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Workshop de Língua Gestual Portuguesa 

 

Formador 

Cláudio Fonseca, licenciado em Língua Gestual Portuguesa na variante da docência. Trabalha no 

seio da DREN há 8 anos, incluindo as Unidades de Apoio a Alunos Surdos e na Escola de 

Referência Educação Bilingue Alunos Surdos (EREBAS) desde 2008. Frequenta o último ano da 

Licenciatura em Interpretação de Língua Gestual Portuguesa. Participou na Direção da 

Associação de Surdos do Porto como vogal. Desempenha as funções de vice-diretor na 

Associação de Profissionais e Docentes da Língua Gestual, onde é também formador. Com vasta 

experiência como orador em conferências, congressos e seminários com especial destaque para 

a Língua Gestual Portuguesa. Ocupa lugares de responsabilidade e participa no desenvolvimento 

da LGP. 

 

Duração 

3 horas 

 

Preço 

10 € 

 

Destinatários 

População em geral, para qualquer idade 

 

Enquadramento 

Numa sociedade que se pretende cada vez mais inclusiva, todos os meios de comunicação são 

recursos para melhorar a qualidade de vida. Foi neste sentido que surgiu a necessidade de fazer 

este workshop como apresentação e iniciação à Língua Gestual Portuguesa e às características 

da comunidade surda e sua história, tão presente em Portugal mas tão desconhecida por muitos. 

 



CENTRO EDUCATIVO E DE FORMAÇÃO 
 

968839140 – espacocrescer2012@gmail.com 
Rua da Murteira N.º 905, 3885-102 Arada 

https://espacocrescer2012.wordpress.com/ 

 

Objetivos 

- Sensibilização e primeira abordagem à Língua Gestual Portuguesa 

- Contextualização sobre a pessoa surda e comunidade Surda 

 

Metodologia 

Método expositivo, demostrativo e interrogativo 

 

Principais conteúdos teóricos 

 Língua Gestual Portuguesa e Cultura Surda, datas relevantes 

 Cuidados a ter com as pessoas surdas 

 Sistemas de comunicação dos surdos 

 Abecedário e números em LGP 

 Conversação básica e identificação pessoal 

 Quantitativos em LGP 

 Cumprimentos em LGP 

 Meses e estações do ano 

 Dias da semana 

 Pronomes pessoais e possessivos 

 Advérbios de tempo 

 Vocabulário mais comum do dia-a-dia 

 

Exercícios práticos 

Diálogo em LGP 
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Número mínimo de participantes 

3 pessoas  

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia consoante 

cada caso.  

 

Número máximo de participantes 

15 pessoas  

 

Informação adicional 

Com direito a certificado e documentação de apoio. 

 


