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na produção das aulas de ensino
remoto. 
     O principal objetivo  é de
facilitar o processo de ensino -
aprendizagem e desta forma,
proporcionar uma maior inclusão e
acessibilidade  à todos os alunos.
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   O presente documento foi
elaborado a partir de encontros
com o NAI (Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão), NAE
(Núcleo de Apoio ao Estudante) da
UNIFESP - BS, além de cursos  e
materiais acadêmicos referente a
temática, para auxiliar os docentes 

"COMO AS AVES,  PESSOAS
SÃO DIFERENTES EM SEUS

VÔOS,  MAS IGUAIS NO
DIREITO DE VOAR."

JUDITE HERTAL  
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TERMINOLOGIA

Portadores de deficiência: Esse termo era muito
utilizado, mas tem sido criticado pelas pessoas
com deficiência, pois elas não portam ou deixam
de portar uma deficiência.
Pessoas com necessidades especiais: Esse termo é
muito amplo, incluindo idosos, crianças e qualquer
outra pessoa com uma necessidade diferenciada.
Alias, será que você não possui uma necessidade
especial em alguns momentos? 
Deficientes: Evitamos esse termo pois, acima de
tudo, é trata-se de uma pessoa. Não é adequado
taxar alguém de deficiente.

1.

2.

3.



TERMINOLOGIA
ENTÃO, QUAL TERMO DEVO USAR?

 
 

(TERMO ADOTADO PELA ONU (RES.  48/96)  E  INDICADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO).

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 
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Afinal, ela(e) é uma PESSOA, que TEM deficiência!



AULAS ONLINE 

O QUE FAZER?
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"A INCLUSÃO ACONTECE
QUANDO APRENDEMOS COM
AS DIFERENÇAS E NÃO COM
AS IGUALDADES."
PAULO FREIRE 



AUDIODESCRIÇÃO
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OPENED CAPTION
(LEGENDAS VISÍVEIS)OC

É um recurso que  traduz
imagens em palavras,
permitindo que pessoas cegas
ou com baixa visão consigam
compreender conteúdos
audiovisuais ou imagens
estáticas, como filmes,
fotografias, entre outros. (Mais
informações no tópico
#ficaadica). 

São aquelas legendas que já
vêm no vídeo e não podem ser
desativadas. A  utilização de
legendas, tornam as aulas mais
universais. 



CONTRASTE
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O aumento do contraste favorece a percepção visual.. O
mais comum é o contraste preto no branco, mas outras
variações em alto contraste podem ser testadas para
ilustrar gráficos, cartazes, etc.



A
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Usar fontes sem serifa e que não sejam
condensadas. As mais indicadas são ARIAL
e VERDANA. Optar pela letra em CAIXA
ALTA.

Boa organização do texto, com bom
espaçamento entre palavras e linhas. Sem
poluição visual.

Entregar antecipadamente o que será
apresentado em aula, bem como imagens
e gráficos complexos que serão
explicados. 

Sempre que possível, optar por gravuras
simples, com poucos detalhes, contrastes
intensos, cores vivas e contornos bem
definidos.

A
 

 FONTES,  TEXTOS E IMAGENS

 IMAGEM COM BOA RESOLUÇÃO!



Tradutor de libras online:
https://www.vlibras.gov.br/ 

Imagens,  textos, artigos, vídeos, entre outros,
devem ter o link separado (fora) dos slides
apresentados. 
E com a descrição do que o mesmo apresenta.
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LINKS PARA ACESSO 

exemplo:  
https://www.vlibras.gov.br/



o que NÃO fazer 

"Se o lugar não está pronto
para receber todas as
pessoas, o lugar é deficiente".
Thais Frota
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33
22
11Design "poluído"

Pequeno espaço entre linha

Linhas longas de texto

44Fontes estilizadas que prejudicam a leitura

55Tabelas complexas sem resumo e sem
ligações entre os cabeçalhos



NVDA: Um sintetizador de voz, é uma
ferramenta que transforma o texto em
voz.

VLIBRAS: traduz conteúdos digitais (texto,
áudio e vídeo) para Língua Brasileira de
Sinais.

SPEECHLOGGER: software de
reconhecimento de voz e de tradução
instantânea de voz em texto.
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 PROGRAMAS
FACILITADORES

 
 

(Clique nos títulos para acessar)

http://www.nvda.pt/pt-pt/downloads
https://www.vlibras.gov.br/
https://speechlogger.appspot.com/pt/


ListenAll: Aplicativo gratuito capaz de
reconhecer a fala e transcrevê-la em
texto. Ótima saída também para as
aulas presenciais (Deficiência auditiva e
motora). Permitindo transcrever a fala
do professor, simultaneamente.

TapTapSee: Aplicativo gratuito que
possibilita transformar imagens em
texto e voz. Pode-se utilizar fotos da
galeria ou tiradas na hora.
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 PROGRAMAS
FACILITADORES:

SMARTPHONES



As ferramentas de
Reconhecimento Óptico de
Caracteres - OCR, converte
documentos digitalizados

(imagens de texto) em texto
real. Uma opção aqui!!
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Ao disponibilizar um
documento, nada de PDF
protegido / em foto, isso

inviabiliza a leitura de tela
pelos softwares. 

 

NÃO ADIANTA UMA PLATAFORMA
ACESSÍVEL,  SE O MATERIAL NÃO É

ACESSÍVEL!  

#FICAADICA

https://support.google.com/drive/answer/176692?hl=pt-BR


*Engrenagem (canto inferior direito)
Legenda  

Idioma

Falar devagar, pausadamente,
de frente, de maneira clara e
em bom som, é uma ótima

forma de facilitar ainda mais a
comunicação. 
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Ao disponibilizar um vídeo no
YouTube, cerifique-se que ele

tenha legenda.*

#FICAADICA
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Descrição de Imagens: 
 

Para descrever imagens em redes
sociais, podem ser usadas as TAGs: 

 
#ParaTodosVerem 
#PraTodosVerem 

#PraCegoVer 
#PraTodoMundoVer. 

 
Outras também podem ser criadas!

#FICAADICA



Lembre-se: quando escrever
TAGS com mais de uma

palavra, digite todas juntas e
com a inicial de cada palavra

em letra maiúscula. Isso
facilita a leitura pra todos! 
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#FICAADICA

A TAG #PraCegoVer é seletiva
e limitada, já que pessoas
com baixa visão, além de
pessoas com deficiências

mentais e físicas, podem usar
a descrição de imagens.



Lembre-se: é sempre
importante utilizar pontuação e

acentuação adequadas, além
das palavras estarem

corretamente escritas.
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Se apegue às partes mais
importantes de cada cena e siga

a sequência do conteúdo que
está sendo exibido. Deve ser um

texto claro, objetivo e sucinto.

QUANDO UTILIZAR A TAG ,
USE-A NO INÍCIO DA FRASE

#FICAADICA
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#FICAADICA
Além disso, redes sociais como
Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn
têm o recurso de texto alternativo
(também chamado de ALT), disponível
na edição de imagens. Isso permite que
a descrição da imagem se torne
“invisível”, mas possível de ser captada
pelo leitor de tela. 

Em documentos digitais, como os
gerados a partir do Microsoft Office
Word, Microsoft PowerPoint, LibreOffice
Writer e LibreOffice Impress, é possível
inserir a descrição acessando as
propriedades da imagem.
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#FICAADICA
Premissas Básicas:

Evite frases extensas. O ideal é ficar entre
15 e 20 palavras;
Use palavras mais conhecidas e simples;
Evite o uso de figuras de linguagem,
jargões, termos técnicos e neologismos.
Mas se tiver que usá-los, explique o que
significa. 
Não use “X”, “@” ou “e” como forma de
não marcar gênero em uma palavra, pois
ela acaba se tornando impronunciável e
inacessível para os leitores de tela. Além
disso, elas confundem os avatares de
Libras e são ruins para pessoas com
dislexia, autistas, quem está aprendendo
nosso idioma, entre outras;
Descreva toda e qualquer imagem com
conteúdo informativo.
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#FICAADICA
Comece dizendo o formato do conteúdo
(fotografia, ilustração, vídeo, infográfico,
etc),
Faça a descrição da esquerda para a
direita e de cima para baixo,
Informe os elementos que constam na
imagem, suas cores, seus formatos, etc 

Descreva apenas o que tiver certeza;
Uma boa ideia na hora de criar a
descrição é perguntar-se:

1.

2.

3.

FORMATO + SUJEITO +
PAISAGEM/CONTEXTO + AÇÃO

1.
2.

“se eu não pudesse utilizar essa imagem
aqui, o que escreveria em seu lugar?”

Como fazer uma boa descrição?
 



Desenho de célula eucarionte, com formato
circular na cor azul claro, com membrana
plasmática bem destaca. Em seu interior
contêm sete organelas diferentes e de cores
variadas. (Se for necessário, descreva cada
uma delas organelas e suas funções). 
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Exemplo de Descrição de Imagem:



FIQUE ATENTO
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A curiosidade, o ritmo, a
disponibilidade e a cortesia
são características que
variam de pessoa para
pessoa, e não devem ser
associadas à condição física
da pessoa.

Ao contrário do que algumas
pessoas acreditam, os surdos
não são necessariamente
mudos. Então, nada de
chamá-los de surdos-mudos!



FIQUE ATENTO
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É bastante comum que se
associe uma deficiência à
outra, por isso fique atento:
nada de aumentar o tom de
voz diante de cegos.

Estimule-o a vencer desafios.
Lembre-se que os traços pessoais
precedem aqueles que
caracterizam a deficiência, de
modo que muitas vezes a timidez
ou a espontaneidade não devem
ser relacionadas à condição da
pessoa, e sim a sua
personalidade.



   Gostaríamos de agradecer especialmente à

professora Márcia Regina Nagaoka, que,

como uma estrela guia, nos orienta com todo

carinho e dedicação desde a criação da

Monitoria do Eixo Biológico. E a professora

Maria da Conceição dos Santos
coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e

Inclusão (NAI) - BS , que nos acolheu e apoiou

com muito apreço e sabedoria.

  Obrigada pela oportunidade de nos fazer

crescer a cada dia, com conhecimentos tão

valiosos, e compartilhados com tanta

maestria.

São, e sempre serão inspirações para nós! 

 

Laura Theodoro
Rafaella de Petta
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"Nada é tão inclusivo
quanto a vontade de incluir"

Ketyanne B. Santos



DÚVIDAS?
ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

Clique na imagem Posicione a câmera 

OU

Clique na imagem Posicione a câmera 

https://linktr.ee/monitoriaeixobio
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ISBN 978-65-87312-43-9

Com o objetivo de facilitar o processo de ensino-
aprendizagem e proporcionar maior acessibilidade e
inclusão à todos os estudantes, o e-book trás
conteúdos, plataformas e dicas básicas referente a
temática de acessibilidade e inclusão para auxiliar
os docentes na produção das aulas remotas e
materiais digitais. 


