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Acessibilidade à Informação na Educação:  

do braille e imagens táteis ao multiformato 

 

O braille, as imagens táteis, os símbolos 

pictográficos, as ortóteses, os computadores, 

sintetizadores de voz e outros softwares são 

exemplos de produtos e tecnologias de apoio que 

permitem às pessoas com deficiência ou 

incapacidade participarem no acesso à informação 

e educação. 

A sua utilização marca a diferença entre poder ler, 

escrever, comunicar, aprender, evoluir e participar 

na comunidade.  

Esta exposição, também ela inclusiva, dispõe de 

audiodescrição conseguida através de códigos QR. 

Incide na apresentação de materiais, conteúdos e 

tecnologias de apoio utilizados nos 

estabelecimentos de ensino da Madeira há mais de 

40 anos. Com uma vertente expositiva e 

interativa, vai ser possível experienciar e conhecer 

a diversidade e evolução destes produtos nas mais 

diversas áreas. 

 

 

 

 

7. Braille e imagens táteis nos conteúdos 

escolares 

Descubra como é que um aluno cego ou com baixa 

visão aprende em contexto escolar: 
 

Literatura 

Livros em braile e com imagens táteis. 
 

História 

As invasões históricas, bandeiras ou brasões. 
 

Ciência e Biologia 

O funcionamento do corpo humano, das plantas, 

do planeta. 
 

Física, Química e Matemática 

Os símbolos químicos, as roldanas, os pesos, as 

massas, a grafia em matemática. 
 

Educação Física 

Perceção das dimensões e características de uma 

pista de atletismo ou campo de futebol. 
 

Geografia 

O mundo e a Europa, o nosso país, a nossa região, 

a rosa dos ventos. 
 

 



4. Mesa de luz 

Descubra como são criadas imagens táteis através 

do contorno de uma imagem num painel retro-

iluminado. 
 

5. Jogos e experiências multissensoriais  

De forma lúdica, os mais pequenos irão perceber a 

funcionalidade do Sistema de Símbolos 

Pictográficos para a Comunicação através 

de atividades lúdico-interativas.  

Vão poder explorar igualmente os livros de autores 

madeirenses criados nos formatos acessíveis: 

escrita simples/leitura fácil; escrita pictográfica; 

escrita em formatos aumentados; braille e 

imagens táteis; e e-books com áudio, 

interpretação em Língua Gestual 

Portuguesa e/ou legendagem. 
 

6. Tecnologias de apoio 

Explore o sistema de escrita tátil utilizado por 

pessoas cegas ou com baixa visão, e outros 

produtos utilizados por pessoas com problemas 

neuromotores ou dificuldades de 

aprendizagem. Entenda como a informação pode 

tornar-se acessível com as tecnologias de apoio  e 

conteúdos digitais.   

Roteiro dos materiais expostos 

1. A evolução das imagens táteis 

As imagens táteis permitem às pessoas cegas ou 

com baixa visão aceder à leitura por meio do tato.  

Conheça as imagens táteis criadas com diferentes 

materiais, desde o papel veludo, tecido com 

texturas variadas, cortiça, rede ou cordel, até às 

imagens táteis impressas termicamente e as 

imagens tridimensionais ou objetos em 3D.  
 
 

2. A impressão 3D 

A impressão 3D abrange um conjunto de técnicas 

que permite criar objetos em três dimensões. 

Descubra como podem ser produzidas ortóteses 

para que os alunos amputados possam 

escrever e como se criam plantas ou 

mapas táteis. 

 

3. Maquetes de espaços museológicos  

As maquetes, constituídas por materiais táteis 3D 

(relevo 3D), representam, em escala reduzida, 

objetos, sistemas ou estruturas que facilitam a 

compreensão dos espaços físicos. Aprecie as 

maquetes dos museus: Henrique e Francisco 

Franco e A Cidade do Açúcar; Teatro Municipal 

Baltazar Dias e da Câmara Municipal do Funchal. 




