
Todos vemos as mesmas cores?
Grupo etário: 9-12 anos de idade
Número de horas: 10 horas
Breve descrição da atividade: Neste projeto, os alunos serão apresentados ao daltonismo como a
diminuição da capacidade de ver as cores. Discutem que tipo de daltonismo existem. Como isto está
relacionado com a genética. Os alunos tentarão encontrar pessoas daltônicas ao redor e fazer
algumas estatísticas. Também eles irão projetar sites ou lapbooks para pessoas daltônicas.
Competências em TC:

● Recolha de dados,
● Análise de dados,
● Representação de dados,
● Depurando,
● Abstração,
● Reconhecimento de padrões,
● Decomposição.

Objetivos

● Para introduzir  deficiência de visão de cor.
● Apresentar questões genéticas relacionadas com o daltonismo.
● Para realizar uma pequena pesquisa sobre pessoas cegas de cor ao redor.
● Apresentar questões de design de arte e de design de produtos digitais relacionadas com a

deficiência de visão.

Contexto realista do STEAM

O daltonismo (deficiência de visão de cor) é a diminuição da capacidade de ver cor ou diferenças de
cor. Pode prejudicar tarefas como selecionar frutas maduras, escolher roupas e ler semáforos. O
daltonismo pode dificultar algumas atividades educativas. Como podemos ajudar estas pessoas?

Fonte: https://www.zoomax.com/low-vision-information/What-is-Color-Blindness-.html

(justificação curta da integração do VAPOR)
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Metodologia

Part
e

Descrição Tempo

1 Ponto de partida motivacional

Na nossa sociedade, algumas pessoas têm uma condição chamada "daltonismo".
Estas pessoas não conseguem ver adequadamente todas as cores, podem
confundir, por exemplo, vermelho e verde ou azul e vermelho, ou ver tudo em
tons preto e branco.

É quase certo que alguém no nosso ambiente tem este problema, e muitas coisas
comuns são difíceis para eles, como desfrutar de imagens de arte, jogar certos
videojogos ou fazer coisas diárias.

Mas , como podemos ajudar estas pessoas? Sabemos uma maneira de ajudá-los
com o problemo?

Um vídeo com as reações de uma pessoa cega a usar óculos de filtro pela
primeira vez é projetado e uma discussão com as crianças sobre daltonismo é
iniciada.

https://www. youtube.com/watch?v=eLgckiGHtvI (a primeira parte deste vídeo
ou vídeos semelhantes podem ser úteis).

1 sessão

2 Sessão ARTE 1 sessão
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Para compreender profundamente o problema do daltonismo, vamos trabalhar
com algumas pinturas de artistas famosos, como se a pessoa tivesse visão normal
vs daltonismo:

Opção 1: Com computadores.

Na página seguinte podemos carregar uma imagem e o algoritmo transforma-a
numa "imagem cega a cores" e (talvez) descobrir a primeira pessoa cega da
classe: ttps://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulador/

O professor pode dar aos alunos algumas pinturas modificadas (como uma
pessoa daltonica as vê), e as crianças têm que fazer alguns testes para
"adivinhar" as cores originais, para que possam estudar círculos cromáticos e o
uso das cores nas pinturas. Aqui podemos adicionar sinestesia também, para
incluir música no projeto. Como exemplo: Mondrian normal e Kandinsky,
Mondrian e Kandinsky e Mondrian e Kandinsky e Mondrian e Kandinsky. Como
sugestão, o professor pode trabalhar com os três tipos de daltonismo, não só com
os dois no exemplo.

O principal ponto é perceber que pinturas "fáceis" (com algumas cores simples),
como as de Mondrian, mesmo que não sejam bem vistas por pessoas daltónicas,
podem ser quase distinguidas. No entanto, as pinturas "difíceis" (com muitas
cores mistas), como as de Keinsky, são realmente difíceis de apreciar.

Opção 2: sem computadores

Estas pinturas podem ser impressas e analisadas da mesma forma que no
computador.

Sugestão do TC: abstração e reconhecimento de padrões

3 Sessão de Matemática e Ciências Sociais (Estatísticas)

Para conhecer a quantidade de pessoas que sofrem desta doença, os professores
preparam as perguntas com os alunos que querem usar para recolher
informações sobre a incidência de daltonismo no seu ambiente. Eles podem
usar este teste de daltonismo para saber como funcionam:
https://enchroma.com/pages/color-blindness-test?format2=number#test.

2/3
sessões
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Opção 1: Com computadores.

Os professores podem preparar um google forms (ou similares) com as crianças,
para recolher as informações necessárias. Além disso, podem usar este:
https://forms.gle/mRSg2rksMQ5J8GiV8 . Propomos que as crianças façam o
teste e partilhem entre os seus pares e família. O professor precisa de ter a
certeza que o sexo e as fotos aparecem na forma.
Dada a folha de cálculo do formulário com as respostas, analise percentagens de
Sim/Não. Faça gráficos de acordo com o sexo. Este trabalho pode ser feito em
grupos.
Estima-se que muitas pessoas daltónicas possam existir nesta escola
(proporções em relação ao número total de respostas), esta aldeia, este país...
Também podem analisar cada caso separadamente (dividindo os casos totais nos
alunos), percebendo que os três tipos de daltonismo que viram na sessão
anterior aparecem agora aqui.

Opção 2: sem computadores

Os alunos têm de recolher os seus dados com imagens/telemóveis impressos e
pessoalmente.

Sugestão ct: recolha de dados, análise de dados e representação de dados.
4 Sessão de ciência

Introdução: Vimos que existem diferentes tipos de pessoas daltónicas, mas, o que
é o daltonismo e quais são estes três tipos?

As opções 1 e 2 (com e sem computadores) são as mesmas, apenas alteram o
vídeo para algumas imagens.

Recomendação: Como é que as pessoas daltónicas veem o mundo?
https://www.youtube.com/watch?v=GCQE1U2EQ_4

Nestas sessões, os alunos têm de aprender sobre os três tipos de daltonismo
(deuteranopia, Protanopia e Tritanopia, mais informações em dicas e truques).

Como ponto de partida, as crianças seguem uma rotina de comparação-contraste
com duas imagens com um grupo de cobras e morcegos onde são encorajadas a
encontrar semelhanças e diferenças entre elas de acordo com o número de pés,
asas ou forma corporal. O principal objetivo desta rotina é levantar a questão da
genética.

Por exemplo:

Por exemplo:

2 sessões
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Pode visitar estas páginas web para ter um gráfico e algumas informações sobre
a rotina de pensamento "comparar e comparar":

● https://teacheramara.wordpress.com/2019/05/04/thinking-routines-c
ompare-contrast-6/

● https://cedec.intef.es/rubrica/thinking-routine-compare-and-contrast/

[Opcionalmente, eles podem estudar como descrever alguém na sua língua
materna ou em uma língua estrangeira antes desta sessão]

Mais tarde, os alunos devem começar a pesquisar sobre as diferenças sexuais na
herança do daltonismo , aprendendo sobre as diferenças entre genótipo e
fenótipo e as regras básicas da herança, distinguindo entre machos e fêmeas e
fazendo sentido sobre os dados que recolhem antes. Os professores podem dar
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exemplos sobre outras diferenças genéticas (língua em U, cor dos olhos...), e têm
de observar que, por vezes, a expressão genética mais comum não é a dominante.

Algumas fotos e ideias sobre genetics podem ser vistas em dicas e truques.
5 Sessão de tecnologia

Tal como na vida real, o computador pode recriar muitas cores diferentes. Os
computadores têm dois sistemas de cores: RGB e CMYK (mais informações sobre
eles em dicas e truques).

Opção 1: Com computadores.

Para esta atividade, em grupos, os alunos têm que pesquisar estes dois sistemas
e aprender as principais diferenças (na sua definição e na sua utilização). Uma
vez que tenham toda a informação, têm duas opções:

Opção a: Desenhe uma página web para pessoas daltónicas. Com o sistema de
cores RGB, eles têm que criar uma página "amiga de daltónicos", inspirada na
arte de Mondrian, usando cores simples (é importante evitar algumas
combinações de cores), alguns padrões... O objetivo principal é criar um
produto que as pessoas daltónicas podem usar sem se sentir desconfortáveis.

Ferramentas para design de websites:

https://sites.google.com/

https://www.site123.com/

https://www.doodlekit.com/

Opção b: Faça um lapbook. Com o sistema de cores CMYK, eles têm que projetar
e imprimir as diferentes partes de um lapbook, sendo também "amigas de
daltónicos" como no caso anterior.

A informação que tem de estar na página web/lapbook tem de estar relacionada
com a recolhida na parte da matemática e a que foi pesquisada na parte das
ciências. Assim, os alunos usarão este recurso como um portfólio de
aprendizagem, onde possam refletir as suas aprendizagens e o processo de
investigação neste tema.

Opção 2: sem computadores

Não devem pesquisar as diferenças entre RGB e CMYK, porque não podem fazer
uma página web. Eles têm que fazer o livro com a mesma informação que o
minério de BEF.

Sugestão do TC: representação de dados, depuração

3 sessões

Organização

Materiais:
● Folhas de papel, material impresso

Utilização das TIC:
● Computadores, ipads, telefones.
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● Impressora.
● Criação de websites e software de design gráfico.
● Outro software.

Coaching

Perguntas úteis:
• Parte 1

o As pessoas daltónicas precisam de ajuda? Quando? Como é que é? (por exemplo, vestir-se)
• Parte 2

o Os alunos podem ver diferenças de cor entre estas pinturas modificadas?
o Como podem explicar isto?
o As pessoas daltónicas sabem que não vêem a peça de arte original?

• Parte 3
o Refletiste sobre a forma educada de abordar pessoas que não conheces?
o Como vai introduzir as perguntas e convencer as pessoas a participar?

• Parte 4
o Há mais tipos de daltonismo dos três mencionados?
o Porque é que as pessoas em cada país são mais parecidas do que diferentes? É a mesma

razão que vemos (adicionar uma expressão genética comum, mas recessiva)?
• Parte 5

o É importante ter dois sistemas de cores diferentes? Porquê?
o Quais são as diferenças entre RGB e CMYK? Podemos representá-lo no papel ou apenas no

computador?

Trabalho em equipa:
● As crianças devem ser agrupadas a partir da Sessão 2 em grupos academicamente homogéneos,

mas pessoais heterogéneas, a menos que haja uma dúvida razoável sobre eles terminarem o
projeto, quando grupos de 3 são sugeridos.

Avaliação formativa:
As crianças devem ser encorajadas a analisar os dados e elaborar conjeturas.
As crianças devem ter empatia com pessoas de outras culturas como ponto de partida para aceitar
diferentes habilidades
Para se concentrarem no processo e não no produto final, as crianças têm de colocar as suas reflexões e
as suas aprendizagens através de todo o processo na página/lapbook, que serão refeitas e modificadas
até que o produto satisfaçaos requisitos.

Adaptações

• Ideias gerais:
• Ideias com crianças mais velhas: (9-12 -> 12-15). Ao usar o Inkscape, os alunos devem desenhar

imagens secretas.

Dicas e truques
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CIÊNCIA:

O daltonismo - também conhecida como  deficiência da visão de cor (CVD) - é uma deficiência na
distinção entre diferentes cores. Quando o tecido sensível à luz na parte de trás do olho - a retina - não
responde corretamente a variações nos comprimentos de onda da luz, que permitem que as pessoas
vejam cores diferentes.

https://venngage.com/blog/color-blind-friendly-palette/

Três formas de daltonismo:

Protanopia (insensibilidade ao vermelho) é uma deficiência visual da cor vermelha. É o conhecido
daltonismo (daltonismo vermelho-verde  ). A protanopia é na verdade mais complexa do que esta; uma
pessoa com este problema não pode ver nem vermelho nem verde, embora ainda seja amarelo e ao
azul. Além disso, ele tem uma perda de perceção luminância e os tons mudam para os comprimentos
de onda curtos.

Deuteranopia (insensibilidade ao verde). Com a deuteranopia, a pessoa tem uma deficiência na visão
verde. Deuteranopia é na verdade como a protanopia, porque a pessoa tem uma perda de perceção
vermelha e verde, mas ele não tem perda de luminância ou mudança de tonalidade.

Tritanopia (insensibilidade ao azul). Com tritanopia, a pessoa é deficiente em perceção azul e amarela,
embora ainda seja sensível ao vermelho e ao verde. Falta-lhe alguma perceção de luminância, e as
tonalidades mudam para os comprimentos de onda longos.
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Fonte: https://iristech.co/protanopia/

Genética
Os alunos não devem preocupar-se com as suas respostas no teste anterior, porque cerca de 4% da
população tem alguma forma de  daltonismo.

Entre os seres humanos, os machos são mais propensos a serem daltónicos do que as fêmeas, porque

os genes responsáveis pelas formas mais comuns de daltonismo estão no cromossoma X.
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Fontes:
https://hekint.org/2017/01/22/john-daltons-eyes-a-history-of-the-eye-and-color-vision-part-two/

https://wearecolorblind.com/articles/a-quick-introduction-to-color-blindness/

Qual é a diferença entre RGB e CMYK?

Ambos RGB e CMYK são modos para misturar cores em design gráfico. Como referência rápida, o modo
de cor RGB é melhor para trabalho digital, enquanto CMYK é usado para produtos de impressão. Mas
para otimizar totalmente seu design, você precisa entender os mecanismos por trás de cada um. Vamos
mergulhar mais fundo.

O que é RGB?

RGB (Vermelho, Verde e Azul) é o espaço de cores para imagens digitais. Use o modo de cor RGB se seu
design for exibido em qualquer tipo de tela.

Quando usar RGB?

Se o destino final do seu projeto de design for uma tela digital, use o modo de cor RGB. Isso vale para
qualquer coisa que envolva computadores, smartphones, tablets, TVs, câmeras, etc.

Quais são os melhores formatos de arquivo para RGB?

Os JPEGs são ideais para arquivos RGB porque são um bom meio termo entre o tamanho e a qualidade
do arquivo e podem ser lidos em praticamente qualquer lugar.

PSD é o arquivo de origem padrão para documentos RGB, supondo que todos os membros da equipe
estejam trabalhando com o Adobe Photoshop.

Os PNGs apoiam a transparência e são melhores para gráficos que precisam de ser sobrepostos sobre
os outros. Considere este tipo de ficheiro para elementos de interface como botões, ícones ou banners.

O movimento de captura de GIFs, por isso, se estiver a usar um elemento animado, como um logotipo
em movimento ou um ícone saltitante, este tipo de ficheiro seria o ideal.

É melhor evitar TIFF, EPS, PDF e BMP para fins RGB. Estes formulário não são compatíveis com a
maioria dos softwares, para não mencionar que podem ser desnecessariamente grandes em termos de
dados.

O que é CMYK?

CMYK (Cyan, Magenta, Amarelo, Chave/Preto) é o espaço colorido para materiais impressos.

Uma máquina de impressão cria imagens combinando cores CMYK a diferentes graus com tinta física.
Isto é conhecido como mistura subtrativa. Todas as cores começam como branco em branco, e cada
camada de tinta reduz o brilho inicial para criar a cor preferida. Quando todas as cores são misturadas,
criam preto puro .

Quando usar CMYK?

Utilize CMYK para qualquer design de projeto que seja impresso fisicamente, não visto num ecrã. Se
precisar de recriar o seu design com tinta, o modo de cor CMYK irá dar-lhe resultados mais precisos.

Quais são os melhores ts de arquivo para CMYK?

Os PDFs são ideais para ficheiros CMYK , porque são compatíveis com a maioria dos programas.

A IA é o ficheiro padrão de origem para a CMYK, assumindo que todos os membros da equipa estão a
trabalhar com a Adobe Illustrator.

O EPS pode ser uma grande alternativa de ficheiro de origem à IA porqueé compatível com outros
programas de vetoriais.
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(Considerando todas as coisas, é sempre melhor consultar a sua impressora previamente para saber
qual o formato de ficheiro que preferem)

Para mais informações: https://envato.com/blog/rgb-vs-cmyk-color-systems-guide/

Diretrizes para o design do site:
https://www.designmantic.com/community/website-design-guide-color-blind.php

https://www.getfeedback.com/resources/ux/how-to-design-for-color-blindness/
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