
 

 
  

 



 

Referencial Pedagógico do Curso e-Learning ‘’Língua Gestual Portuguesa’’ | LISBONPH 

 

 

 

 

Segundo a OMS existem 446 milhões de pessoas no mundo com problemas 

auditivos. Estima-se que até 2050, este número aumente para mais de 900 milhões 

de pessoas afetadas. Em Portugal, existem cerca de 120 mil pessoas com deficiência 

auditiva. Sendo a LisbonPH uma entidade formadora considerada pela terceira vez 

consecutiva Júnior Empresa mais Socialmente Responsável, um dos nossos 

principais pilares de atuação é a Educação para a Saúde. Assim, e através da nossa 

proposta, pretendemos agir no sentido de ultrapassar os obstáculos que 

atualmente existem na comunicação entre os utentes e os Profissionais de Saúde. 

A LisbonPH propõe a criação de um curso e-Learning Língua Gestual 

Portuguesa de modo a que os Profissionais de Saúde disponham de ferramentas 

úteis e imediatamente aplicáveis no combate à exclusão social e na defesa do bem-

estar da Comunidade Surda.  
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727 – Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

• Formação contínua para a aquisição de novas competências; 

• Forma de organização e-Learning através da plataforma 

https://lisbonph.thinkific.com/. 

 

 

15 horas (disponível pelo período de 12 meses). 

 

 

Este curso é de frequência individual não se aplicando vagas, e o/a 

formando/a pode aceder em qualquer horário e local, existindo uma calendarização 

proposta pela LisbonPH. 

 

 

Esta formação destina-se a profissionais e estudantes da área da saúde, tais 

como farmacêuticos, técnicos de farmácia comunitária, parafarmácia, enfermeiros, 

médicos e técnicos de saúde, mas também a profissionais e estudantes de outras 

áreas que desejem melhorar o atendimento e aconselhamento, tornando-o mais 

inclusivo.  

 

 

Para aceder a este curso, os/as candidatos/as devem cumprir com o 

seguinte: 

• Ter acesso a um computador (ou equipamento semelhante como tablet ou 

smartphone) com ligação à Internet (móvel ou fixa); 

• Um browser (programa para navegar na internet) como por exemplo 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ou Apple Safari, 

atualizados com as últimas versões, sendo preferencial a utilização do 

Google Chrome; 

• O utilizador deverá possuir uma conta registada na plataforma Thinkific, 

permitindo que o mesmo aceda à sua página pessoal, que se inscreva e 

tenha acesso ao curso e-Learning; 

• Competências informáticas na ótica do utilizador. 

 

 

O formando tem de realizar todas as atividades propostas na plataforma e-

Learning, dentro dos prazos definidos. 

 

 

 

https://lisbonph.thinkific.com/
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No final desta ação de formação, os formandos serão capazes de: 

• Reconhecer a identidade e as particularidades da Comunidade Surda na 

sociedade; 

• Compreender a relação e os obstáculos entre os utentes surdos e os serviços 

de saúde; 

• Aprender as características e as peculiaridades da Língua Gestual 

Portuguesa;   

• Aprender e dominar os conceitos básicos da Língua Gestual Portuguesa; 

• Aprender e dominar as expressões de uso corrente e na realidade de 

atendimento ao balcão em Língua Gestual Portuguesa; 

• Aprender e dominar vocabulário de sintomas e doenças em Língua Gestual 

Portuguesa; 

• Comunicar facilmente com um utente surdo, bem como compreender o 

mesmo; 

• Combater a barreira comunicacional que se apresenta como um obstáculo 

para o atendimento das pessoas surdas nos serviços de saúde; 

• Defender a assistência à Comunidade Surda na área da Saúde como fator de 

inclusão social. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
‘’Entender a Realidade 

do Utente Surdo’’ 

• A Identidade 

da 

Comunidade 

Surda; 

• A relação 

entre os 

Utentes 

Surdos e os 

Serviços de 

Saúde; 

• Características 

da Língua 

Gestual 

Portuguesa. 

• Reconhecer a 

identidade da 

Comunidade 

Surda na 

sociedade; 

• Distinguir 

linguagem de 

língua gestual; 

• Compreender as 

bases e os 

objetivos do 

sistema de 

educação 

inclusivo 

bilíngue; 

• Distinguir os 

diferentes tipos 

e graus de 

deficiência 

• Visualização do 

módulo; 

• Consulta da 

bibliografia 

complementar 

apresentada; 

• Consulta do guião 

disponibilizado 

para 

acompanhamento 

do módulo; 

• Realização de um 

quiz sobre os 

conteúdos 

lecionados no 

módulo.  

02h00 
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auditiva e as 

suas 

dificuldades 

características; 

• Compreender a 

relação entre os 

utentes surdos e 

os serviços de 

saúde, 

reconhecendo 

as barreiras e 

dificuldades 

comunicacionais 

nesta área; 

• Reconhecer as 

particularidades 

gramaticais da 

Língua Gestual 

Portuguesa.  

 

 
‘’Como Comunicar 

através da Língua 

Gestual Portuguesa’’ 

• Conceitos 

base da 

Língua 

Gestual 

Portuguesa; 

• Expressões de 

uso corrente; 

• Perceber os 

utentes 

surdos. 

 

• Entender os 

aspetos básicos 

linguísticos da 

Língua Gestual 

Portuguesa; 

• Aprender o 

alfabeto em 

Língua Gestual 

Portuguesa; 

• Aprender a 

numeração em 

Língua Gestual 

Portuguesa; 

• Aprender as 

cores em Língua 

Gestual 

Portuguesa; 

• Compreender e 

distinguir as 

diferenças entre 

os tipos de 

frases em 

Língua Gestual 

Portuguesa 

(interrogativa, 

exclamativa, 

declarativa); 

• Aprender 

expressões de 

uso corrente no 

dia-a-dia em 

• Visualização do 

módulo; 

• Consulta do guião 

disponibilizado 

para 

acompanhamento 

do módulo; 

• Realização de um 

quiz sobre os 

conteúdos 

lecionados no 

módulo. 

08h00 
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Língua Gestual 

Portuguesa; 

• Entender as 

dificuldades e 

limitações 

comunicacionais 

com utentes 

surdos e 

reconhecer 

como 

ultrapassar as 

mesmas; 

• Aprender 

expressões de 

uso corrente no 

atendimento ao 

balcão; 

• Aprender 

vocabulário de 

sintomas em 

Língua Gestual 

Portuguesa; 

• Aprender 

vocabulário de 

doenças em 

Língua Gestual 

Portuguesa. 

 

 
“Aconselhamento e 

Dispensa do Utente 

Surdo” 

• Como 

personalizar o 

atendimento 

do utente 

surdo; 

• Informações 

úteis. 

• Aprender sobre 

como proceder 

no atendimento 

do utente surdo, 

na presença ou 

ausência de 

intérprete; 

• Assistir a 

possíveis 

cenários de 

atendimento 

personalizado 

do utente surdo; 

• Aprender 

truques que 

facilitarão a 

personalização 

do atendimento 

do utente surdo. 

• Visualização do 

módulo; 

• Consulta do guião 

disponibilizado 

para 

acompanhamento 

do módulo; 

• Realização de um 

quiz sobre os 

conteúdos 

lecionados no 

módulo. 

5h00 
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• O curso decorre em ambiente e-Learning, através da plataforma Thinkific, 

disponibilizada pela LisbonPH;  

• A partilha e transmissão dos conteúdos que são objeto de aprendizagem faz-

se utilizando os métodos expositivo e demonstrativo, com recurso a vídeos 

dinâmicos; 

• Existe a apresentação de bibliografia complementar que pode ser 

consultada pelo formando autonomamente; 

• É disponibilizado também o guião referente à voz off do módulo que pode 

ser consultado pelo formando autonomamente para acompanhamento do 

módulo em questão; 

• O método interrogativo é também aplicado nas atividades de avaliação, 

através de testes formativos e sumativos.  

• Não é possível realizar o download de qualquer documento. Contudo, o 

formando terá acesso a todos os documentos, podendo visualizá-los 

quantas vezes desejar, até ao término do curso.   

 

 

• 

Toda a formação é avaliada de uma forma global, avaliando-se as 

aprendizagens, o desempenho da equipa, a satisfação dos intervenientes 

(formandos e formadores), bem como a eficácia das ações de formação. 

 

• 

• 

No final da ação de formação é efetuada: 

o Avaliação da satisfação face ao curso (a sua organização, conteúdos, 

equipa, etc.) do formando, através de um questionário de satisfação, 

preenchido no final da ação. 

 

Tipos e instrumentos de avaliação: Formativa (a conclusão do quiz formativo 

em cada módulo permite desbloquear o acesso ao módulo seguinte) e 

sumativa realizada no final do curso. O teste final é composto por perguntas 

de escolha múltipla e verdadeiro/falso que poderão conter vídeos e imagens 

em Língua Gestual Portuguesa relativos às matérias lecionadas com 

diferentes níveis de dificuldade. 

 

•      

▪ Competências adquiridas através do teste final de avaliação 

que visa testar as competências adquiridas ao longo do curso; 

▪ Cumulativamente, é obrigatória a realização de todas as 

atividades propostas na plataforma e-Learning. 

 



 

Referencial Pedagógico do Curso e-Learning ‘’Língua Gestual Portuguesa’’ | LISBONPH 

• 0% a 19% – Muito Insuficiente | 20% a 49% – 

Insuficiente | 50% a 69% – Suficiente | 70% a 89% – Bom | 90% a 100% 

– Muito Bom.

 

• a classificação final corresponde à nota obtida 

no teste final de avaliação.

 

• considera-se que o formando concluiu com 

aproveitamento se obtiver uma nota final igual ou superior a 50%, 

tendo obrigatoriamente cumprido todas as atividades propostas na 

plataforma e-Learning.

 

 

 

Quando concluído o curso e aprovado no teste final de avaliação de 

conhecimentos, será fornecido ao participante uma declaração de participação no 

curso e-Learning, emitida pela LisbonPH. 

 

 

 

Para o bom desenvolvimento das sessões de formação fazem parte da 

equipa                         pedagógica:   

• Coordenadora Geral – Carolina Nunes; 

• Coordenadora Pedagógica – Ana Fernandes, que faz 

o                     acompanhamento pedagógico dos formandos e suporte técnico 

no acesso                   à plataforma; 

• Formadora: Dra. Cristiana Ferreira. 

 

 

 

O curso decorre na plataforma eletrónica de aprendizagem da LisbonPH: 

https://lisbonph.thinkific.com/. 

● A plataforma da LisbonPH é responsiva, ou seja, funciona em diferentes 

equipamentos (computador, tablet, smartphone) e rege-se pelas seguintes normas: 

• O modelo pedagógico permite uma aprendizagem mais 

independente e flexível, adaptado ao ritmo de cada formando 

(podendo assim ser individual), com orientação, acompanhamento e 

avaliação por parte da LisbonPH; 

• As funcionalidades da plataforma permitem uma eficaz gestão, 

organização e execução da atividade formativa, desde a promoção 

das ações, às inscrições, à distribuição de conteúdos, materiais e 

informações, à gestão da interação entre a LisbonPH, formandos e 

formadores, nas diversas atividades com suporte, orientação e apoio 

de formandos, à apresentação de sugestões, reclamações e à partilha 

voluntária de ideias no fórum; 

https://lisbonph.thinkific.com/
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• Os conteúdos inseridos na plataforma para as aprendizagens a 

realizar durante as ações de formação são acessíveis, legíveis, 

permitindo interação entre os conteúdos e o utilizador, flexíveis e 

autónomos, permitindo que o formando aprenda ao seu ritmo; 

• Os conteúdos e atividades na plataforma asseguram um contínuo 

feedback ao formando sobre o seu estado de evolução na 

aprendizagem. Além de existirem atividades autónomas que 

fornecem feedback sobre os conhecimentos adquiridos (como por 

exemplo o quiz no final de um tema). 

● A plataforma permite o acesso de forma confidencial e exclusiva através 

de credenciais de acesso pessoais. 

 
 
 
 


