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NAPNE do CREIR promove atividades sobre 
surdez e Libras 

 

 
Turma 51 assistindo o filme João e Maria 

 
    No mês de junho, o NAPNE do Centro de Referência em Educação 

Infantil Realengo (CREIR) iniciou o Cine NAPNE, em parceria com as 

professoras Angélica e Aline, de Informática Educativa. 

  

    A primeira sessão abordou o tema surdez, com o filme "João e 

Maria" em Libras elaborado pelo Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (INES).  

 

 
Turma 31 conversando sobre o filme 

 

    Ao final, o grupo conversou sobre o filme e a Língua de Sinais 

Brasileira. 

"Foi uma troca muito rica, pudemos ouvir as percepções das crianças, 

suas estratégias para comunicação e o que conheciam sobre surdez, 

e a língua de sinais, que a princípio para eles, era a mímica. Iniciamos 

com o filme somente em Libras, o que trouxe novas percepções às 

crianças e também observamos incômodos com a ausência das falas. 

Após conversa a respeito do tema, continuamos a assistir ao filme 

com narração", afirmou Cintia Tavares, Coordenadora do NAPNE.  
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    As sessões aconteceram em cada uma das 12 turmas, durante as 

aulas de Informática. Algumas crianças ficaram muito animadas e 

demonstraram interesse em aprender a língua de sinais. 

 

Visita dos intérpretes de Libras 
 
    Em continuidade no tema sobre surdez que iniciou com o filme 

“João e Maria em Libras”, o CREIR recebeu no início de julho a visita 

dos intérpretes de Libras Vanessa Bartolo e Thiago Carlos. 

    Na primeira visita os 

intérpretes conheceram as 

turmas e os projetos em que 

estavam envolvidos, observando 

seus interesses e ensinando 

alguns sinais que as crianças 

demonstraram curiosidade a 

partir dos diálogos e suas 

narrativas. Também resgataram 

o filme “João e Maria em Libras” e 

algumas crianças lembraram 

alguns sinais que viram no filme.  
        Turma 41 aprendendo os sinais 
 

    No segundo dia de visita, Thiago e Vanessa fizeram uma contação 

de história com acréscimo da Língua de Sinais Brasileira de acordo 

com cada tema que as turmas relataram no dia anterior. Utilizaram 

como recurso os dedoches e ensinaram os sinais dos personagens 

que apareciam na história criada. Em seguida, as crianças foram 

estimuladas a recontar a história com os sinais. 

 

“Uma coisa que me chamou muito 

a atenção foram os diálogos que 

tivemos com as crianças. Elas 

conseguem, apesar da pouca 

idade, ter um olhar sensível para 

o sujeito surdo nas suas potências 

e não somente nas suas 

deficiências. A ideias de uma 

sociedade acessível e equânime 

se faz presente no cotidiano do 

CREIR. ”, disse Thiago Carlos. 

    

 

 

    
   Turma 54 fazendo o sinal de casa       Turma 32 fazendo o sinal de vovó 

      Turma 42 na história com os  
                       dedoches 



 

 

Dúvidas e sugestões 
entre em contato 

conosco 

napne.creir@cp2.g12.br 

 

 

Até a próxima edição! 

    No terceiro dia, Thiago e Vanessa trouxeram uma surpresa para 

as crianças do CREIR… O Coral de Libras de São Cristóvão. 

 

    O Coral trouxe para nossas 

crianças composições que já 

fazem parte do repertório 

musical do CREIR, mas com 

tradução para Libras adaptada à 

faixa etária. O momento mágico 

foi o Hino do CREIR (em Libras) 

no qual todos puderam juntos, 

cantar, ver e sentir cada verso 

sendo feito pelas mãos. 

    Coral de Libras de São Cristóvão 

 

 “A língua de sinais tem esse poder de 

transformar palavras e sentimentos em 

sensações. Fiquei emocionada, sim. 

Nosso desejo é que os surdos tenham 

em breve oportunidade de estudar 

nesta instituição que é referência para 

esta nação”, declarou Vanessa Bartolo. 

 

 

 
                   Crianças do turno da tarde com o Coral de Libras 

 

 A Libras na Turma Gato (52)  
                                                                                                                                 

A turma Gato ficou muito animada em 

aprender mais sinais em Libras. 

     “O contato com outra língua encantou 

o grupo que passou a se comunicar 

também desta forma. Curiosos, quiseram 

aprender as letras e os números em Libras, 

bem como sinais significativos para a 

turma, como gato e casa.” (Trecho do 

portfólio da turma) 

Crianças do turno da 
manhã interagindo com o 

Coral de Libras 

    Neste mesmo dia contamos com a 

presença de Alex Curione, pai (surdo) 

de um aluno do CREIR e que desde a 

semana anterior compõe o quadro 

docente do CPII. 

 

Roda de conversa com os 
intérpretes 

 



 

 

 

    O envolvimento foi tão grande que a turma convidou os intérpretes 

de Libras para fazerem uma nova atividade.  

    Os intérpretes Vanessa, Thiago 

e Manoela retornaram ao CREIR 

com alguns desafios para a turma 

Gato. Inicialmente conversaram 

na roda e as crianças mostraram 

os sinais que tinham aprendido e 

fizeram o seu nome em Libras.  

    Depois, a turma fez o primeiro 

desafio de encontrar as letras do 

seu nome em Libras e montar a 

sequência. 

    O segundo desafio foi feito 

junto com as professoras da 

turma. As crianças visualizaram 

diversos nomes em Libras e 

tiveram que encontrar o seu e 

de outros amigos. Os desafios 

deixaram as crianças mais 

empolgadas com cada 

descoberta.  

 

    Vanessa também realizou a atividade de criação do nome em 

Libras no pátio com algumas turmas.  

    

 

Até a próxima edição! 

 

 

   

  

Criação do nome em Libras 

Buscando os nomes em Libras 

Criação do nome em Libras no pátio 


