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Acessibilidade à Informação na Educação
do braille e imagens táteis ao multiformato

A exposição “Acessibilidade à Informação na Educação: do braille e imagens táteis ao multiformato”, uma 
parceria da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia e da Câmara Municipal do Funchal, foi 
dinamizada pela Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas (DAAT), da Direção Regional de Educação, 
e esteve patente ao público no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD), entre os dias 21 
e 30 de janeiro, atraindo a presença de aproximadamente quatro centenas de visitantes.

Nesta exposição, que resultou de uma coprodução da DAAT e do TMBD, foi partilhado um conjunto de 
trabalhos realizados na área da acessibilidade à informação, desenvolvidos para uma comunidade com 
diversidades funcionais, das escolas da Região Autónoma da Madeira, desde os anos 80 até a atualidade. 

Esta iniciativa deu a conhecer todo o processo evolutivo das imagens táteis, em diversas áreas, tais como 
a biologia, geografia, TIC, história, físico-química, matemática, educação física, literatura e museologia, 
assim como dedicou um espaço reservado  às crianças, com livros de autores madeirenses, em braille, 
imagens táteis e livros digitais com caracteres ampliados, símbolos pictográficos, leitura fácil, LGP e 
áudio.

No Dia Internacional da Educação, 24 de janeiro, visitaram a exposição o Secretário Regional de Educação, 
Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, e 
várias turmas de diversas escolas da Região.

O vídeo da montagem da exposição pode ser visto na página da DAAT e Facebook.

https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/Recursos-Especializados/%C3%81reas-de-Interven%C3%A7%C3%A3o/Tecnologias-Adaptadas
https://www.facebook.com/tecnologiasdeapoioRAM/
www.madeira.gov.pt/dre/daat


Visita virtual e fotográfica à exposição
Making of
O dia 20 de janeiro foi dedicado à montagem da exposição “Acessibilidade à Informação na Educação: do 
braille e imagens táteis ao multiformato”, um momento de entrega, partilha e convívio. 

Foram colocados os códigos QR apresentados ao longo da exposição, para um melhor acesso à informação.

Evolução das imagens táteis

Do mais antigo ao mais atual e do mais simples ao 
mais complexo, este espaço apresentou 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.

Impressão 3D
Para que o público tenha uma noção mais real 
deste tipo de impressão, foi exibido um vídeo de 
uma impressora 3D reproduzindo imagens táteis 
de um mapa europeu, de um dado, bem como um 
objeto que exemplifica diferentes texturas, para 
dar uma noção mais real aos visitantes.
A impressão 3D abrange um conjunto de técnicas 
que permite criar objetos em três dimensões. Estes 
objetos detalhados proporcionam uma melhor 
perceção da realidade.
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Maquetes de espaços museológicos 

Divulgação de roteiros em braille 
e caracteres ampliados, 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 estruturas, em 
escala reduzida, com detalhes arquitetónicos, e que 
facilitam a compreensão dos espaços físicos. São 
particularmente úteis para pessoas cegas e pessoas 
com incapacidade intelectual.

Mesa de luz

Espaço com a demonstração de um dos métodos 
utilizados para a criação de imagens táteis.
Através de um painel retroiluminado ou mesa 
de luz, realiza-se o contorno de uma imagem a 
negro, previamente selecionada, recorrendo a um 
marcador preto. 
Vários visitantes realizaram contornos de imagens 
para a criação de imagens táteis, sendo esta 
uma forma de experimentar uma das técnicas do 
processo de concepçao de imagens táteis. 

Jogos e experiências multissensoriais 

Neste espaço interativo, com jogos e experiências multissensoriais, os alunos puderam conhecer livros de 
autores madeirenses em formatos acessíveis: braille e imagens táteis, símbolos pictográficos, carateres 
ampliados, áudio, leitura fácil e LGP.
Os livros, colocados numa estante, bem como outros materiais e histórias digitais, fazem parte da 
coleção de «e-books - leitura inclusiva», criada pela Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas. 
Os mais pequenos puderam igualmente perceber, numa mesa redonda, a funcionalidade dos símbolos 
pictográficos através de livros e atividades lúdico-interativas.
A mascote ALi representou 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.

https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/Recursos-Especializados/%C3%81reas-de-Interven%C3%A7%C3%A3o/Tecnologias-Adaptadas
https://www.facebook.com/tecnologiasdeapoioRAM/
www.madeira.gov.pt/dre/daat
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Tecnologias de apoio
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.
De referir um computador com software e periféricos 
específicos utilizados por alunos com dificuldades 
motoras ou dificuldades de aprendizagem, bem 
como exemplos de periféricos como os manípulos 
de pressão, ratos adaptados, joystick, teclados 
adaptados, entre outros. 

Braille e imagens táteis nos 
conteúdos escolares
Este espaço integrava 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, nas mais diversas áreas.
Estava representada a adaptação de conteúdos 
curriculares e materiais para imagens táteis, 
braille, carateres ampliados, símbolos pictográficos 
e conteúdos digitais, para alunos da RAM.

Reportagem fotográfica por: Ângelo Sousa - Teatro Municipal Baltazar Dias

http://www.madeira.gov.pt/dre

