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 PAENE-SAP: SEREMOS A MUDANÇA QUE QUEREMOS 

      A acessibilidade é um conceito integrante dos direitos humanos. O direito 

de todos, desde os mais simples até os mais complexos, devem ser 

respeitados. Sendo assim, é importante que o mesmo seja trazido para a sala 

de aula. Pouco se fala nesse assunto com os alunos, mas muitos são os que 

têm a presença, convivem ou conhecem alguma pessoa considerada anormal. 

O objetivo desta formação continuada é, portanto, trazer alguns conhecimentos 

para alunos, professores, técnicos e pessoas interessadas da comunidade de 

forma que os mesmos possam construir o conceito e conhecer as diferenças 

que os cercam. Também se pretende demonstrar, de forma lúdica, as 

dificuldades que alguns deficientes passam em situações simples do cotidiano, 

em casa ou em sociedade, a fim de que o aluno possa identificar os locais e as 

situações que não permitem o pleno direito de acessibilidade a esses sujeitos, 

seja este direito linguístico ou até mesmo de acesso a diferentes meios e, 

acima de tudo, seja respeitado por sua vivência.  

A articulação desta formação continuada torna possível a identificação, por 

parte dos alunos, sobre situações que enfrentam as Pessoas com Deficiência 

no dia a dia, assim sendo esse projeto visa a tangibilidade do conceito de 

Acessibilidade e sua aplicabilidade no cotidiano, como também entender os 

processos históricos que permeiam este conceito. 

Sobre a formação 

A formação será quinzenal, nas sextas-feiras pela manhã às 10:30 até o meio 

dia, sendo a mesma aberta a diferentes públicos que se interessem pelo tema, 

em forma de debates, rodas de conversa e oficinas explicativas de variados 

temas que percorrem o conceito de acessibilidade,  

Público-alvo 

Profissionais técnicos da Universidade, professores, alunos e toda a 

comunidade que tiver interesse pelo tema.  
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Conteúdo teórico 

Dia03 /05/2019; Acessibilidade ... o que é de fato?  

Ações que refletem o tema acessibilidade no âmbito escolar, direcionamentos e 
estratégias inerentes para se fazer acessibilidade.   

Dia 17/05/2019: Caracterizando o sujeito surdo  

 Diferenças entre surdos, deficientes auditivos e surdos-mudos;  Uso de 
aparelho auditivo e implante coclear; Cultura surda, cultura ouvinte, relação 
surdo e ouvinte;  Língua Brasileira de Sinais (Libras) e línguas de sinais do 
mundo;  Línguas de sinais e orais, gestos e mímica;  Leis de acessibilidade, 
direitos e deveres das pessoas com deficiência; Papel do intérprete (diferenças 
entre saber e interpretar a Libras); Conceitos históricos referente ao sujeito 
surdo;  

Dia 31 /05/2019 Caracterizando os sujeitos com déficit de atenção e 
hiperatividade e transtornos globais e autismo  

Dia 14/06/2019; Libras básico e estratégias de sinalização;  

Dia 28/06/2019; Libras básico e estratégias de sinalização; 

Dia 12/06/2019 : Libras básico e estratégias de sinalização e enceramento da 
formação. 

Totalizando 15 horas de formação  

 

 

 

 

 

AS pessoas interessadas devem mandar e-mail para 
alinimariot@hotmail.com ou procurar a PRAE – SAP 
em horário comercial.  
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