
 
 

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 

à 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, divididos 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 3 anos de idade. 

Origem do Dia Nacional do Sistema Braille 

O 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. 



 

PÁSCOA 

 

                 A Páscoa é uma celebração cristã comemorada anualmente ao domingo, conhecido 

como Domingo de Páscoa.  

A palavra Páscoa deriva do termo hebraico Pessach, que significa “passagem”, uma 

referência ao episódio da libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio, narrado no Velho 

Testamento da Bíblia Sagrada. 

A Páscoa é considerada uma das mais importantes festas cristãs, pois celebra a 

ressurreição de Jesus Cristo. 

E neste ano tivemos a visita do coelho da Páscoa na Asac, alegrando as crianças e 

adultos também. Agradecemos o empenho dos Jovens Brasileiros em Ação da Polícia Militar, o 

Hipermercado Tauste, o colégio Renascer e os alunos dos cursos de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da UNISO, em proporcionar uma tarde com brincadeiras, música, comes e bebes e 

o principal não faltou, o OVO DE PÁSCOA. 

 

#Descrição da foto colorida: ao centro o coelho da Páscoa, assistidos da ASAC e CRV, alunos da 

UNISO, integrantes do grupo JBA, todos sorrindo para a foto. 

 



 

 

ARREGAÇANDO A MANGA 

 
 Continuidade no cadastramento das notas fiscais no sistema da Nota Fiscal Paulista, se 

você quiser pode doar as suas para a ASAC. 
 

 Participação nas reuniões do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de 
Sorocaba e do CMPCD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. 

 
 Participação da Assistente Social Vanessa Braga no 3º Módulo do Curso  de Capacitação 

do Conselho Municipal de Assistência Social : “Da demanda aos resultados: planejamento, 
monitoramento, avaliação e sustentabilidade na ótica dos projetos”. 

 
 Dia 11/04/2017 presença dos funcionários do setor de Captação de Recursos da ASAC no 

Seminário realizado em São Paulo, com o coordenador do Programa Nota Fiscal Paulista,o 
Sr. João Paulo Vergueiro, que explicou sobre o novo sistema de captação de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

CANTINHO CULTURAL 
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Acesse: www.asac.org.br 

E-mail: asac.sorocaba@gmail.com 
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