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Nome do 

recurso 

Conteúdo mediado 

pelo recurso 

FONTE + link de referência Barreiras 

identificadas no 

trabalho e que 

foram superadas 

pelo recurso 

Recursos/estratégias de acessibilidade 

do recurso 

Usuários do 

recurso 

Exemplo de 

realização do 

exercício 

Exemplo de realização 

do exercício 

Exemplo de realização do exercício Exemplo de 

realização do 

exercício 

Exemplo de realização do exercício Exemplo de 

realização do 

exercício 

Tabela periódica 

acessível 

Elementos 

químicos/propriedades 

periódicas 

BASTOS, Amélia Rota Borges. Tabela 

Periódica Acessível. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=r7N-

wCFqk7g 

Recurso 

eminentemente 

visual, que se faz 

barreira para 

alunos cegos; 

terminologia 

química da tabela 

não existente em 

LIBRAS (apenas 6 

elementos 

químicos existem 

em LIBRAS 

Os elementos químicos foram organizados 

em três grandes grupos (metais, não metais 

e gases nobres) de forma a diminuir o 

número de informações do recurso. A 

representação destes grupos deu-se por 

cores e texturas, escolhidas a partir das 

relações atribuídas pelos alunos, entre os 

conhecimentos científicos provenientes da 

química e os conceitos cotidianos, 

provenientes de suas vivências. Os metais 

receberam a cor prata; os não metais foram 

representados sem cor de fundo, apenas 

por uma borda preta, para facilitar o 

estabelecimento da relação não/sem cor, 

Material com 

design 

universal 



não metal e, os gases nobres pela cor azul 

- devido à associação feita pelos estudantes 

com o botijão de gás. Para os alunos cegos, 

os elementos representativos do grupo dos 

metais receberam um clipe metálico; os não 

metais não receberam nenhuma marcação, 

favorecendo a relação, não metal/não-sem 

marcação e, os gases nobres, uma 

lantejoula de cor azul (escolhida 

arbitrariamente). Para cada elemento foram 

construídos bolsos plásticos que 

armazenam objetos representativos dos 

átomos dos elementos químicos. Estes 

objetos são escolhidos a partir das suas 

características táteis, uma vez que a 

fidelidade da representação da informação 

para alunos cegos facilita o seu 

reconhecimento e da vivencia dos alunos. 

Compreende-se que o armazenamento da 

informação é feito por nexos de significados 

estabelecidos pelo aprendiz com relação as 

suas vivências.  

 


