DURAÇÃO: 20 horas
HORÁRIO
3ª.feiras: das 18h até as 20h00.
5ª.feiras: das 18h até as 20h00.
CALENDARIZAÇÃO:
13 de Março a 26 de Junho de 2018
- A formação será dada às terças-feiras de 15 em 15
dias e às quintas-feira 1x por mês (calendarização a
ser distribuída no 1.º dia de aulas).
DESTINATÁRIO:

LGP – nível 2
Aperfeiçoar o domínio da LGP para uma melhor
comunicação com alunos surdos, numa escola de
referência para o ensino bilingue de surdos.
O objetivo desta formação/sensibilização em LGP
consiste em comunicar efectivamente com as
pessoas surdas, para a realização das suas
atividades quotidianas, o acesso aos serviços
públicos e privados, garantindo a sua segurança e o
bem-estar e assegurando um desenvolvimento
pessoal mais adequado.

Consegue falar com as mãos?

- Formandos que frequentaram a formação de LGP

Formação em

(nível 1) no ano letivo de 2016/2017
FORMADORA:
Cristina Miranda
DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO:
- 8 de Março de 2018

(Nível 2)
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!

Para a comunidade educativa do AEVF

CONVIDAMOS toda a
Comunidade Educativa a
participar nesta formação.

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

Configurações gerais da mão;
Acções do quotidiano;
Distritos de Portugal;
Países da Europa;
Tipos de habitação:
Divisões da casa;
Elaboração de frase;
Exercícios.

As Línguas Gestuais são línguas vivas e dinâmicas,
como o são as línguas ovais que estão em constante
evolução.

FICHA DE INSCRIÇÃO

Parâmetros fundamentais de LGP;

E-MAIL: ___________________________________

CONTEÚDOS:

NOME: ________________________________________________________________________________

- Formandos que frequentaram a formação de LGP
(nível 1) no ano letivo de 2016/2017

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).

DATA DE INÍCIO DA FORMAÇÃO EM LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA: 13 de março de 2018 (Data limite de
inscrição – 8 de março de 2018).

DESTINATÁRIO:

RECONHECIMENTO OFICIAL DA LGP

TLM: _______________________________

- Desenvolver capacidades e competências de LGP
que permitam aprofundar os conhecimentos
adquiridos de LGP;

DATA: ____ / ____ / 2018

- Aperfeiçoar a LGP que possibilite comunicar
efetivamente com pessoas surdas.

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

OBJETIVOS GERAIS:

