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Editorial
Lançamento do JORNAL DA EREBAS!
No ano letivo em que se publicou pela 1ª vez o jornal da EREBAS, a
equipa deseja expressar o seu agradecimento à direção do agrupamento pela sua autorização do lançamento do nosso jornal, e aos docentes e seus alunos surdos pela preciosa colaboração que nos têm
dado, permitindo assim, a publicação deste jornal. Renovamos a nossa gratidão a toda comunidade educativa pelo entusiasmo manifestado.

Dia Nacional do Intérprete
de Língua Gestual Portuguesa
No dia 22 de janeiro comemorou-se o Dia Nacional do Intérprete de
LGP.

Dia Nacional do Intérprete de Língua Gestual Portuguesa

Nesta data, em 1991, foi constituída a primeira associação de intérpretes de LGP em Portugal.
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O intérprete de LGP é o profissional qualificado para a tradução e interpretação da Língua Gestual Portuguesa (LGP). Nas escolas EREBAS,
os Intérpretes de LGP — técnicos especializados na educação e interpretação da língua gestual — promovem o acesso, dos alunos surdos,
a qualquer tipo de informação transmitida oralmente dentro do ambiente escolar: aulas, visitas de estudo, teatro, reuniões, conflitos, idas à
secretária...
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Não é só nas escolas que as intérpretes interpretam e traduzem a língua portuguesa falada,
mas também em outros locais tais como:

Museus ou locais de turismo

Tribunais

Escolas de Condução

Lares e Centros de dia

Hospitais e Centros de Saúde

Acompanhamento de pessoas surdas

É fundamental que os alunos surdos, professores surdos e professores ouvintes possam dominar a LGP com fluência, para que haja um bom entendimento entre todos através da comunicação.
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Surdez
Existem vários tipos de surdez que são detetados através
da realização de um exame audiométrico. O grau de perda auditiva é apresentado num audiograma e mede-se
em decibéis.

Meio de comunicação com pessoas surdas (surdez severa/profunda)
•

Língua Gestual Portuguesa (LGP) como
1ª Língua

•

Intérpretes de LGP

•

Língua Portuguesa (escrita) como 2ª Língua

Outras alternativas tecnológicas
•

Uso de 3G no telemóvel para estabelecer comunicação em LGP.

•

Closed Captioning (acesso a legendas do telejornal, filmes ... desde que se tenha o domínio da língua do seu país).

O que é uma pessoa surda ?
É uma pessoa que não ouve!
A diminuição ou ausência de audição pode ser atribuída a várias causas, como por exemplo, doenças
na primeira infância, malformação durante a gestação, hereditariedade, causas genéticas, geriatria,
acidentes...

Os Pioneiros da Educação de Surdos
PEDRO PONCE DE LEÓN (1520-1584)

CHARLES-MICHEL DE L´EPÉE (1712-1789)

Pedro Ponce de León,
um monge beneditino
espanhol, foi considerado o primeiro professor
dos surdos.
Estabeleceu uma escola
para surdos no Mosteiro
de San Salvador em
Onã Burgos - Madrid para a educação de filhos de aristocratas ricos. Desenvolveu um método de trabalho individualizado, dando primazia à escrita e ao
alfabeto bimanual.

JUAN PABLO BONET (1579-1633)
Padre espanhol,
estudioso dos surdos e educador,
publicou o 1º livro
sobre a educação
dos surdos em
1620, em Madrid–
(“Educação
das
Letras e Arte de
Ensinar a Falar os
Mudos”). Defendia
a vertente oralista no ensino dos surdos. Estes deviam falar, ler e comunicar, também,
por meio do alfabeto manual, proibindo categoricamente o uso da língua gestual.
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Educador francês,
ficou conhecido como O “Pai dos Surdos”. Estudou para
ser padre, mas como lhe foi negada a
ordenação, mais tarde estudou direito.
Posteriormente foi
designado
abade,
dedicando-se ao ensino de crianças surdas.
No ano de 1750 fundou um abrigo, sustentado com o seu próprio dinheiro, por acreditar
que os surdos eram capazes de possuir linguagem e receber sacramentos.
No ano de 1760, o abrigo tornou-se conhecido como a primeira escola de surdos a nível
mundial aberta ao público.
Baseando-se no princípio de que “...ao surdomudo deve ser ensinado através da visão,
aquilo que às outras pessoas é ensinado
através da audição...”, desenvolveu um método de ensino centrado no uso de gestos e no
treino da leitura labial, pois segundo o seu
ponto de vista, ensinar um surdo a falar seria
uma perda de tempo.
Morreu no ano de 1789.

6

JACOB

RODRIGUES

(1715-

PEREIRA

“Os governos devem tomar medidas para

1780)

que todos os surdos recebam educação”.

Jacob Rodrigues Pe-

“O método mais apropriado para os surdos

reira, foi educador de

se apropriarem da fala é o método intuitivo

surdos francês, usava

(primeiro a fala depois a escrita)”.

gestos mas também

A Língua Gestual foi proibida em Portugal

defendia a oralização
dos surdos.

após o Congresso de Milão, só que os jovens surdos contrariaram este modelo por-

Nasceu no ano de

que continuaram a comunicar em Língua

1715 em Peniche, mas

Gestual fora das salas de aula.

emigrou ainda criança para Bordeaux com os
pais, fugindo da Inquisição. Em França desenvolveu o seu trabalho com surdos.

CONGRESSO DE MILÃO (1880)
O Congresso de Milão, em 1880, é considerado

como

um momento

obscuro

na

História

dos surdos,
uma

vez

que

neste

encontro foi
tomada a decisão, por um grupo de pessoas
ouvintes, de excluir a língua gestual do ensino de surdos, substituindo-a pelo oralismo. O
oralismo foi, deste modo, a técnica preferida
na educação dos surdos entre os fins do século XIX e grande parte do século XX:
“O uso da língua falada, no ensino e na educação dos surdos, deve preferir-se à língua
gestual”.

Milão, Itália
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SEMANA CULTURAL 2016
14 a 18 de março
Departamentos de Ciências Sociais e Humanas e Departamento de Educação
Especial

No dia 15 de março de 2016, foi desenvolvida a atividade “Vamos brincar com as línguas” na EB Luz
Carnide do JI e 1.º Ciclo (1º e 2º ano de escolaridade).
Esta atividade consistiu na apresentação de uma pequena história entre um menino ouvinte e um menino
surdo (2º ano de escolaridade) ou na entrega de pequenos cartões ilustrados sobre os seguintes temas:
as cores, os legumes e as frutas (JI e 1º ano de escolaridade).
Após a exploração da história ou dos cartões, as crianças foram convidadas a descobrir os gestos que representavam cada imagem.
A sua finalidade foi sensibilizar os alunos do JI e do 1º ciclo para o conhecimento e aceitação das
diferenças culturais e linguísticas dos seus colegas surdos.
Podemos concluir que o desenvolvimento desta atividade foi muito agradável e os alunos demonstraram um grande entusiasmo e interesse pela LGP.

VERMELHO

AMARELO

COR DE LARANJA
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PASSATEMPOS
Jogos; Sopas de letras e muito mais!
Vamos aprender os algarismos em LGP
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Vamos fazer as contas em LGP (Somar, subtrair e multiplicar)

3+2=______

2+1=______

6+3=______

9+1=______

3-2=______

2-1=______

6-3=______

9-1=______

24x13=______

68x57=_____

66x35=______

98x12=_____
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Ligue os pontinhos de algarismos em LGP e une-os.

Observa a grelha e descobre as palavras correspondentes a cada imagem:
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LIVRARIA
Estas publicações encontram-se à venda na APS (Associação Portuguesa de Surdos, em Lisboa). Existem ali vários livros infantis, filmes e materiais em Língua Gestual.
Os interessados podem optar por adquiri-los no site da Surd’Universo (editora e livraria portuguesa especializada na área dos surdos e da língua gestual), na livraria da APS ou entrando
em contacto com a prof.ª Cristina Miranda, que pode ir à APS e entregá-los pessoalmente (a
combinar dia/hora).
Ali podem encontrar livros infantis como “Leo, o puto surdo”, "Mamadu” ou “Sou Asas”, entre
outros, em Português e em LGP, que abordam e promovem aspetos relacionados com a cultura da comunidade surda.
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A equipa da EREBAS do Agrupamento de Escolas Vergílio
Ferreira deseja…

Feliz Pascoa

