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Grafia Braille 

Esta ficha de atividade tem como objetivo criar um expositor com o alfabeto 

Braille, pontuação, numeração, operações básicas da matemática e alguns 

símbolos de informática, que servirá também para manuseamento e 

aprendizagem do Braille. 

O sistema Braille foi criado pelo francês Louis Braille em 1825, que devido a 

um acidente em criança, na oficina do pai, contraiu uma infeção num dos olhos 

que se alastrou e lhe provocou a cegueira.  

 

Ilustração 1 - Fotografia de Louis Braille 

O código Braille foi desenvolvido com base numa escrita noturna usada por 

militares (sonografia), que consistia em pontos em relevo para serem lidos de 

forma tátil, quando não havia luz em campo de batalha. Estes pontinhos eram 

feitos com uma sovela em papelão e tinham por base um sistema de 12 

pontos. 

Na adolescência, Braille dedicou-se a simplificar esta tabela, criando um 

sistema com base em 6 pontos com múltiplas combinações gerando as letras 

do alfabeto, organizados espacialmente em duas colunas verticais com três 

pontos à direita e três à esquerda, denominada cela braile. 



 

Braille desenvolveu complementarmente a notação numérica e musical. 

Inicialmente, o código não foi bem aceite e só em 1854 foi oficialmente 

adotado, dois anos após a morte de Braille, que faleceu prematuramente aos 

43 anos por tuberculose. 

Existem adaptações às diferentes línguas, nomeadamente quanto às letras 

acentuadas. 

  



Tabela Braille 

Iremos adotar a seguinte tabela Braille e alguns sinais da grafia matemática e 

outros usados em contexto informático: 

 

Ilustração 2 - Tabela do alfabeto Braille, numeração e pontuação 



 

Ilustração 3 - Tabela de símbolos braille - informática 

Material e ferramentas 
 

Serão necessários os seguintes materiais e ferramentas: 

 K-line preto com dimensão 70 X 50 cm para base do expositor (alfabeto 

e pontuação 

 K-line preto 50 X 35 cm para base do expositor (numeração, operações 

básicas de matemática e símbolos de informática) 

 3 placas de K-line A3 branco 

 Letras de decalque autocolantes 

 Tira velcro adesiva (macho e fêmea) preta 

 Cola de contacto 

 Contas em plástico ou botões em semi-esfera de reduzida dimensão, ou, 

no caso presente olhos de boneco (0,5 cm diâmetro) 

 Tesoura, régua, x-ato 



 

Ilustração 4 - Material 

Montagem do expositor 
 

Cortar com x-ato 62 blocos de K-line branco com a dimensão:  5 X 3 cm, para 

as células Braile. 

Cortar 21blocos K-line branco 5 X 6 cm (blocos duplos para pontuação,  

números e símbolos usados em contexto informático) 

Cortar um bloco K-line  branco 5 X 9 cm (bloco triplo para reticências) 

Cortar um pedacinho de cartolina 5 X 3 cm que servirá de máscara para marcar 

os 6 pontos em cada bloco. Fazer a esquadria (1 cm de lado) na cartolina, 

conforme desenho.  



 
Ilustração 5 - Máscara 

 

   
 

   
 

   
 

 

 

Esta máscara será sobreposta a cada bloco K-line e deverá ser picada com 

alfinete nos pontos de interceção assinalados. O topo do bloco ficará com mais 

espaço para decalque da letra ou colagem de título. 

Depois de picados os pontos em cada bloco K-line, deverá seguir a tabela do 

alfabeto Braille e colar as semi-esferas nos respetivos pontos de interceção, 

com cola tudo ou cola de contacto. 

No cartão preto de base do expositor colará o velcro adesivo, dividindo o cartão 

em  linhas  e espaçamentos regulares e no verso de cada bloco K-line colará 

um quadrado de velcro ao centro que adira ao velcro do cartão. Desta forma, 

os blocos poderão ser manuseados. 

Os títulos dos placards podem ser impressos em letra destacada e colados. 

 Para os blocos individuais Braille usaram-se letras e números de decalque e, 

no caso da pontuação imprimiram-se os títulos respetivos que se colaram. 

Os placards podem ser colados à parede com velcro. 



 
Ilustração 6 - Placar com alfabeto e pontuação Braille 

 
Ilustração 7 - Placard com numeração Braille 
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