
 

MULHERES DA ASAC EM DESTAQUE 
No dia 28 foi comemorado o evento do DIA DAS MULHERES, onde tivemos uma              
palestra sobre “Qualidade de Vida” com a professora da UNIP Raquel Hashimoto,            
Quick massage com Ed Wilson e uma mesa com frutas diversas, sucos, chás, água              
soborizada, tudo feito com muito carinho.  

 
Descrição da foto: foto colorida. Posando para foto a professora Raquel, suas alunas e as 
técnicas Vanessa Júnia e Joseane. 

 
Descrição da foto: imagem colorida de assistidas e acompanhantes mulheres da ASAC 
fazendo exercícios físicos, braços levantados e pernas levemente afastadas. 

ARREGAÇANDO AS MANGAS  



A ICEVI América Latina, regional do Conselho Internacional para Educação de Pessoas            
com Deficiência Visual convidou as crianças de 08 a 17 anos da ASAC a participarem de                
um concurso de Redação com mais dezenove países da América Latina, que atualmente             
frequentam as escolas regulares e que desejam compartilhar suas experiências sobre o            
processo escolar. Tendo o objetivo de encorajar a participação mais ampla de estudantes             
com deficiência visual nos processos de Inclusão, favorecendo mecanismos que permitem           
a “escuta ativa” da voz de crianças com deficiência. Será onze participantes da ASAC,              
muito boa sorte a todos!!! 

 
Descrição foto: foto colorida da técnica Renata com três crianças na sala de informática 
fazendo a redação n o editor de texto Word. 

Neste mês de março tivemos os alunos do Instituto Pró-Hair cortando cabelo e fazendo a               
barba dos assistidos. Obrigada Pró-Hair pela parceria!!! 
 
 

PÁSCOA NA ASAC 
Durante o mês foi entregue aos assistidos uma lembrança em comemoração à 
Páscoa, doação recebida pelo Colégio Renascer e também colaboradores 
voluntários, que nos apoiaram na arrecadação. 

.  
Descrição da foto: foto colorida com crianças uma ao lado da outra em pé, juntamente com 
os técnicos Fabiano e Renata e outras crianças sentadas ao chão com caixas de papelão 
grandes repletas de saquinhos e caixinhas de bombons.  

PARABÉNS!!! 



No dia 21 de março a ASAC completou 49 anos de existência e para comemorar esse dia                 
teve bolo e a presença dos assistidos, familiares, equipe técnica e o presidente da              
instituição, Sr. Mylton Cruz. 

 

Descrição da foto: mesas com toalhas vermelhas e cadeiras dispostas na sala de espera, com               
assistidos sentados com atenção voltada para o Sr. Mylton discursando, onde se encontra de pé,               
juntamente com Yara e Sr. Claudinei, ao fundo há uma mesa com comes e bebes e na parede                  
muitas bexigas. 

 

EXPOSIÇÃO “OLHAR SENSÍVEL” 
Foi inaugurada a exposição “Olhar Sensível” no MACS (Museu de Arte           
Contemporânea de Sorocaba). As obras expostas são resultado de um curso           
desenvolvido pelo museu, em 2017, para deficientes visuais, todos são e/ou foram            
assistidos da ASAC, ministrado por Teco Barbero (com 5% de visão) e coordenado             
por Silvana Sarti. O projeto ganhou o prêmio Ibermuseus. 

O resultado deste projeto, curso, é uma exposição tátil com exposições em 3D, em              
papel algodão, com audiodescrição e textos em braile. Tendo a mediação cultural            
da exposição realizada por deficientes visuais.  

  Uma oportunidade de crescimento cultural e inclusão social que, ficará até o dia             
15/05, a entrada para exposição no museu MACS é franca, e adequada a todos os               
públicos. O museu está localizado no barracão ao lado da antiga Estação            
Ferroviária de Sorocaba, na Av. Dr. Afonso Vergueiro, 280. Com funcionamento           
(em dias normais) de terça à sexta, das 10 hs as 17 hs. E sábados e feriados das                  
19h às 15h. 



 
Descrição da foto: foto colorida, duas assistidas posando para foto, atrás delas dois quadros da 
exposição, entre elas está um quadro de um chapéu de boiadeiro e outro de um capacete de 
motoqueiro. 

As crianças e adolescentes também prestigiaram a exposição, o qual foi feito uma             
reportagem pelo Cruzeirinho, encarte infantil do Jornal Cruzeiro do Sul 

               
 Descrição das fotos: Encarte cruzeirinho com fotos e reportagens da Exposição “Olhar Sensível”. 

 
 

 
     
 

 

 

 

CANTINHO CULTURAL 

A PRINCIPAL LUZ NÃO É O SOL OU AS NOSSAS CRIAÇÕES ARTIFICIAIS, A 

PRINCIPAL LUZ É A QUE EMANA DA SENSIBILIDADE DE NOSSA ALMA.  



Teco Barbero 
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