. A datilologia (ou alfabeto ma-

nual português) não é só a língua Gestual, é também 

um código para soletrar os nome das pessoas, locais, 

títulos (ex: Helena) 

No final professora Cristina Miranda soletrou  “LUA”, 

“GATO”, “FLOR” para que os alunos ouvintes tentas-

sem descobrir as palavras. De seguida pediu aos alu-

nos para dissessem os seus nomes usando a datilolo-

gia. Todos os alunos participantes mostraram entusi-

amo pela atividade e pediram para repetir. A profes-

sora Cristina Miranda prometeu que voltaria no pró-

ximo ano letivo com novas atividades de modo a que 

pudessem aprender novos gestos. 

GATO 

FLOR 
LUA 
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 Chegou ao fim mais um ano letivo de 2016/2017! Mais um ano de muita aprendizagem e partilha. 

Foi o ano cheio de emoções! A EREBAS promoveu uma sensibilização/formação de Língua Gestual Por-

tuguesa para os alunos ouvintes do ensino pré-escolar e do 1.º Ciclo (JI Horta Nova, JI/EB Lumiar e EB 

Prista Monteiro). As crianças ouvintes aprenderam mais gestos novos e consiguiram alcançar todos os 

seus objetivos! Os meus sinceros parabéns a todos pela aprendizagem e interesse em aprender a LGP bá-

sico. 

 Para o ano voltaremos a encontrar-nos com mais atividades sobre a LGP. 

SENSIBILIZAÇÃO / FORMAÇÃO DA LGP 

Lecionação de LGP (L2 - 2.ª Língua) 

No JI Horta Nova e JI de EB Lumiar, as crianças 

aprenderam a Língua Gestual através de uma ativi-

dade que envolvia O Corpo Humano. No final da 

atividade participaram num jogo. A professora 

Cristina Miranda mostrou o cartão com a imagem 

“coração” e os meninos gestualizaram e no fim re-

alizaram uma ficha de trabalho sobre o tema. 
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As nossas crianças do JI sabem que com esforço, 

dedicação e trabalho os objetivos serão alcança-

dos. 

Eles gestualizaram e colocaram os cartões de 

imagens e/ou Língua Gestual nos cartazes. 

Os nossos alunos mostraram um grande entusias-

mo ao colocarem os gestos dos dias de semana e 

do mês. Todas as semanas os alunos identifica-

vam o dia do mês: primeiro perguntavam que dia 

foi do mês… um dizia que foi dia 12 em LGP  e de-

pois colocavam o cartão com os números em LGP 

no respetivo lugar. 



 

 11 PASSATEMPOS 

Jogos e muito mais! 

Vamos aprender os gestos “Frutos”: 

BANANA ANANÁS 

LARANJA CEREJA 

MELÃO UVA 

MAÇÃ PERA 



 

 12 PASSATEMPOS 

- Liga corretamente 



 

 13 PASSATEMPOS 

- Liga corretamente 
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 Caríssimos Colegas, Colaboradores e Alunos do AEVF! 

 Mais um ano que terminou e todos vamos poder gozar o 

período de férias, que bem merecemos. 

 Agradeço a todas as colegas das escolas do Agrupamen-

to de Escolas Vergilio Ferreira pela contribuição e importância 

de cada um durante todo esse ano letivo, esperando continuar 

merecer a vossa confiança, obtendo e partilhando novas experi-

ências. Agradeço a oportunidade de poder trabalhar também 

com crianças ouvintes pois aprendi muito com elas. 

 Quero agradecer também à Direção por ter aceite o projeto do Jornal da EREBAS, editado ao longo do 

ano letivo, e que neste momento vai na 6.ª edição. A equipa da EREBAS deseja que o mesmo continue no 

próximo ano letivo 2017/2018, sempre com o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar para a Língua Ges-

tual Portuguesa. Aqui fica, portanto, a todos, o nosso muito obrigado por nos terem ajudado a construir o 

Jornal da EREBAS do Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira. 

 E a todos desejamos umas boas férias, esperando poder contar convosco no futuro para que, em con-

junto, e com redobrada disponibilidade, continuarmos a fazer um bom trabalho a partir de setembro! 

Professora Cristina Miranda 

Equipa da EREBAS 

 

 

 

 



 

 15 A equipa da EREBAS do Agrupamento de Escolas Vergílio 

Ferreira deseja… 

     Boas            Férias 


