
CURSO DE EXTENSÃO 

Nome da atividade ou 
curso: 

  
 

ATIVIDADE 2: CONTO DE HISTÓRIAS PARA 
CRIANÇAS SURDAS (PARA INTERESSADOS 
NA PESQUISA DO TEMA) 

Professor ou professores 
responsáveis: 
 

Cristiane Taveira, Alexandre Rosado, Claudia 
Pimentel 

Natureza da atividade:  
 

 Extensão 

Carga horária: 
 

Duas horas aula (semanais) 

Dias em que será realizada: 
 

Terças-feiras 

Horário da atividade:  
 
 

Terças-feiras 15h às 17h  
Bate-papos por videoconferência quinzenais. 
Atividades de estudo toda semana 

Haverá intérpretes?  Sim Atividade coletiva (pequenas instruções e 
sessões com convidados) em temática de Conto de 
Histórias (com a presença de intérpretes 
quinzenalmente) 

Certificação:  
 
 

Sim, terá certificação a partir da contagem de horas de 
uso da plataforma e de participação dos inscritos nas 
tarefas. Será enviada uma lista de alunos, com as 
informações do curso para que a DIASE providencie 
os certificados. 

Plataforma onde será 
oferecido: 
  

Google Classroom 
Os inscritos receberão instruções por email. 

Como fazer a inscrição:  
 
 
 

O candidato enviará e-mail para inscrição para 
edu.midias.comunidadesurda@gmail.com 
Precisa enviar nome completo, matrícula, graduação 
ou pós-graduação. 

Número de vagas: 
 
 

20 participantes. HÁ 8 VAGAS RESTANTES.

 
Data de Início e termino das 
inscrições 

PRORROGADO: De 18/05/2020 (segunda) até 22/05/2020 (sexta) ao meio-dia.  
Data de início das atividades: 
 
 

Dia 19/05, atividade individual, com vídeo em Libras 
para assistir antes do primeiro bate-papo. O inscrito 
receberá instruções por email. 

Recursos a serem utilizados:  
 
 
 

Na Plataforma Google classroom serão 
disponibilizados vídeos, atividades de leitura mais a 
reflexão individual (semanal) e debate por 
videoconferência (sessões quinzenais de bate-papo 
viabilizadas com a presença de tradutores-intérpretes). 

Conteúdos:  
 
 
 
 
 

Em relação ao conto de histórias serão usados 
materiais em educação, onde está a nossa 
motivação. É imperativo se investigar as práticas do 
conto de histórias diante da necessidade do acesso ao 
letramento da pessoa surda. Esta temática é 
selecionada para o TCC de diversos graduandos e 



 mestrandos e precisamos de clareza quanto às 
instrumentações teórico-práticas nesse campo. 

Objetivos:  
 
 
 
 
 
 

Em primeiro lugar, refletir sobre o conto de histórias 
e a didática específica voltada leitura compartilhada 
com/de surdos. 
Em segundo lugar, entender os princípios que regem 
o corpo, a oralidade, a sinalidade e o visual, durante o 
conto de histórias e suas materialidades (o livro, o 
vídeo, o brinquedo) 
Em terceiro lugar, vermos a possível 
complementaridade nos usos de imagem e texto. 
Em quarto lugar, viabilizar as trocas de experiências 
entre pares, em incursões experimentais das práticas 
de conto de histórias voltadas à educação de surdos 

Descrição das atividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade 2: Atividade em temática de Conto de 
Histórias para interessados nesse campo de estudo 
- Ofereceremos o diálogo (por meio de perguntas e 
respostas em sessões com convidados) na temática de 
conto de histórias, principalmente, o bate-papo direto 
com autores de pesquisas (as sessões de 
bate-papo serão viabilizadas com a presença de 
tradutores-intérpretes). 
- Atividades de leitura de vídeos realizadas 
individualmente (semanalmente) e momentos de 
orientação coletiva dos participantes 
(quinzenalmente). 
- Construiremos um banco de vídeos nesta 
coprodução através de trocas entre os pares e suas 
necessidades de resolverem problemas de seus temas 
de estudo e pesquisa em TCC., dissertação. 
- Decorrente de tais ações, os produtos/vídeos 
produzidos pelos participantes serão organizados 
para acervo de registro (filmagens-rascunho, 
escritas-rascunho) do futuro trabalho de TCC, 
Dissertação (do participante). 

 

Datas dos Encontros da Atividade 2  
19/05 ATIVIDADE INDIVIDUAL  

ESTUDO 

23/06 VIDEOCONFERÊNCIA 

CONVIDADO 

26/05 VIDEOCONFERÊNCIA 

TATIANA LEBEDEFF 

30/06 ATIVIDADE INDIVIDUAL 

ESTUDO 

02/06 ATIVIDADE INDIVIDUAL 

ESTUDO 

07/07 VIDEOCONFERÊNCIA 

CONVIDADO 

09/06 VIDEOCONFERÊNCIA 

ALESSANDRA DELMAR 

14/07 ATIVIDADE INDIVIDUAL 

ESTUDO 

16/06 ATIVIDADE INDIVIDUAL 

ESTUDO 

TOTAL: 18 HORAS 

 




