
 

 
Dia 08 de abril-Dia Nacional do Sistema Braille 
 
 
 
O Dia Nacional do Sistema Braille é comemorado anualmente em 8 de abril, no 
Brasil. A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância das 
políticas públicas para inclusão das pessoas cegas no sistema educacional do 
Brasil. A comemoração também visa a reflexão sobre a empregabilidade de 
mecanismos que favoreçam o desenvolvimento intelectual, profissional e social das 
pessoas cegas ou com pouca visão. O Braille é um sistema de códigos em alto 
relevo que representam todas as letras do alfabeto, números, símbolos aritméticos 
e etc. O sistema é composto por seis pontos, dividido em duas colunas de três 
pontos, formando no total  63 combinações diferentes, sendo cada um 
representante de um número, letra, pontuação e etc. O sistema Braille foi criado na 
França, em 1825, pelo francês Louis Braille, que perdeu a sua visão quando tinha 
apenas 03 anos de idade. Dia Nacional do Sistema Braille foi criado em 
homenagem ao nascimento de José Álvares de Azevedo, o primeiro professor 
cego do Brasil. José de Azevedo nasceu cego e, aos 10 anos de idade, foi enviado 
para Paris estudar no Instituto Real dos Jovens Cegos. Lá aprendeu a recém-criada 
técnica de Braille. Ao voltar ao Brasil, ensinou e espalhou o novo sistema de 
educação para cegos pelo país. Devido a sua importante contribuição para a 
melhoria no aprendizado das pessoas com deficiência visual, José de Azevedo 
recebeu o título de "Patrono da Educação para Cegos no Brasil". 

O Dia Nacional do Sistema Braille existe no Brasil desde 2010. 

 



 

 
 
 
 
 

ARREGAÇANDO AS MANGAS 
 

● Participamos da Exposição “Olhar Sensível”, no MACS( Museu de Arte Contemporânea de 
Sorocaba), a qual foi adaptada para o deficiente visual com braile e ampliação, obras em 
3D e audiodescrição. 

             
Descrição da foto: foto colorida de um adolescente tateando a imagem que foi transformada em 3D. 
 

● Participação de duas assistidas como mediadoras nessa exposição. 



 

                  
Descrição da foto: foto colorida de um homem deficiente visual sendo auxiliado pela mediadora do museu. 

● No dia 10/04/18- a pedagoga Renata acompanhou os assistidos a apresentação da 
tecnologia assistiva “ORCAM” no MACS, OrCam  é um dispositivo portátil intuitivo 
acoplado a um óculos, com uma câmera projetada para auxiliar pessoas com deficiência 
visual a terem vidas mais independentes. 

 
 

 
 



 

 
 
 

Descrição da foto: Jovem sentada usa os óculos Orcam. Uma mulher a sua frente segura um objeto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTERESSES ESPECIAIS 
 
 



 

Parabéns a equipe de deficientes visuais e seus treinadores e guias pelo vice Campeonato do 
circuito Paulista de Atletismo  FPDC (Federação Internacional de Desportos para Cegos) 
 

                        
Descrição da foto: foto colorida da equipe de atletismo para deficientes visuais, treinadores e guias, 
 
 

 
 
 
 
 
 

CANTINHO CULTURAL 
   
 
 

PENSAMENTO DE ÍNDIO - 19/04/2014 
 

Não pense que índio não pensa. 



 

Quando o índio para pra pensar, 
não é tão diferente de ninguém. 
Ele pensa no passado, sua vida, 
sua história e seus ancestrais. 

Tira boas lembranças da memória 
e recorda seus momentos de paz, 
sua liberdade, sua comunidade, 
sua intimidade com a natureza. 
Ele pensa no futuro, ele quer, 

deseja ser parte, quer se modernizar. 
As suas quimeras são naturais 
que de tão comuns se divagam, 
ante o sutil avanço tecnológico, 

que faz das tradições, um descarte. 
O índio para e pensa no agora, 

no presente. Mas, que presente? 
Tá faltando algo nesse presente? 

Sim, o valor merecido às suas origens 
e o respeito maior aos seus costumes! 

Almany Sol 
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