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CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO DE 
IPIAÚ – BA (BRASIL)



   O trabalho do 
CAPI consiste no 

apoio 
pedagógico para 

alunos com 
surdez e outras 

deficiências, 
inclusos na Rede 

Regular de 
ensino.



  Na Área de Surdez, a 
especificidade é a 

Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) 

reconhecida pela pela 
Lei nº 10.436/2002, 
que determina que o 
ensino deve ser feito 

diretamente nesta 
língua ou por 

intermédio de um 
Tradutor/Intérprete, 
conforme o Decreto 

Lei 5.626/2005.



   No município de 
Ipiaú-BA, os 
alunos surdos 
inclusos nas 
classes regulares 
de ensino são 
acompanhados 
por intérpretes 
em sala de aula.



                  ÁREA: SURDEZ

▪ Atendimento educacional especializado para o 
ensino de Libras (L1)

▪ Atendimento educacional especializado para o ensino em Libras

▪ Atendimento educacional especializado para o ensino de Língua Portuguesa (L2)



ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO 

DE libras
   Consiste em aulas 

de Libras que 
favorecem o 

conhecimento e 
aquisição da língua 

natural do aluno com 
surdez, 

desenvolvendo 
assim a sua 
competência 

comunicativa e o 
aprendizado dos 

diferentes conteúdos 
da escola.



METODOLOGIA

 Os alunos surdos são 
agrupados a partir 

dos diferentes níveis 
de proficiência em 

Libras que, segundo 
Basso, Strobel e 
Masutti (2009), 

correspondem a três 
níveis: básico, 
intermediário e 

avançado.



ALFABETIZAÇÃO PELO SISTEMA 
SIGNWRITING

●   OBJETIVO:  investigar a aceitação e 
funcionalidade desse sistema de escrita por 
pessoas surdas,  refletindo e fortalecendo a 
identidade, comunidade e cultura, assim 
como desenvolver a competência 
comunicativa nas diversas situações em 
que essa pessoa estiver envolvida, seja 
utilizando a Libras sinalizada ou a escrita e 
leitura de sinais.



  
● ALUNOS  ATENDIDOS:  mais de 40 alunos 

surdos com idades entre 07 e 35 anos.

●  RESULTADO OBSERVADO: o aluno surdo 
identifica-se com a escrita de sinais pelo 
sistema SignWriting.



 TRABALHO NO ESPAÇO AEE
❖  Ao se depararem com textos ou sinais escritos os 

discentes surdos sempre fazem tentativas de leitura 
e compreensão, mesmo os alunos em idade adulta 
e que estão no nível básico de proficiência 
linguística, demonstram facilidade em compreender 
o sistema SignWriting associando corretamente 
grafema-fonema.



❖ As atividades realizadas são feitas com prazer e os 
alunos surdos apresentam interesse em identificar o 
sinal escrito comparando com os sinais que já 
conhecem. Isto contribui com a educação destes 
alunos porque reforça o valor da identidade surda, 
amplia a capacidade cognitiva e a organização do 
pensamento.



DEPOIMENTOS DE ALUNOS SURDOS EM 
RELAÇÃO AO SIGNWRITING

   “Uma oportunidade ímpar em 
nossa vida, pois a língua de 
sinais não pode ser só 
sinalizada,  precisa ser 
escrita para que os surdos 
também possam registrar 
suas opiniões, ideias, 
emoções e intenções 
interativas usando a própria 
língua e fazer uma leitura 
mais fácil de ser 
compreendida pelas 
comunidades surdas e 
demais pessoas 
interessadas”. 



  “Aprender a escrita de sinais pelo sistema 
SignWriting é relevante para o 

desenvolvimento intelectual do surdo”.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

  O relato dos alunos indica que o 
surdo aceita facilmente a escrita de 
sua primeira língua por um sistema 
que registra fielmente a 
tridimensionalidade da Libras e por 
facilitar a compreensão dos sinais 
escritos e, por ser assim, o 
aprendizado acontece de forma tão 
natural quanto a aquisição da língua.
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