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Entrada da exposição 

- Cartaz da exposição em braille: “Acessibilidade à Informação 

na Educação: do braille e imagens táteis ao multiformato”. 

- Planta do Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias com 

a organização da exposição em imagem tátil. 

- Vídeo com audiodescrição e legendagem. 

Conteúdos - Técnicas utilizadas pela Divisão de Acessibilidade e 

Ajudas Técnicas na adaptação de conteúdos curriculares e 

materiais para imagens táteis, braille, carateres ampliados, 

símbolos pictográficos e conteúdos digitais, para alunos da 

Região Autónoma da Madeira.  

Códigos QR - Para acesso à audiodescrição através de 

smartphone ou tablet.  
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A evolução das imagens táteis 

Do mais antigo para o mais atual e do mais simples ao mais 

complexo, este espaço contém imagens táteis, legendadas em 

braille, criadas à mão com diferentes materiais, desde o papel 

veludo, tecidos com texturas variadas, cortiça, rede ou cordel, 

em composição bidimensional tátil, com desenhos de linha 

simples e formas preenchidas com diferentes texturas.  

Estas imagens táteis bidimensionais evoluíram até às imagens 

táteis 2D impressas termicamente, e posteriormente em 3D. 

Dos modelos tridimensionais em plasticina ou em silicone às 

maquetes. 

Estes recursos permitem que pessoas cegas possam aceder 

informação e aprender.  

 

Alguns exemplos da introdução dos produtos de apoio: 

Do olho tridimensional à imagem tátil da estrutura do olho  

Do globo tridimensional à imagem tátil do planisfério do mapa 

mundo  
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A impressão 3D 

Computador com a exibição de um vídeo de uma impressora 

3D a reproduzir imagens táteis de um mapa europeu, de um 

dado, bem como um objeto que exemplifica diferentes texturas. 

A impressão 3D abrange um conjunto de técnicas que permite 

criar objetos em três dimensões. Estes objetos detalhados 

proporcionam uma melhor perceção da realidade. 

Exemplos de ortóteses em 3D para a alimentação e a escrita; 

Miniaturas de vários objetos em 3D; Mapa da Europa. 
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Maquetes de espaços museológicos  

Roteiro em braille, mapas em imagens táteis e maquetes de 

museus ou espaços museológicos: 

- Museu Henrique e Francisco Franco 

- Museu A Cidade do Açúcar 

- Teatro Municipal Baltazar Dias 

- Câmara Municipal do Funchal 

As maquetes são materiais táteis em 3D que representam 

reconstituições de objetos ou estruturas, em escala reduzida, 

com detalhes arquitetónicos e que facilitam a compreensão dos 

espaços físicos.  

As maquetes são particularmente úteis para pessoas cegas e 

pessoas com incapacidade intelectual. 
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Museus e espaços museológicos 

Imagens táteis de diferentes trabalhos realizados em parceria 

com museus e outros espaços museológicos.  

Planta com o trajeto do palácio de São Pedro ao palácio de São 

Lourenço, nos quais são destacados elementos da nossa 

arquitetura e pormenores de edifícios históricos. Como por 

exemplo, batentes e pormenores de portas, candeeiros, 

brasões. 

Roteiro dos diferentes museus do Funchal. 
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Mesa de luz 

Demonstração de um dos métodos utilizados para a criação de 

imagens táteis. 

Através de um painel retro iluminado ou mesa de luz realiza-se 

o contorno de uma imagem a negro, previamente selecionada, 

recorrendo a um marcador preto.  

Exemplos de contornos de imagens para a criação de imagens 

táteis. 
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Jogos e experiências multissensoriais  

Neste espaço interativo, com jogos e experiências 

multissensoriais, os alunos poderão conhecer livros de autores 

madeirenses em formatos acessíveis, braille e imagens táteis, 

símbolos pictográficos, carateres ampliados, áudio, leitura fácil 

e LGP 

Os livros estão dispostos numa estante, bem como outros 

materiais e histórias digitais que fazem parte da coleção de 

ebooks-leitura inclusiva, criada pela Divisão de Acessibilidade e 

Ajudas Técnicas. 

Numa mesa redonda os mais pequenos poderão igualmente 

perceber a funcionalidade dos símbolos pictográficos através de 

livros e atividades lúdico-interativas. 

A Mascote ALi representa a área de atividades lúdico-interativas 

online, criada pela DAAT. A ALi, a mascote da DAAT, é uma 

Lagarta colorida que durante a pandemia se tornou virtual. 
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Tecnologias de apoio 

De forma evolutiva, estão expostos produtos e tecnologias de 

apoio que permitem a escrita braille, o acesso aos conteúdos 

digitais e à informação, utilizadas por pessoas cegas ou com 

baixa visão. 

Exemplo de produtos de apoio específicos para alunos cegos, 

entre os quais as máquinas de escrever braille Perkins e 

Mountbatten, linhas braille PacMate e Focus 14, software leitor 

de ecrã Jaws e NVDA. 

Computador com software e periféricos específicos utilizados 

por alunos com dificuldades motoras ou dificuldades de 

aprendizagem. 

Exemplos de periféricos como os manípulos de pressão, ratos 

adaptados, joystick, teclados adaptados, entre outros.  

 

 

 

 

 



Acessibilidade à informação na educação:  

do braille e imagens táteis ao multiformato   11 

 

Braille e imagens táteis nos conteúdos escolares 

As próximas mesas contêm livros, manuais em braille e 

imagens táteis, produtos de apoio de diferentes áreas que são 

exemplos de adaptações que permitem às pessoas cegas o 

acesso à informação e à educação. 

  

Português e Literatura 

Folhas adaptadas para a baixa visão colocadas sobre um plano 

inclinado em acrílico, associadas a uma régua de leitura e lupas 

ampliadoras.  

Exemplos de livros em braille, com imagens táteis e livros 

literários em formato acessível, caracteres ampliados, símbolos 

pictográficos, leitura fácil e áudio.  
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História 

Exemplos de mapas com imagens táteis relacionados com a 

disciplina de história, como por exemplo, mapa tátil sobre 

descoberta da Madeira e exemplo da sua divisão territorial em 

capitanias; exemplo de mapa tátil da península ibérica, das 

invasões históricas na Europa, da descoberta marítima da costa 

africana, império português, entre outros. 
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Ciência e Biologia 

 

Exemplar de um manual em braille de Ciências Naturais, de 8.º 

ano, que contêm imagens táteis relacionadas com o corpo 

humano. Imagens táteis relativas ao aparelho reprodutor 

feminino desde a fecundação ao nascimento.  

Esquema tátil do ciclo a vida do solo.  

Imagens táteis representativas dos cinco sentidos: visão, 

olfato, audição, paladar e tato.  

Esquema tátil das 3 camadas da pele.  

Rã tridimensional. 
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Física, Química e Matemática 

Exemplar de um manual em braille de matemática, de 8.º ano, 

com imagens táteis.  

Produtos de apoio aplicados na disciplina da matemática, como 

por exemplo multiplanos, kit de geometria em relevo e outros 

materiais táteis. 

Manual de apoio de física com imagens táteis que demonstra 

uma figura sobre roldanas. 

Tabela periódica em braille. 

Exemplo de algumas imagens táteis de símbolos para 

substâncias perigosas.  

Imagens táteis de exemplos da refração e reflexão da luz.  

Exemplo de tubos de ensaio em imagem táctil. 
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Educação Física 

Imagens táteis legendadas em braille que exemplificam 

recintos desportivos, como por exemplo um campo de 

basquetebol, um campo de futebol e uma pista de atletismo, 

para exploração das características de cada uma. 
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Geografia 

Exemplar de um manual em braille de geografia, de 7.º ano. 

Mapas táteis legendados em braille dos arquipélagos da 

Madeira e dos Açores.  

Exemplo da projeção das diferentes redes cartográficas em 

imagem tátil. 

Imagem tátil de um globo.  

Vulcão tridimensional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


