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O presente trabalho realizado está de acordo com o Plano de Ensino da
Disciplina de Libras II – para o 7º Termo do curso de Pedagogia da
Faculdade de Ciências de Birigui - Fateb, é desenvolvido o projeto com a
orientação da Professora da Disciplina Mariane Della Coletta Savioli G. de
Araujo, um trabalho de interação, colaboração com as alunas do 7º termo
de Pedagogia para desenvolver atividades lúdicas e adequadas ao
desenvolvimento do ensino e aprendizagem de aluno com surdez
envolvendo principalmente o ensino da Língua Portuguesa na modalidade
leitura e escrita desse alunado. Boa parte das pesquisas e interações
realizadas pelos alunos do 7º semestre foram desenvolvidas a partir da
leitura e reflexão em sala de aula, da obra de Ronice Müller de Quadros e
Magali L. P. Schmiedt intitulado “Ideias para Ensinar português para
alunos surdos”, e também por meio das Rede Sociais, especialmente o
Facebook, mediante um grupo fechado que foi nomeado “Disciplina
Libras II – Planejamento”, elaborado para discussões, planejamentos e
confecção de recursos a serem utilizados para o ensino de conteúdos
escolares ao aluno com surdez. A culminância do projeto dar-se-á por meio
de uma exposição de atividades em sala de aula e com a elaboração de em
material ou livro contando esta experiência e com todas as atividades
elaboradas com fotos confeccionadas pelas alunas do 7º termos de
Pedagogia da FATEB do ano de 2016.
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