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        Editorial 

Lançamento do JORNAL DA EREBAS!  

Neste 2.º período do ano letivo de 2016/2017 em que se publica o 5 Volu-

me do jornal da EREBAS, a equipa deseja expressar o seu agradecimento 

ao nosso diretor, Dr. Anselmo Jorge, pela sua simpatia e disponibilidade 

na autorização do lançamento da 2.ª Edição do nosso jornal. Expressa-

mos, também, o nosso mais sincero agradecimento 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 co-

munidade educativa pelo entusiasmo sempre manifestado no desenvol-

vimento deste projeto. 



 

 2 Bilinguísmo: O que é? 

 A educação bilingue baseia-se no principio  de que o aluno surdo vive num ambiente social bilin-

gue e bicultural, convivendo diariamente com duas línguas e duas culturas: 

 - A língua gestual e a cultura surda do seu país (em Portugal é a Língua Gestual Portuguesa– LGP) 

 - A língua portuguesa escrita e a cultura ouvinte do seu país. 

 

 Para as crianças e jovens ouvintes, a língua oficial do país onde vivem é, simultaneamente, a sua 

língua materna e a sua língua de escolarização. Para as crianças e jovens surdos, a sua língua materna (ou 

língua natural) é diferente da sua língua de escolarização. Assim, como a língua de escolarização, em que 

se aprende a ler e escrever é uma língua oral, os alunos surdos têm de aprender a dominar uma segunda 

língua, a língua portuguesa escrita. 

 Por esse motivo, considera-se que a educação de alunos surdos é uma educação bilingue, porque 

utilizam diariamente duas línguas: 

    L1-  Língua Gestual Portuguesa (Língua natural) 

    L2- Língua Portuguesa (Língua oficial do País) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas usam duas línguas ... 

Língua Materna (L1)—Língua Ges-

tual Portuguesa 

Língua segunda L2)—Língua 

Portuguesa escrita 
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 A LGP: Desempenha um papel importante no desenvolvimento cognitivo da criança surda e per-

mite a aquisição de conhecimentos e informações sobre o mundo que a rodeia, isto é: 

 –Permite à criança surda um desenvolvimento de sua identificação com o mundo surdo; 

 –Facilita a aquisição da língua, seja a escrita ou falada. 

 A Língua portuguesa escrita: A língua portuguesa, na sua forma escrita, é um meio de comuni-

cação fundamental para a aquisição de conhecimentos e de transmissão de opiniões e pensamentos. 

Através dela, a criança e jovem surdo pode comunicar com o mundo dos ouvintes. 

A Educação Bilingue... 
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Educação de Alunos Surdos no Ensino Público  
Português 

 Com respeito ao ensino bilíngue, a lei portuguesa determi-

na no artigo 4º do decreto-lei 3/2008, de 7 de Janeiro, que: 

 As escolas devem incluir nos seus projetos educativos as 

adequações relativas ao processo de ensino e aprendizagem, de 

caráter organizativo, e de funcionamento, necessárias para res-

ponder adequadamente às necessidades educativas especiais de 

carácter permanente das crianças e jovens, com vista a assegurar a 

sua maior participação nas atividades de cada grupo ou turma e 

da comunidade escolar em geral. 

 Assim, no mesmo Decreto-lei, no artigo 23º do capítulo V 

(Modalidades Específicas de Educação), é consagrada a educação 

bilingue de alunos surdos, sendo apresentadas orientações para a 

constituição e adequação das respostas educativas especializadas 

no âmbito da formação/educação de Surdos para o pré-escolar, 

para o primeiro ciclo, para o ensino básico e para o ensino secun-

dário.  

 Deste modo, as Escolas de Referência para a Educação Bilingue de alunos Surdos (EREBAS) de-

vem:  

a) Assegurar o desenvolvimento da LGP como primeira língua dos alunos surdos. 

b) b) Assegurar o desenvolvimento da língua portuguesa escrita como segunda língua dos alunos surdos. 

c) Assegurar às crianças e jovens surdos os apoios ao nível da terapia da fala, do apoio pedagógico e do re-

forço das aprendizagens, dos equipamentos e materiais específicos, bem como de outros apoios que devam 

beneficiar.  

d) Organizar e apoiar os processos de transição entre os diferentes níveis de educação e de ensino. 

e) Organizar e apoiar os processos de transição para a vida pós-escolar.  

f) Criar espaços de reflexão e partilha de conhecimentos e experiências numa perspetiva transdisciplinar de 

desenvolvimento de trabalho cooperativo entre profissionais com diferentes formações que desempenham 

as suas funções com os alunos surdos. 

g) Programar e desenvolver ações de formação em LGP para a comunidade escolar e para os familiares dos 

alunos surdos. 

h) Colaborar e desenvolver com as associações de pais e com as associações de surdos ações de di-

ferentes âmbitos, visando a interação entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte.  
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Educação de Surdos nas Escolas no ensino público 

Profissionais para a Educação bilingue de Surdos  

O Decreto-Lei nº 3/ 2008 determina, no seu artigo 23º, a criação de Escolas de 

Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos (EREBAS), inseridas em 

alguns agrupamentos de escolas ou escolas secundárias no nosso país. Para um 

efetivo funcionamento das EREBAS é necessária a colocação de: 

 Docentes com formação especializada em educação especial, na área da sur-

dez, competentes em LGP (docentes surdos e ouvintes dos vários níveis de edu-

cação e ensino), com formação e experiência no ensino bilingue de alunos sur-

dos; 

 Docente de educação especial especializado na área da surdez; 

 Intérpretes de LGP; 

 Terapeutas da fala; 

 Outros profissionais ou serviços da escola ou da comunidade. 

 

Escolas de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos 

EREBAS 
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 Uma ex-aluna surda que já frequentou o ensino Secundário na EREBAS do Agrupamento de 

Escolas Vergílio Ferreira e que, atualmente, está na universidade, apresenta-nos a sua opinião e o 

seu testemunho sobre o que é para si uma escola bilingue. 

 

“Estive integrada numa turma de ouvintes entre o Jardim de Infância ao 5º ano e o 10º até ao 

12º  ano de escolaridade. 

Desde o Jardim de Infância até ao 4º, nós, os surdos, partilhávamos os nossos valores culturais com 

os ouvintes, o mesmo que eles para connosco, de forma igual para igual. Nós comunicávamos com 

os nossos colegas através das professoras bilingues ou intérpretes, que falavam em Língua Gestual 

Portuguesa e Língua Portuguesa oral, para assim, ajudar-nos a perceber o que eles, os ouvintes, fa-

lavam e nós comunicámos com eles. Sempre trabalhávamos e estudávamos em conjunto. 

Foi um dos grandes fatores para o desenvolvimento social e cognitivo sobre nós mesmos. 

No 5º ano na escola Quinta de Marrocos, os professores eram acompanhados por intérpretes em ca-

da disciplina. Estava integrada numa turma de alunos surdos e ouvintes, onde alguns dos colegas ou-

vintes  nunca tiveram contactos com surdos. A nossa integração com os colegas ouvintes no principio 

do ano letivo foi difícil porque não podíamos comunicar com eles. Eles estranharam a comunicação 

dos surdos com os movimentos das mãos e das expressões faciais, com o decorrer do tempo alguns 

já interessados em aprender que para eles era novidade. Houve algumas convergências e poucas 

divergências. Ao principio estávamos sempre em grupos comunicando entre nós. A LGP é uma das 

línguas oficiais portuguesas desde 1997, comunicada na grande parte da comunidade surda e na co-

munidade envolvente, como professores bilingues e familiares de surdos. 

Passei 4 anos numa turma concentrada só de surdos. Foi uma experiência diferente comparada aos 

dos outros anos. Digamos que nestas alturas, nós ficamos mais lentos em termos de estudos e na 

comunicação. 

Na Vergílio, integrei-me, novamente numa turma de ouvintes, o meu desenvolvimento social e cogniti-

vo melhorou inesperadamente. Os surdos foram tratados de forma igual aos dos ouvintes na aprendi-

zagem e nos trabalhos propostos pelos professores, pois, foi importante terem nos permitido demons-

trar a nossa experiência.” 

     Josette Silva (ex-aluna do ensino secundário da ESVF) 

O que é uma escola bilingue 

(continuação…)  
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Dia Nacional do Intérprete  

de Língua Gestual Portuguesa 

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

Nesta data as intérpretes de Língua Gestual Portuguesa do nosso Agrupamento apresentaram informa-

ção sobre o Dia Nacional do Intérpretes de LGP, procurando responder às seguintes questões: Qual 

o papel do intérprete de Língua Gestual Portuguesa?; Regulamentação da profissão; Alguns mitos so-

bre o profissional intérprete.  



 

 8 

 



 

 9 

 



 

 10 

 

  

   SEMANA CULTURAL 2017 

29 março a 4 abril 

Departamentos de Ciências Sociais e Humanas e de Educação Especial  

 

No dia 3 de abril, a EREBAS realizou um Workshop subordinado ao tema “Apender a Língua Ges-

tual Portuguesa - Básico” no auditório I na Escola Secundária Vergílio Ferreira. Para a sua con-

cretização recebemos a importantíssima colaboração de dois alunos surdos que frequentam o nos-

so ensino secundário.   

Este workshop, que teve como público alvo duas turmas de alunos ouvintes, pretendeu sensibilizar 

a comunidade ouvinte para a importância da aprendizagem da Língua Gestual Portuguesa como 

meio de comunicação com os colegas surdos e falantes de LGP, bem como levar os alunos a ad-

quirir algum vocabulário básico de LGP utilizado em situação de conversação. 
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 Durante o dia 3 de abril, a EREBAS apresentou na televisão do bar da escola secundária Ver-

gílio Ferreira um vídeo esclarecedor sobre o que é o bilinguismo na comunidade surda e a importân-

cia dos alunos surdos frequentarem uma escola bilingue. Alguns alunos surdos ofereceram-nos o seu 

testemunho sobre a importância de uma escola bilingue na sua vida.  

SEMANA CULTURAL 2017 

O Bilinguismo …  

    no Bar da escola 
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 SEMANA CULTURAL 2017 



 

 13 

 SEMANA CULTURAL 2017 

          Bob's House -- Pepsi's new Super Bowl Ad 
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Todas as pessoas surdas têm um nome gestual (forma de identidade da população surda e que mui-

tas vezes assume as suas características físicas ou psicológicas).  

 

As pessoas ouvintes que se relacionam com a comunidade surda (professores, amigos, familiares, 

intérpretes de LGP) também têm um nome gestual. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Intérprete Sónia Ramos 

                                       (negra baixinha) 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                                                       Intérprete Cátia Silva 

                                                                                                  (morena) 

 

 

 

Língua Gestual Portuguesa 

Nome Gestual 

“O meu nome gestual, tal como é apresentado na fotografia, foi-me atribuído devi-

do à cor da minha pele. Sou morena e como os nomes gestuais têm a ver com uma 

característica visual/física, fui batizada de "morena" pela comunidade surda. É 

assim que sou conhecida pelos utilizadores da língua gestual portuguesa.” 
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Como sabem, no presente ano letivo, foi promovido uma sensibilização/formação de Língua Gestual 

Portuguesa (LGP) aos alunos ouvintes do ensino pré-escolar e do 1.º Ciclo (JI Horta Nova, JI/EB Lu-

miar e EB Prista Monteiro).  

As crianças ouvintes do JI Horta Nova e do JI EB Lumiar aprenderam alguns gestos como, por exem-

plo, as cores; as formas e a história “A Galinha Ruiva” com LGP básico, adaptada pela professora 

Cristina Miranda. Os alunos do 1.º Ciclo da EB Lumiar e da EB Prista Monteiro também aprenderam 

os números cardinais e o calendário em LGP. Durante as suas atividades quotidianas e ao longo das 

aulas, os alunos têm manifestado um grande interesse pela LGP, desejando sempre aprender mais 

gestos. Assim continuaremos no 3º período a promover a LGP junto das nossas crianças ouvintes. 

SENSIBILIZAÇÃO / FORMAÇÃO DA LGP 

Lecionação de LGP (L2 - 2.ª Língua) 

No JI Horta Nova e JI da EB Lumiar, as crianças 

aprenderam a Língua Gestual através de uma 

atividade que envolvia as formas e as cores. No 

final da atividade participaram num jogo. A pro-

fessora Cristina Miranda fez o gesto “circulo” e os 

meninos tiveram que procurar o circulo em LGP 

associando-o a outras imagens com a forma de 

um circulo... 
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No 1.º Ciclo da EB Lumiar e da EB Prista 

Monteiro, as crianças ouvintes aprenderam 

os números e o calendário em LGP. No final 

da atividade participaram num jogo de car-

tões e fichas de trabalho. 
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No dia 3 e 4 de abril de 2017, foram distribuídos cartões a um grupo de alunos ouvintes do JI da EB 

Lumiar. Cada cartão tinha vocabulário gestual (imagem) sobre o tema da Páscoa . Pretendeu-se que 

os alunos desenvolvessem vocabulário relacionado com esta época, repetindo os gestos para os co-

legas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No JI Horta Nova, os alunos ouvintes participaram numa actividade divertida. Foram distribuídas ima-

gens nas quais deveriam descobrir 7 diferenças entre elas e partilhar com os seus colegas. Esta par-

tilha feita através da língua gestual. Todas as crianças participaram com muito entusiasmo. 

No fim tiveram direito a uma doce surpresa (chupas ou rebuçados) 

. 

DISTRIBUIÇÃO… 
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Jogos e muito mais! 

Vamos aprender os gestos “Meses do ano”: 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 

SETEMBRO OUTUBRO 

NOVEMBRO DEZEMBRO 
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Encontra na tabela, os gestos que estão ligados abaixo (não esquecer que as palavras po-

dem encontrar-se na vertical, na horizontal e na diagonal ou escrever-se da direita para 

esquerda e vice-versa). 
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O coelhinho... 

 

 

Na imagem descobre as 7 diferenças: 



 

 21 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). 

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 comu-

nidade surda. 


