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A tecnologia digital a serviço dos alunos surdos.
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CATEGORIA

Ideias Inovadoras Implementáveis

MODALIDADE

Inovação em Políticas Públicas

ÁREA TEMÁTICA

INCLUSÃO SOCIAL

PÚBLICO ALVO

Este trabalho é voltado para alunos surdos do ensino médio das escolas públicas de Minas Gerais.

RESUMO

Produção de apostila digital na versão PDF ,  em Libras, com todas as disciplinas do ensino médio  para alunos surdos
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se prepararem para o Enem. O objetivo é promover a inclusão  e incentivar o uso de tecnologia digital que facilitará a

compreensão dos surdos em todas as disciplinas,pois o conteúdo será todo em Libras- Língua brasileira de sinais. Isso

ajudará a absorver o conhecimento por eles , já que estará em sua primeira língua.

PALAVRAS-CHAVE

Enem; Apostila; tecnologia; digital

PROBLEMA ENFRENTADO OU OPORTUNIDADE PERCEBIDA

Percebe-se o grande número de alunos surdos inscritos no Enem, e sem obter êxito no final.

Devido a esses acontecimentos, faz-se necessário a criação e produção de material adequado para esse público. 

Os cursinhos muitas vezes são caros e não oferecem intérpretes.

JUSTIFICATIVA

Como a demanda é grande, há uma necessidade de ofertar material de estudo especial para esse público.

Sendo assim, os alunos surdos poderão alcançarem   êxito no Enem. Sem um material de apoio será impossível a

preparação deles. 

É imprescindível a produção dessa apostila digital em Libras.

OBJETIVO

Com esse material pretendemos preparar o aluno surdo para o Enem,pois eles não têm conhecimentos necessários para

a aprovação nesse concurso. Sem um material específico estudantes surdos têm dificuldades para a preparação para a

avaliação. Precisamos unir a tecnologia a inclusão de surdos.

RESULTADOS ESPERADOS PARA O GOVERNO E/OU SOCIEDADE

 Com a criação dessa apostila digital espera -se mais aprovação e ingresso de alunos surdos em faculdades e

universidades particulares e públicas.

Eles terão acesso ao conhecimento através  apostila digital.

DIFICULDADES QUE PODEM SER ENFRENTADAS DURANTE
E/OU APÓS SUA IMPLANTAÇÃO
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Cremos que não haverá dificuldades expressivas.

ESTUDOS PRELIMINARES (SE HOUVER)

GRAU DE NOVIDADE

Novo para a sociedade

CUSTO DE IMPLEMENTAÇÃO/MANUTENÇÃO

Os custos serão com intérprete de Libras e profissionais de TI, os valores serão referentes a salários da categoria.

PRAZO DE EXECUÇÃO (EM MESES)

6

DESCREVA AS ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO

DESCRIÇÃO INICIO TÉRMINO

contratos de profissionais  de Libras  e TI 06/02/2017 06/03/2017

ENVOLVE MAIS DE UM ÓRGÃO/ENTIDADE NA
IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO?

Não

ALGUMA OUTRA INSTITUIÇÃO JÁ EXECUTA ESTA INICIATIVA?

Não
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