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Estreitar a relação com o espaço de leitura, literatura e cultura  e 

anunciar no mundo dos surdos e ouvintes os sinais como pontes que 

arcam as distâncias.



Os  surdos 

acompanhados de 

suas intérpretes são 

recepcionados e 

informados sobre os 

serviços de 

atendimento.



Bibliotour - Apresentação do acervo e procedimento de 

empréstimos de livros



O convite 

para narração 

com as mãos





Esta proposta favorece a integração de surdos e ouvintes em ambos os 
mundos da oralidade e da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).









Estimula o imaginário...





Desperta o possível interesse pelo aprendizado de libras por parte dos 
alunos ouvintes e promove o entendimento de como se dá a comunicação.



Nas mãos de suas intérpretes as histórias são faladas e os participantes ouvem com 

os olhos e recontam com as mãos. 



Dando continuidade, em sala de aula os professores intérpretes apresentam a escrita das 

histórias, recontam e os alunos fazem a ilustração das histórias. Depois é feito uma 

exposição no espaço da biblioteca fazendo a interação com a escola e frequentadores...



Durante a exposição a escritora e autora da história contada, lida, recontada e 

ilustrada presenteou com um diálogo entre autores e leitores.

Ducarmo Paes – “A Joaninha que perdeu as pintinhas”



Artista plástica do município prestigiou a exposição



“Como toda intenção 

verdadeira  traz uma boa 

acolhida, os participantes, 

pequenos e grandes se 

integraram no movimentos das 

mãos de suas intérpretes que 

anunciaram algo encantador: 

As histórias abrem mundos e 

unificam sentimentos 

tornando-os parte do acervo da 

humanidade e assim 

compreenderam e sentiram 

histórias vivas de um tempo, 

de sua época.”



Depoimentos:

“A oportunidade que nossos alunos surdos tiveram de participar da contação de histórias foi 

incrível! Eles comentaram sobre a história, ficaram admirados e felizes! A importância deste 

trabalho para nossos alunos surdos é fundamental para desenvolver o gosto pela leitura, 

incentivá-los a ler por prazer e “viajar” no mundo das histórias!!! Amei participar da contação 

de histórias!! Parabéns!” – Suzana Aguiar (Intérprete) da Emeb Lucy Apparecida Bertoncini.

“Os alunos com Deficiência da rede municipal de Cajamar participantes no projeto Contação 

de Histórias, foi de grande importância, pois da fantasia e encantamento nas histórias 

contadas trouxe alegria e muitas risadas com esse trabalho tão importante. Transformar é 

exatamente o que o projeto da Biblioteca tem feito e os alunos com deficiência da nossa rede 

pode ter a honra em ser presenteados com as contações de histórias. Agradecemos a todas as 

meninas da biblioteca que nos receberam com tanto carinho.” – Flávia Palares (Intérprete) da 

Emeb. Odir Garcia.





‘“ Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história”


