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O projeto tem como foco a elaboração e a construção de modelos didáticos adaptados, 

que tenham características inclusivas e atendam às necessidades de aprendizagem de 

alunos com deficiência visual. O intuito é facilitar a aprendizagem de diversos conceitos 

por parte dos alunos com deficiência visual e também dos alunos videntes. Desta forma, 

este trabalho busca atender aos pressupostos da inclusão escolar que representa valores 

simbólicos importantes, os quais dizem respeito à igualdade de direitos e de 

oportunidades educacionais para todos os indivíduos. No entanto, ainda é possível 

encontrar sérias resistências que se referem principalmente ao acesso de todos os alunos, 

independentemente de suas necessidades, à escola comum (BRASIL, 2001). Diante disso, 

para que os alunos com deficiência visual possam aprender no contato com os demais, 

eles devem dispor de um ambiente adaptado e motivador, de tal forma que possam se 

utilizar de outros canais sensoriais para que ocorra seu desenvolvimento (LAPLANE & 

BATISTA, 2008). O enfoque desta proposta de elaboração de materiais didáticos 

adaptados, a serem usados especialmente no ensino de Biologia, justifica-se pelo fato de 

que são encontrados poucos estudos no campo. Em suma, este projeto se faz relevante 

visto que as pessoas com deficiência visual devem ser devidamente atendidas, pois 

necessitam de diversas adaptações para terem acesso às diversas linguagens propagadas 

no contexto escolar regular. 
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