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Prof.: Geisielen Santana Valsechi   

Disciplina: Língua Brasileira de Sinais - Libras  

Olá crianças, tudo bem com vocês? 
Já estamos no mês de JUNHO, pois é! O tempo passa tão rápido, e sinto muitas saudades de 
vocês na escola. Me preocupo muito com vocês, porque vocês precisam ter muita prática na 
Libras, sei que na casa de vocês, estão acostumados só a falar e não sinalizar, pois não tem 
contato com a Libras. Na atividade anterior que mandei para vocês, recebi pouquíssimos 
retornos dos alunos, apenas 7 alunos mandaram o vídeo, é claro que fiquei triste pela falta 
de prática na Libras. Vocês não podem esquecer a língua de sinais, por favor, continuem 
praticando com os vídeos e sempre envie as atividades, é importante a participação de vocês. 
Então, vou enviar uma nova proposta de interação para realizarem uma outra atividade bem 
legal.  
Primeiro, vocês tentam relembrar os sinais de números, veja aqui a figura e pratique: 

 
 
Caso tenha dúvida, eu deixo como outra opção para vocês assistir o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=z0-H0ivL7aE não esqueça de praticar!  
 
Depois disso, você e a sua família podem jogar juntos o jogo “UNO de LIBRAS”, é muita 
diversão! Toda a família também aprendem e brincam em Libras.  
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Sabe ou conheça o jogo UNO? Vou deixar o outro vídeo que explica as regras de como joga-lo: 
https://www.youtube.com/watch?v=9f9zI_KRWxk. Após assistir este vídeo e parta para 
realizar da atividade.  
 
Vou explicar como funciona em passo-a-passo: Segue anexo o PDF de JOGO UNO 
LIBRAS.  
1. Imprimir estes papéis do anexo (PDF), são 16 folhas; 

 
 

2. Recorte; 
3. Pegar outro papel duro (pode utilizar qualquer papel, mas precisa ser durinho); 
4. Colar o papel UNO (que imprimiu) em cima do outro papel durinho, para não deixar a 

carta mole e ruim de jogar assim; 
5. Cortar com o formato da carta do JOGO UNO e fica prontinho! 
 
Você e a sua família já praticaram antes os números, e não pode ver os números de novo, 
precisam memorizar os numerais e depois partir para o jogo. Tenham bom jogo, com certeza 
vão se divertir bastante!!! Não esqueçam de registrar as fotos de vocês com este jogo e com a 
sua família. Mande as fotos pelo o e-mail da professora: geisielen.valsechi@ufsc.br   

 


