
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

INSCRIÇÕES:  
 

50 euros - Público em geral 
 
40 euros- Profissionais da Direção Regional da 
Educação e Profissionais de Saúde 
 
30 euros - Sócios da ASPFAM 
 
NIB: 001800031458353802014 
 
CONTA N.º: 0003 145 83538020   
(Banco Santander Totta) 
 
* Para que a inscrição seja aceite é necessário, 

posteriormente, enviar o comprovativo do 

pagamento para o email: aspfam@sapo.pt 

 

NOTA: Em caso de desistência o valor da 

inscrição será devolvido, até 5 dias antes da 

data de início do Workshop. 

 

 
ORGANIZAÇÃO: 
ASPFAM – Associação de Surdos, Pais, 
Familiares e Amigos, da Madeira  
 

(Em colaboração com a SRE -DRE - Secretaria 
Regional da Educação e Recursos Humanos - 
Direção Regional da Educação). 
 
 

CONTACTOS:  

E-MAIL: aspfam@sapo.pt 
 
TEL: 291 752 809 ou 961 751 608 
 

FACEBOOK: ASPFAM Madeira 
 
SITE: www.aspfam.org 
 

 

SOBRE A ASPFAM: 
 

A ASPFAM como Instituição Particular de 

Solidariedade Social, sem fins lucrativos 

(conforme descrito no artigo 1.º dos seus 

estatutos e que se constituiu a 14 de agosto de 

2002, com a designação de APADAM – Associação 

de pais e amigos dos Deficientes Auditivos da 

Madeira), propõe-se criar e manter atividades que 

promovam o bem estar biopsícossocial da pessoa 

surda. Tem como objetivos (previstos no seu 

artigo 4.º), a defesa e a promoção dos interesses 

sociais, culturais, económicos, morais e 

profissionais dos seus associados Surdos, bem 

como dos Surdos em geral, podendo tais fins 

dirigirem-se também às respetivas famílias e à 

sociedade em geral, sempre que tal venha a 

beneficiar os Surdos.  

 

SOBRE A LÍNGUA GESTUAL: 

 

 “Efetivamente o estudo comprova que se se 

proporcionar à criança surda portuguesa a 

aquisição da Língua Gestaul Portuguesa como 

primeira língua, como língua materna, será dado 

um passo decisivo para que o desenvolvimento da 

criança surda se processe de forma normal, 

cumprindo as mesmas etapas encontradas no 

desenvolvimento global das crianças ouvintes, 

nomeadamente no que diz respeito à elaboração 

de Representações Sociais da leitura e da escrita.” 

 

Amândio Coutinho 

  

O Gesto e a Palavra I, p. 182, 2006 

 

ABRIL e MAIO DE 2014 

 
 

V Workshop de Língua 
Gestual Portuguesa 

 
Iniciação II 

LOCAL: 
ASPFAM - Associação de Surdos, Pais, 

Familiares e Amigos, da Madeira 
 

Caminho de Santo António, nº 187 
 bloco D - R/C 

9020-002 - Funchal 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

OBJETIVOS GERAIS: 

 

 

 Dar a conhecer a Língua Gestual Portuguesa 

(LGP) como língua natural / materna das 

pessoas surdas portuguesas e como 

alternativa de comunicação; 

 

 Sensibilizar a população em geral para esta 

forma de comunicar e para a riqueza da 

Língua Gestual Portuguesa; 

 

 Promover uma melhor aceitação dos  

Surdos na sociedade, maioritariamente 

ouvinte. 

 

 Dar a conhecer um pouco da cultura e da 

identidade da Comunidade Surda; 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Desenvolver competências básicas de 

comunicação em Língua Gestual 

Portuguesa; 

 

 Fomentar, nos formandos, o diálogo através 

da Língua Gestual Portuguesa 

 

 Proporcionar o aumento do vocabulário 

básico em LGP, fundamental para 

estabelecimento da interacção com as 

pessoas surdas. 

 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 

 

 Breve revisão dos temas anteriores; 

 Ações / Verbos; 

 Negação; 

 Adjetivos; 

 Pronomes Interrogativos; 

 Frases Simples em LGP; 

 Frutos / Legumes/Alimentação; 

 Preposições de Lugar; 

 Condições Meteorológicas, 

 Serviços Sociais; 

 História em Imagens 

 
 
 
 
 
 
VALIDAÇÃO: 
  
No início do Workshop serão fornecidos todos 

os pormenores relativos a esta questão. 

VAMOS APRENDER 
LGP AO FIM DE 

SEMANA 
 

VVV   WWWooorrrkkkssshhhoooppp      
dddeee   

LLLííínnnggguuuaaa   GGGeeessstttuuuaaalll   
PPPooorrrtttuuuggguuueeesssaaa   
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DURAÇÃO:  
 

12h - 6 aulas com a duração de  2 horas. 
 
 
DATAS E HORÁRIOS: 
 

Sábados das 10h às 12h 
                   

26 de abril  
3, 10, 17, 24 e 31 de maio de 2014 
 
 

Formadora: Sofia Paiva  
 
OBS: Este Workshop destina-se a participantes 
com conhecimentos básicos de Língua Gestual 
Portuguesa. 
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