O PROJETO ‐ CRIAÇÃO DE UMA ESCOLA DE LGP ON‐LINE

Descrição da Intervenção (síntese genérica)
Este projeto visa a criação de uma escola que disponibilize cursos de língua gestual portuguesa (LGP)
online a toda a comunidade. Pretendemos criar uma plataforma de ensino a distância que possibilite
dar formação de língua gestual portuguesa integrando várias tipologias de cursos que consagrem
diferentes níveis de aprendizagem ou de aprofundamento e diferentes grupos alvo como serão
exemplo os familiares de pessoas surdas, pessoas surdas que não dominem a LGP, professores,
técnicos ou pessoas que apenas se interessem pela temática.
Objetivos do Projecto
A criação da escola virtual LGP visa genericamente a difusão da Língua Gestual. Neste projeto
contemplamos a criação e design de uma plataforma de ensino e o desenvolvimento de conteúdos
para os cursos de LGP
Diagnóstico de Necessidades
ASPorto sempre investiu na promoção de cursos de LGP para o publico geral e para grupos críticos
para os quais a aprendizagem desta língua é decisiva para a integração das pessoas surdas:
familiares, professores e técnicos. No entanto a localização no Porto destes cursos não permite que
pessoas de regiões afastadas participem e não existem entidades formadoras reconhecidas para o
ensino da LGP fora dos grandes centros urbanos ou em regiões mais isoladas do interior do país.
Caracterização do Público‐alvo
Este projeto pretende abranger 300 alunos no 1.ºano de implementação. Os cursos serão dirigidos
para a toda a comunidade com particular destaque para grupos que contactam com pessoas, jovens
ou crianças surdas: famílias, professores e técnicos.
Aspe‐tos Inovadores
Não são conhecidas entidades que promovam cursos de LGP em ensino á distância. Também são
poucas as experiências internacionais neste âmbito. A formação em Língua Gestual tem sido
tradicionalmente presencial e a revolução na forma de organização do curso abrindo a oportunidade
de o realizar online irá significar que um maior número de pessoas que terá possibilidade de
aprender LGP. O desafio que se coloca diz respeito ao design e conceção dos cursos e da plataforma
onde ficará alojada a escola virtual pois será necessária participação de especialistas para
coproduzirem cursos que se baseiam numa lógica visual e tridimensional. Neste âmbito contamos já
com a parceria de uma empresa especialista em design de conteúdos web.

