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Tales é um menino muito esperto e gosta de conversar com                                                                                                                                              
     seus amiguinhos. Eles conversam com as mãos, pois são                                                                                                                                              
        surdos. Tales sempre explica que surdos são pessoas                                                                                                                                          
                        que não ouvem e se comunicam com as mãos, 
                         fazendo os sinais da Libras
                                   (Língua Brasileira de Sinais).



Hoje é o primeiro dia de Tales na 
escola nova. Ele parece preocupado, 

porque lá não terá muitos 
amiguinhos surdos.
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Ao chegar à escola,Tales vai direto para a sala 
de aula e se senta na primeira carteira.

Logo ele vê um menino se aproximar e mexer 
a boca, mas Tales não consegue entender 

o que o menino fala. 
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Tales pede para o menino esperar e mostra a ele 
uma folha EM sinais da Libras.
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O menino lê e tenta fazer os sinais. 
Tales sorri e o ajuda.

5

O menino lê e tenta fazer os sinais. 
Tales sorri e o ajuda.
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Tales diz o seu nome.
O menino observa mas, não entende 

os sinais que Tales está fazendo.

MEU NOME É...

    T         A          L           E         S
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Então, Tales mostra o alfabeto manual para o amiguinho.
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O menino sorri e sorri alegremente:
 — Agora é só procurar as letras que

 vou saber o seu nome. Ah! O seu nome 
é Tales!  — diz o menino muito animado. 
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— Agora eu vou dizer o meu. — O
 menino procura os sinais das letras 

e  apresenta o seu nome. 
Tales sorri e repete o nome do menino, 

mas antes ele faz um sinal que quer 
dizer: Seu nome é...

  G        U     S      T     A      V     O
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 Nesse momento, entram duas professoras na sala. 
Gustavo e Tales se sentam para assistir à aula.

— Bom dia, pessoal! Eu sou a nova professora e me chamo 
Renata — diz com um sorriso. 

Os alunos percebem,  sem entender muito bem o motivo, 
que a outra moça faz sinais para Tales.
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— Bom dia! Meu nome é Estela e eu não sou professora, eu sou 
intérprete de Libras — diz a moça loira na frente de Tales.  

— Este é o Tales. Ele é surdo e conversa usando a Libras, por 
isso, eu traduzirei todas as explicações da professora 

Renata para Libras para que o Tales entenda, —  
continua a intérprete. 
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E, assim, a intérprete repete para Tales, 
em Libras, tudo o que a professora diz.
Tales nem pisca e fica olhando para ela.

Os alunos estão felizes, pois irão ter 
contato com a Libras todos os dias e 

poderão aprender a se 
comunicar comTales.
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