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Objeto: Uso de recursos digitais para auxílio da família na estimulação das habilidades 

auditivas e linguísticas de crianças com deficiência auditiva, usuárias de dispositivos 

eletrônicos. Objetivos: Desenvolver e disponibilizar orientações e propostas de 

atividades lúdicas para os responsáveis de crianças deficientes auditivas, usuárias de 

dispositivos eletrônicos, por meio das redes sociais. Metodologia: Inicialmente serão 

criados perfis nas redes sociais, sendo as mesmas definidas pela equipe do projeto. 

Nesses perfis serão disponibilizadas informações e dicas de atividades lúdicas, as quais 

serão divulgadas em formato de vídeo ou postagens com imagens. Os materiais que 

serão divulgados serão organizados pelos alunos participantes e coordenadora do 

projeto, com base na literatura científica da área. Os vídeos serão de curta duração e o 

conteúdo será apresentado de maneira prática, e com linguagem acessível ao público-

alvo. Estima-se que a cada mês um vídeo seja postado nas plataformas escolhidas, 

divulgado previamente. Além dos vídeos, serão disponibilizadas semanalmente 

informações sobre uso dos dispositivos eletrônicos e o processo de habilitação ou 

reabilitação auditiva. Período de execução: esse projeto será executado de maio de 2021 

à 2026. Resultados esperados: Pretende-se estimular a participação e empoderamento da 

família no processo terapêutico de crianças com deficiência auditiva, auxiliando no 

desenvolvimento das habilidades auditivas e linguísticas das crianças e proporcionar aos 

acadêmicos envolvidos novas práticas de interação com a sociedade, por meio das redes 

sociais. 

 

Objetivos 

 

Objetivo geral: Desenvolver e disponibilizar orientações e propostas de atividades 

lúdicas para os responsáveis de crianças deficientes auditivas, usuárias de dispositivos 

eletrônicos, por meio das redes sociais. Objetivos específicos: • Orientar os familiares 

quanto ao funcionamento da audição, perda auditiva e importância do uso efetivo dos 

dispositivos eletrônicos; • Orientar os familiares quanto aos cuidados com os 

dispositivos eletrônicos; • Orientar os familiares quanto à importância da terapia 

fonoaudiológica; • Orientar os familiares sobre estimulação das habilidades auditivas e 

linguísticas; • Promover autoconfiança aos familiares para estimulação das habilidades 

auditi-vas e linguísticas; • Capacitar os familiares para que se tornem os principais 

agentes de estimulação; • Divulgar atividades lúdicas aos familiares para que possam 

estimular as habili-dades auditivas e linguísticas de seus filhos; • Elaborar materiais 

voltados à estimulação das habilidades auditivas e linguísticas de crianças com 

deficiência auditiva; • Proporcionar aos acadêmicos envolvidos o manuseio de recursos 

digitais como forma de integrar o conhecimento adquirido com a sociedade; • Divulgar 

os resultados alcançados em eventos. 

 


