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É com grande satisfação que apresentamos o Manual 
Prático de Orientação para o Ensino da Língua de 

Sinais Brasileira, como segunda língua, para crianças 
ouvintes e fator possível de Inclusão Social.

Este manual foi organizado a partir de uma pesquisa de 
Mestrado Profissional, realizada no CEDESS - Centro 
de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde da 
UNIFESP em 2010. Pensando na inclusão social e no 
desenvolvimento cognitivo das crianças, nosso objetivo foi 
de prover um guia de fácil entendimento, com a descrição 
das aulas de libras, para crianças de uma Escola de 
Educação Infantil. Este manual destina-se a profissionais, 
estudantes ou pais interessados no ensino da língua de 
sinais brasileira. Todas as atividades de sala de aula e de 
sensibilização para algumas deficiências estão passo a 
passo relatadas . 

Os resultados da pesquisa demonstraram o interesse, 
a motivação das crianças ouvintes em aprender essa 
fascinante língua. O processo ensino-aprendizagem teve 
um alto aproveitamento por parte das crianças o que 
corroborou os dados da literatura internacional, de que 
a aprendizagem da língua de sinais na infância ajuda o 
desenvolvimento cognitivo, aperfeiçoa a memória viso-
espacial, à atenção e promove o respeito e a valorização 
para uma nova língua. No tocante as atividades de 
sensibilização percebem e respeitam seus pares diferentes.  

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas ou 
solicitações.

Bom trabalho!
Maria Cristina Iglesias Roa

Caros EDUCADORES!
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Ensino de LIBRAS a
 CRIANÇAS OUVINTES como 

Segunda Língua e Fator Possível de 

INCLUSÃO SOCIAL

Primeira AULA

• Apresentação da Coordenadora e da Professora.

• Orientações sobre o curso em geral.

• Apresentação dos alunos.

• Noções Gerais sobre a Língua de Sinais, sobre as 
diferenças de raça, cor, religião, cultura.

• Leitura de estória infantil do ELMER, o Elefante xadrez.

• Discussão sobre as atitudes do ELMER 
com a classe.

• Mostrar fotos sobre crianças diferentes 
para que observem as diferenças.

• Trazer livrinhos em Braille, para 
observarem a escrita para cegos.

• Introduzir sinais como “menino” e “menina” e mostrar 
para os alunos quem é menino e quem é menina.

•	 Alfabeto em Libras.

• Pedir aos alunos que façam um desenho sobre o que eles 
observaram sobre as diferenças.

FIG 1
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Segunda AULA

• Revisão do alfabeto manual (trazer as letras 
plastificadas uma a uma em Libras).

• Colocar o alfabeto em lugar visível para que eles 
encontrem o sinal 
das letras do seu 
nome.

• Fazer 
primeiramente o 
alfabeto junto com 
os alunos, depois 
eles sozinhos.

• Imprimir folha com 
todo o alfabeto 
manual e entregar 
para cada aluno, 
dessa maneira eles 
podem levar para 
casa e treinar.

• Perguntar a cada 
aluno se já sabe 
sinalizar seu nome 
com ajuda da folha. FIG 2
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Terceira AULA

• Retomar o alfabeto junto com a classe.

• Fazer o alfabeto agora mais rápido, junto com a classe.

• Caso alguns tenham mais dificuldade, pedir aos alunos 
mais experientes que ajudem os que tem dificuldade.

• Dividir a classe em duplas, de modo que um sinalize para    
seu par o respectivo nome.

• Após cinco a dez minutos de treino as duplas vão na 
frente da sala sinalizarem seus nomes.

• Destinar os últimos 30 minutos desta aula para a 
SENSIBILIZAÇÃO.                                                                                                     

OBJETIVO
Perceber a sensação de não enxergar. Sentir se há 
alterações de luminosidade, calor, barulho.

DESAFIO
Tentar andar pela sala de aula vendado sem enxergar . 

• Dividir a classe em duplas, cada aluno de uma dupla, usa 
uma máscara preta e, ao lado, 
vai o colega acompanhando.

•	 Trocar a máscara com o seu 
respectivo par, e dar a volta na 
sala de aula, sempre amparado 
por aquele que não está 
vendado.

• Conversar com a classe qual foi 
a sensação.

FIG 3
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Quarta AULA

• Retomar sempre que possível o alfabeto junto com a 
classe.

• Tema da aula: Os Animais.

• Dividir a classe em duplas e dar a cada dupla, a foto de 
um animal (trazer os mais conhecidos).

•  A professora surda ensina o sinal de cada animal de 
posse da dupla.

• Checar com os alunos o sinal de cada animal e depois a 
professora, sinaliza o animal errado para verificar se eles 
aprenderem os sinais corretos; p.ex: ao ver o gato, fazer 
o sinal do cachorro e ver se os alunos percebem que está 
errado.

• Mostrar o sinal de “certo” e “errado” de modo que eles 
já possam sinalizar se o que ela faz está correto ou não.

• Ensinar os verbos “ter” e “gostar”, modo afirmativo e 
negativo, de modo que possam já fazer uma frase; p. ex: 
eu tenho um gato; eu não gosto de cachorro...etc.

FIG 4
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  Iniciar com a SENSIBILIZAÇÃO (30 minutos)
  Pintura com a BOCA

MATERIAL
•	 Pincel e guache colorido para cada aluno.

•	 Folha de papel com um desenho, p. ex: 
coração.

•	 Copo com água para o pincel (cada dupla 
utiliza o mesmo copo de água).

OBJETIVO
Fazer com que entendam que há crianças que não possuem 
os membros superiores ou que talvez não conseguem 
move-los por um motivo qualquer e, que com a boca 
podem fazer uso da pintura.
Depois conversar sobre este tema com as crianças.

DESAFIO
Sem poder usar as mãos (as mãos tem que estar para trás 
do corpo).

• Pegar o pincel com a boca, passar no guache, e tentar 
pintar o coração sem sair fora do contorno.

  OUTRA ATIVIDADE

• Trazer um palhaço sem colorir e a 
professora vai ensinando as cores e 
eles vão pintando. Cada aluno tem uma 
cópia do palhaço.

Quinta AULA

FIG 5
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• Trazer o alfabeto para os alunos.

• Trazer dentro de uma sacola, palavras com no máximo 
duas sílabas. O aluno retira da sacola uma palavra, e 
(soletra) faz a datilologia  na frente da classe e os colegas 
tentam adivinhar qual a palavra.

• Após retomar as cores da aula anterior. Pode-se neste 
momento introduzir novas cores.

Sexta AULA

FIG 7
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Sétima AULA

  Iniciar com a SENSIBILIZAÇÃO.

OBJETIVO
  Desenvolver o sentido do tato.

DESAFIO
  Identificar através do tato as diferentes texturas

• Trazer as máscaras e uma sacola com materiais 
diferentes, com diferentes texturas (lápis, borracha, 
clipe, corda, cd, fita adesiva, lã, etc.)

• Dividir a classe em pequenos grupos de quatro. Alterna 
o tapa-olho e o aluno tenta identificar que material ele 
tem em mãos.

• Trazer novamente os livrinhos em Braille, de modo que 
fechem os olhos e sintam os pontinhos da escrita do 
Braille.

• Logo após retomar as cores e associá-las as frutas. Ex: 
banana/ amarelo; abacate/ verde; uva/ roxo; mamão/ 
laranja. etc.)

FIG 8
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• Dar sinal de Batismo a cada aluno. Este sinal é dado por 
pessoa surda  e se baseia numa característica da pessoa. 

• Explicar a eles o que representa na Cultura Surda este 
sinal.

• Depois cada um mostra o seu sinal e cada um faz o sinal 
do outro. Como na brincadeira do telefone sem fio, cada 
um vai sinalizando todos os sinais dos colegas.

SENSIBILIZAÇÃO
Levar meias e fita crepe. Levar blusas ou camisas que 
tenham botões.

OBJETIVO
Sensibilizar quanto a ausência ou deficiência nos  
membros superiores. Explicar o papel do fisioterapeuta, 
no fortalecimento dos músculos e o que há de novo em 
tecnologia para ajudar essas crianças.

DESAFIO
Envolver as mãos das crianças com pé de meia e prender 
com a fita crepe.
• Vestir a blusa ou camisa e tentar abotoar o casaquinho. 

Assim, eles podem aprender e sentir como faz 
uma criança que não pode usar as mãos. Como os 
casaquinhos são coloridos pode-se retomar as cores.

Oitava AULA

FIG 9
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REPASSAR OS SINAIS DE CADA UM

• Trazer duas estórias infantis: os Sete Ratinhos Cegos e 
O Meu amigo Down da Rua.

• Explicar o que é Síndrome de Down e após ler a estória.

• Na estória dos Sete Ratinhos Cegos, que as crianças 
adoram, é interessante trabalhar as cores, os dias 
da semana, os cinco sentidos 
e observar como os ratinhos 
usavam o tato para explorar a 
“coisa” que estava no lago. Esta 
estória está em inglês, mas a 
pesquisadora fez a tradução.

• É bastante interessante que eles 
representem a história em sinais. 
A professora ensina os sinais e eles tentam reproduzir. 
Nós os vestimos com as cores dos sete ratinhos.

Nona AULA

• Revisar os animais, cores e iniciar com os números de 1 
a 10.

• Trazer 
imagens 
com p. ex: 
1 rato, 2 porcos, 3 formigas, etc.

• Após, retomar a representação dos 7 Ratinhos Cegos, 
de modo que todos possam participar.

Décima AULA

FIG 10

FIG 11
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• Revisar os números da aula anterior. Perguntar a idade 
de cada um. Os números foram confeccionados e 
plastificados conforme imagem anterior.

• Retomar novamente a estória dos 7 Ratinhos cegos, 
para que os que não participaram na aula anterior 
tenham vez também. O objetivo nesta dramatização é 
a de que eles desenvolvam a expressão corporal e facial 
em Libras e para desinibrir as crianças.

• Após, ensinar os alimentos e introduzir os verbos 
“gostar” e “ trocar”. Ex.: a professora pergunta: - quem 
gosta de camarão? quem não gosta de manteiga?

• Levar fotos dos alimentos e dar para cada criança. 
Ex. a professora pergunta após ensinar o sinal de cada 
alimento.

- quem tem a batata frita?

- quem tem o peixe?

- quem quer trocar o arroz?

• Introduzir também o sinal “bom” e “ruim” para 
relacionar com cada alimento. Pode-se também entrar 
com o sinal de “igual” e diferente” para comparar as 
frutas.

Décima Primeira AULA

FIG 12
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Retomar o alfabeto, perguntando quem tinha nome 
começando com a letra A, B, C ...etc. 
Também retomar os números, perguntando idade, qual 
mês e dia da semana estávamos. 
Revisar também os animais já vistos.

OUTRA ATIVIDADE

Pode-se também ligar a tv, abaixar o volume e ver se eles 
conseguem ler os lábios das pessoas.

Aula teve início com a SENSIBILIZAÇÃO

OBJETIVO
Esta atividade visa identificar a dificuldade de localização, 
sentir a perda de noção de espaço e o usar o tato.

DESAFIO
Formar duas fileiras de alunos. Uma fileira de frente para 
a outra e distante. Venda-se o olho de todos os alunos 
participantes. Conta-se até 5 e eles caminham cinco passos 
para a frente. Tiram seus tênis com os olhos vendados 
e dão cinco passos para trás. As professoras de classe 
embaralham os tênis. Depois os alunos tem que encontrar 
através do tato seus tênis e vesti-los com os olhos 
vendados. 

TEMA DA AULA
Família

• Dividir a classe em duas famílias.

Décima Segunda AULA

17

Décima Terceira AULA



É interessante que eles tragam de 

casa fotos da família para mostrar na classe.

• Colar na lousa as fotos das 
famílias e, cada aluno vai explicar 
quem é quem. 

• Pode trazer também fotos dos 
animais domésticos.

• Formar com a classe famílias e 
mostrar os sinais.

Décima Quarta AULA

• Família SILVA e a família LIMA. Confeccionamos 
papeizinhos coloridos com fotos de vovô, vovó, pai, 
mãe, tio, tia, etc. Cada aluno representa seu papel na 
família. Foram ensinado 10 sinais de parentesco . Cada 
membro da família se apresenta com seu sinal.

FIG 13

FIG 14
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Décima Quinta AULA

• Trazer filmes	com histórias infantis em Libras. Ex.: 
Patinho feio, Cachinhos Dourados, 
Cinderela,  Três Porquinhos, etc. 
Estes filmes terão que ser em Libras 
e com legenda.

• Escolher os alunos que irão 
representar a estória para os 
colegas.

• Fazer com que todos possam 
participar. A dramatização faz com que percam a 
inibição e novamente treinam a expressão facial e 
corporal.

Décima Sexta AULA

• Trazer e projetar outros  
filmes	infantis  e, solicitar 
que os alunos representem 
em sala de aula.

FIG 15

FIG 16
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TEMA DA AULA

Materiais Escolares

• Trazer fotos de diferentes 
materiais escolares 
e colocar na lousa. A 
professora ensina os sinais 
e depois um a um sinaliza 
para a classe.

Décima Sétima AULA

• Trazer recortes branco e preto com móveis e utensílios 
de cozinha, sala e quarto mais 
conhecidos.

• A professora pode desenhar uma casa 
na lousa e fazer a simulação que está 
entrando e vai mostrando o que encontra. 
Após ela pergunta a cada um: - Você tem 
sofá na sala? Você tem ventilador no 
quarto?, etc.

• Depois perguntar para toda a classe: - 
quem tem chuveiro em cada e quantos 
tem?...etc.

• A ideia de trazer em preto e branco e que 
eles podem pintar depois ou até levar 
para casa e treinar.

Décima Oitava AULA

QUADRO FIG 17

FIG 18
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• Elaborar uma estória infantil ilustrada, inserindo os 
conteúdos já vistos em sala de aula. Na estória introduzir 
adjetivos, por ex: cachorro magro, árvore linda e alguns 
verbos como cantar, passear, etc.

Exemplo:

João e Maria estavam em casa 
brincando.

O pai chamou os dois e pediu que 
fossem a loja comprar:

Duas laranjas bem grandes para comer a 
tarde;

Oito lápis coloridos ; 

Quatro folhas de papel rosa; etc

• Cada aluno recebe uma cópia do texto. Uma aluna 
se voluntaria para ler enquanto a professora sinaliza. 
Assim ele vão acompanhando e sinalizando. Após, os 
voluntários sinalizam para a classe.

• Trazer imagens de adjetivos como bonito/feio, alto/
baixo, gordo/magro, etc. A professora chama alguns 
alunos e pergunta aos outros como esse aluno se parece. 
Se é gordo(a), magro(a), careca, cabeludo, etc.

Décima Nona AULA

FIG 19

FIG 20

FIG 21
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• Retomar os adjetivos. Igualmente fixar na lousa imagens 
como:

• Inteligente/ burro, trabalhador/preguiçoso, alegre/triste, 
nervoso/calmo, preocupado/relaxado, magro/gordo. 

• Um aluno, na frente da classe, sinaliza um amigo que 
está na sala de aula, a classe tenta descobrir quem é o 
amigo e, assim sucessivamente, até todos tenham a 
chance de sinalizar um amigo.

•  A seguir, ela pede que os alunos 
venham descrever como é o 
pai e a mãe deles. Desse modo 
todos descrevem seus pais.

• Revisão do conteúdo ministrado durante o ano letivo.

• Trazer atividades extraídas do Livro Libras 
Fundamental, podem fazer em duplas ou sozinhos.

• Trazer imagens de personagens conhecidos das estórias 
em quadrinhos, para que os alunos sinalizem, usando os 
adjetivos que aprenderam na aula anterior.

• P. ex: saci-pererê ( a criança faz uma pessoa de cor preta, 
mostra a altura, com uma perna só, 
usa chapéu vermelho, etc. até a classe 
adivinhar quem é o personagem. Nesta 
atividade a criança com a ajuda da 
professora, precisa usar a imaginação ao 
representar o personagem.

Vigésima AULA

Vigésima Primeira AULA

FIG 22
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Vigésima Segunda AULA

• Folha de atividade do livro Libras Fundamental. A folha 
tem uma imagem de um animal, com o nome do animal 
sinalizado, e eles escrevem as letras correspondentes 
abaixo.

• A professora corrige oralmente e mostra o sinal de cada 
uma das figuras que está no papel. 

• Depois cada aluno sinaliza seu animal.

FIG 24
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• A atividade desta aula foi uma folha de papel com uma 
imagem de um animal que eles já viram em sala de 
aula, logo abaixo está o sinal, o nome do animal em 
datilologia e abaixo linhas 
para que escrevam o nome 
em português.(Retirado do 
Livro Libras Fundamental)

• Dividimos depois a classe 
em grupo de três alunos. 

• Esta atividade consistiu de 
um quebra-cabeças em 
libras. 

• O desafio é montar o 
quebra-cabeças e colar 
numa cartolina. 

• A cada grupo é entregue um 
envelope, que tem a figura 
de um menino sinalizando 
um animal, depois 
outra figura com a foto 
de um animal e mais 
outra figura com a 
configuração da mão. 

• O objetivo está em 
colar na cartolina 
corretamente as três 
figuras. (Retirado 
do Livro Libras 
Fundamental)

Vigésima Terceira AULA

FIG 25
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• Trazer uma música Infantil e 
sinalizar. As crianças adoram músicas 
sinalizadas. Aqui trouxemos a música 
da D. Aranha.

•	 Revisão do conteúdo e aplicação de 
teste escrito conforme abaixo.

Vigésima Quarta AULA

TESTE  ESCRITO

•	 Três folhas com os exercícios já vistos em sala de aula. 
(Livro Libras Fundamental).  

FIG 26

25



TESTE  ESCRITO
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TESTE  ESCRITO
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QUAL É O SEU NOME?

• Fazer a criança sinalizar seu nome. 

Caso ela não entenda, então a professora faz o nome dela e 
depois pergunta o nome do aluno.

QUAL É O SEU SINAL?

• A professora pergunta o sinal em libras.

Caso o aluno não entenda, então fazer o sinal dela, o sinal da 
professora e depois perguntar o sinal do aluno.

QUANTOS ANOS VOCÊ TEM?

• Perguntar a idade em LIBRAS. 

Caso o aluno não entenda, fazer a idade da professora e 
depois perguntar a idade do aluno.

MOSTRAR CARTELA COM NÚMEROS

• Pedir que coloquem o número correspondente em 
libras. Há um número que sobra. 

Ex: o sinal do número 
seis e do número 
nove.  Eles são 
iguais porém muda a 
posição da mão.

TESTE  ORAL

28



• Sinalizar e perguntar ou simplesmente pedir para 
sinalizar o animal.

QUAL É O BURRO?

QUAL É O RATO?

QUAL É O PEIXE?

QUAL É A TARTARUGA?

QUAL É O CACHORRO?

QUAL É A VACA ?

MOSTRAR SEIS ANIMAIS

FIG 27
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MOSTRAR FOTO DE FAMÍLIA

• Perguntar ao aluno quem são. Caso não entenda, 
sinalizar quem é o cachorro, o bebê e depois perguntar 
pela mãe, pai ou filho.

QUEM É A MÃE?

QUEM É O PAI?

QUEM É O FILHO?

QUEM É O CACHORRO?

QUEM É O VOVÔ E A VOVÓ?

QUEM É O BEBÊ?
FIG 28
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MOSTRAR OUTRA FOTO DE FAMÍLIA 

• Perguntar ao aluno quem são.

Caso não entenda, mostrar que você é mulher e então 
perguntar ao aluno.

QUEM É O HOMEM?

QUEM É A MULHER?

31
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MOSTRAR FOTO DE UM PALHAÇO

• Dizer as cores.

• Pedir para que o aluno sinalize a cor que a                          
professora mostrar. 

Ex. A professora mostra o nariz e pergunta ao aluno que 
cor é aquela. Caso o aluno não entenda, dar um exemplo.

QUE COR É O CHAPÉU?

QUE COR É O CABELO?

QUE COR É O NARIZ?

QUE COR É A GRAVATA?

QUE COR É A BOCA?

32

TESTE  ORAL



MOSTRAR FIGURA DE UMA MULHER

• Perguntar ao aluno.

QUAL A MULHER FEIA?

QUAL A MULHER BONITA?

QUAL A MULHER MAGRA?

QUAL A MULHER GORDA?

33

TESTE  ORAL

FIG 29
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