
CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA ATENDIMENTO AS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL - CAP LONDRINA

I – TÍTULO DO CURSO

Recursos Didáticos Acessíveis para

Atendimento na Área  Visual

II – JUSTIFICATIVA

O presente curso está inserido como uma das propostas do Centro de

Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual

(CAP-Londrina) e Universidade Estadual de Londrina (UEL) no intuito de

compartilhar conhecimentos sobre o Atendimento Educacional Especializado

na área da Deficiência Visual. A formação continuada na produção de

materiais didáticos táteis é voltada para professores, profissionais da

educação, acadêmicos e comunidade, proporcionando compreensão de

conteúdos significativos e a adaptação dos mesmos quando houver

necessidade para compreensão do aluno frente a estes conteúdos.

O estudante com deficiência visual precisa utilizar de recursos

pedagógicos e tecnológicos específicos, mesmo que estes sejam produzidos

com sucatas, com texturas, com relevo ou impressos em Impressora 3D,

para que consiga ter condições de entendimento durante o processo do

ensino-aprendizagem.

A importância do tato ativo para aquisição de conteúdos significativos

permite que a pessoa com deficiência visual esteja preparada além do

conhecimento oral, ou seja, na informação buscada de forma intencional pela

pessoa que toca o objeto e procura identificar o mesmo, permite que se

amplie o conhecimento em determinados assuntos estudados.
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Sendo assim, ao proporcionarmos momentos de discussões e

produções de materiais didáticos adaptados, os profissionais conseguirão ter

discernimento das possibilidades frente aos procedimentos peculiares de

cada aluno em sua especificidade.

III – OBJETIVO GERAL

● Proporcionar a formação continuada para o conhecimento quanto à

produção e a utilização de recursos didáticos acessíveis para o

atendimento a estudantes com deficiência visual.

IV – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Discutir como acontece o atendimento a alunos com deficiência visual

numa perspectiva inclusiva;

● Mostrar as possibilidades de recursos pedagógicos e tecnológicos

acessíveis para que o aluno tenha acesso a esse material produzido

pelo docente;

● Realizar oficinas pedagógicas voltadas para a área da deficiência

visual;

● Elaborar estratégias de atendimento significativo no âmbito escolar

utilizando materiais didáticos acessíveis em relação ao conteúdo

abordado;

● Criar e produzir materiais táteis que possibilitem a prática pedagógica.
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V – PROGRAMA

❖ Conceituação do que são recursos didáticos acessíveis significativos.

❖ Explanações e reflexões sobre as possibilidades de produção de

recursos didáticos acessíveis para a real inclusão.

❖ Cartografia Tátil.

❖ Oficinas de produção de recursos didáticos acessíveis para atendimento

a estudantes com deficiência visual em salas de aulas.

VI – INSTRUTOR/FACILITADOR:

Nilza Faria de Souza Zambrin

Rozi Terra Fabri

– CARGA HORÁRIA

Total: 60h (40h  presenciais e 20h EaD)

VII - LOCAL, DATA PREVISTA  E HORÁRIO

LOCAL: Universidade Estadual de Londrina

DATAS: 18/03 a 20/05
HORÁRIO: 08:00h às 12:00h

VIII – POPULAÇÃO - ALVO E VAGAS

Docentes, profissionais da educação, comunidade interna e externa à

UEL.
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32 vagas

IX – RECURSOS A SEREM UTILIZADOS

X – INVESTIMENTO

RS50,00 e Lista de materiais individual:

Sugestões para a aquisição de materiais para a produção de materiais

táteis:

- 01 Cola (para colar EVA, barbantes e tecidos) como sugestão tem

- a cola silicone (cola fria transparente) marca Luli caso não

encontre

- tem a cola PEGAMIL cola universal (transparente), cola

- Tridimensional Acrilex, cola branca cascorez.

- 01 cola relevo (Tinta Acrilex Dimensional)

- 05 folhas EVA (texturizados).

- 01 folha de Cortiça

- 03 Cartolinas americanas - azul royal. (grossa)

- 01 Papel marca contact, preto fosco

- 02 folhas de papel vegetal.

- Papéis variados com texturas: 1 camurça, 1 laminado, 1 canelado,

- 1 crepom e outros.

- 01 régua de 30 cm e 01 transferidor para adaptar.

- 01 estilete.
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- Tesouras (grande e pequena) com corte bom. Uma tesoura para

- recortar somente tecidos/EVA e outra para recortar somente

papéis.

- 10 metros de barbante no 6 (cor da sua escolha) ou 1 rolo

pequeno.

- 01 pacote pequeno (25 gramas) de missanga pequena, podendo

- ser de cores sortidas e 01 missanga canutilho.

- 01 tinta guache azul, verde, marrom e branca.

- 10 pares de botões.

-

- 01 bola de isopor (tamanho 05) para confecção do núcleo celular.

- 01 lápis 6 B.

- Tecidos texturizados (retalhos). Por exemplo: veludo, algodão,

- jeans, cetim, linho, juta, etamine, atoalhado, tela de bordar,

viscose,

- laise, renda, brim, couro falso e outros (o que for possível trazer).

-


