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PROFESSORA: Geisielen Santana Valsechi   

Disciplina: Língua Brasileira de Sinais - Libras  

Olá alunos e familiares ou responsáveis. 
Esta semana teremos uma outra proposta interação e esta é muito importante, sabe 
por quê?  
Porque nesta semana, no dia 24 de abril, a comunidade Surda comemorou os 18 
anos da Lei Libras – Língua Brasileira de Sinais (10.436/2002). Então, seria muito 
importante vocês: alunos e as famílias assistirem juntos esse vídeo, de apenas 14 
minutinhos (tem áudio), vocês podem acessar através deste link do site: 
http://tvines.org.br/?p=18034 . 
Qual a relevância deste vídeo? Principal motivo é para vocês adquirirem o 
conhecimento básico do histórico e das vivências dos Surdos e também para que 
possam assim apoiarem à comunidade Surda, assim poder compreender de nossas 
lutas, e das nossas conquistas, sendo a mais relevante a criação da Lei de Libras 
em 2002.    

 

 
 
Após assistir o vídeo, conversem entre vocês, o que lhes despertaram o 
interesse nesse vídeo e de Libras. Outra coisa importante também são as 
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razões para aprender Língua Brasileira de Sinais – Libras, esta língua tem 
muitas vantagens! Veremos: 

1. Você consegue se comunicar facilmente embaixo da água; 
2. Você pode sinalizar usando Libras quando sua boca estiver cheia; 
3. A Língua de Sinais é a única língua visual, espacial e gestual; 
4. Você pode conversar silenciosamente no cinema sem atrapalhar; 
5. Você pode contar até 10 apenas com uma mão (tenta lembrar dos 

números, caso não lembre e assista: 
https://www.youtube.com/watch?v=z0-H0ivL7aE.  

6. Você pode falar em uma sala lotado sem gritar; 
7. Conhecer pessoas na comunidade Surda, aliás a Libras é Língua que 

pertence nosso país Brasil.  
 
Gostaria muito de interagir com vocês, seria fundamental os alunos de Libras 
juntos com os pais ou responsáveis responderem as questões abaixo, enviar 
para e-mail da professora geisielen.valsechi@ufsc.br 
Não tenha pressa de responder as questões!  
A família pode assistir qualquer temáticas da área de Libras nos vídeos de 
Youtube, ou vários links de sites. Fiquem a vontade de pesquisar sobre as 
curiosidade sobre à Língua Brasileira de Sinais – Libras. O importante é 
adquirir conhecimento! Eu sei que Libras é uma novidade para vocês, certo?  
Vamos conversar e refletir com toda a família?! 
Essa tarefa foi dividida em duas semanas, primeiro algumas perguntas para a 
família para os dias 04/05 até 11/05, e depois, na outra semana para aos 
alunos do dia 13/05 até 20/05. Ok?  
 

(Semana 04/05 à 11/05) 
Questão 1 – O que é Libras, explique? 
Questão 2 – Conhecia ou sabia que existia a Lei de Libras 10.436/2002? 
Questão 3 – Conhecem alguma pessoa Surda? 
Questão 4 – Você aprendeu Libras aonde? Caso ainda não aprendeu, pretende 
aprender? 
Questão 5 – É importante ter à disciplina Libras no Colégio de Aplicação, por 
quê? 
Questão 6 – O que você achou Libras para ao seu/sua filho/filha? Foi vantagem 
ou desvantagem?   
 

(Semana 13/05 até 20/05) 
Questão para aluno/aluna 1 – Gosta de aprender Libras? Explique: 
Questão para aluno/aluna 2 – O que você aprendeu da Libras? Lembre todas? 
Ou lembra poucos sinais?  
Questão para aluno/aluna 3 – Você achou aprender à Libras é fácil, médio ou 
difícil?  
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Questão para aluno/aluna 4 – Você consegue se comunicar em Libras 
facilmente? Sem ajude de intérprete. Caso não, o que deveria ter feito? 
Aprender mais ou falta da pratica? Explique. 
Questão para aluno/aluna 5 – Se você pudesse escolher, você gostaria de 
aprender Libras para todas as turmas de Anos Iniciais de 1 à 5? e/ou Anos 
Finais 6 à 9?  e/ou Ensino Médio? Ou somente só para algumas turmas? Por 
quê?  
 
Ficarei felizes de receber as respostas de vocês, compartilho com carinho.   
 

 
Abraços! 

Professora Surda 


