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INTRODUÇÃO
• Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência - Estatuto da Pessoa com
Deficiência (Lei 13.146, 2015).
• Materiais didáticos:
Necessidades educacionais dos alunos.
o Objetivos e atividades das disciplinas.
o

• Área de Morfologia:
o Modelos podem favorecer o aprendizado
de estudantes com ou sem deficiência
visual, através da interpretação espacial
de células e estruturas celulares.

OBJETIVO
•

Relatar a experiência de planejamento e
produção de material didático, do tipo
modelo tridimensional (3D), sobre a célula
muscular estriada esquelética, adaptado
para estudantes da educação superior, com
deficiência visual.

METODOLOGIA
• Alvo de estudo: célula muscular esquelética.
o Características morfológicas.
o Microscopia eletrônica e esquemas.
• Materiais táteis:
o Fácil acesso, durabilidade e baixo custo.
• Critérios para reconhecimento tátil:
o Modelo tridimensional (3D).
o Forma, textura e localização dos objetivos.
• Aplicação:
o Modelo utilizado por estudante cego.
Célula
muscular
o Apoio dos monitores e docente.

MODELO
Objetivos
• Célula muscular
• Sarcolema
• Miofibrilas
• Retículo sarcoplasmático
• Tríade
• Cisterna terminal
• Túbulo transverso (T)

• Mitocôndrias
Túbulos T
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CONSIDERAÇÕES
Foi possível favorecer o processo de ensinoaprendizagem inclusivo na educação superior,
através do planejamento e da produção de
modelo didático da célula muscular estriada
esquelética, com a colaboração de monitores,
contribuindo para a formação acadêmica de
alunos e monitores.
Perspectivas: produzir modelos que favoreçam
a autonomia dos estudantes.
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