
 

 

 
Dia 14 de Agosto de 2016 – Dia dos Pais. 

O dia dos Pais, assim como dia das mães é uma das datas mais comemoradas no Brasil. 

Antigamente essa data era fixamente no dia 16 de Agosto, hoje, portanto no segundo domingo de 

Agosto. 

O dia dos Pais passou a ter repercussão mundial a partir do século XX, quando a data foi 

institucionalizada pelos Estados Unidos.  

Lá nos Estados Unidos a data foi comemorada pela primeira vez no dia 19 de Junho de 1910,esse foi 

o dia escolhido por uma moça chamada Sonora Louis Dodd que quis homenagear seu pai Willian Jackson 

Smart. 

Já no Brasil se deu pela primeira vez em 1953, no dia 16 de Agosto, ao contrário dos E.U.A, ela  não 

foi pensada e planejada como uma forma de homenagem simples. Na verdade um publicitário do jornal O 

Globo Sylvio Bhering, pensou como objetivo comercial e social na tentativa de associar a data a São 

Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus. 

Para Homenagear aos Pais que frequentam a ASAC, participando dos atendimentos, quanto os que 

acompanham seus filhos, foi confeccionado uma  lembrança e entregue aos mesmos. 

“Um Pai é alguém para se orgulhar, alguém para agradecer e especialmente alguém para se amar”. 
 

 

 

 

 

 

 
Descrição foto: ao lado direito na foto colorida uma criança e seu pai 

sentados na cadeira, eles estão segurando a lembrança do dia dos Pais ( Um porta 

caneta e um assinador). 
 

 



 

 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL  

Neste mês de Agosto recebemos o convite para fazer uma visita ao Zoológico de Sorocaba.  

O local passou por uma nova adaptação em seus locais de visitação, onde inclui identificações de 

objetos e lugares escritos em Braille. 

Os assistidos da asac, participaram das avaliações e deram sugestões do que precisaria ser 

melhorado. 

Esperamos que todos os Deficientes Visuais de nossa cidade e região, aproveitem melhor o passeio e 

acessibilidade do Lugar. 

Infelizmente podemos ouvir  de nossos assistidos, a preocupação que a sociedade civil tem ao 

terminar um projeto para com os deficientes Físicos e esquecendo-se na maioria das vezes do Visual!!  

Parabéns aos organizadores do Projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da foto:  Acima uma foto colorida de 11 pessoas em Pé na frente do museu do zoológico. Elas 

           estão  sorrindo, uma ao lado da outra . São elas assistidos da Asac, funcionários do Zoológico e duas técnicas  

            da Asac. ( Karin e Renata). 

   

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

ARREGAÇANDO A MANGA 

 

 Associação Sorocabana de Atividades para Deficientes Visuais- ASAC , comemorou com 

alguns de  nossos atendidos, seus familiares e técnicos o bom desempenho que tiveram nos jogos regionais, 

a atividade foi comemorada com entrega de certificado e um delicioso café da tarde. Bela Homenagem !! 

 

 

Descrição da foto: Acima quatro imagens  do café da tarde oferecido na cozinha da Asac para os assistidos e seus familiares e 

técnicos que participaram dos jogos regionais de 2016. Os atletas estão segurando um certificado de honra em pé ao lado da 

família e técnicos. 



 

 
 
 
 

 SEMANA DO DEFICIENTE 

 
        Nesse mês de Agosto foi comemorado também a semana  nacional da pessoa com deficiência que ocorreu no 

periodo do dias 21 a 28 de Agosto.. A Asac  participou dessa comemoração com nossos atendidos realizando 

atividades em grupo com objetivo  de fortalecimento e a criatividade . 

      Como por exemplos: criação de estórias com abordagem de temas livres. E pensando também nas olimpíadas que 

aconteceu  nesse mês aqui no  Brasil, o grupo das crianças fizeram a nossa tocha olímpica.  Veja nas  fotos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição da foto: Acima duas fotos do grupo de adolescentes, eles estão sentados em volta de uma mesa segurando objetos 

diversos e contando uma estória criada pelos mesmos As técnicas Flávia e Josyane estão na foto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrição da foto: Uma foto do grupo de crianças, elas estão sentadas numa cadeira com a tocha na mão e em pé está a técnica 

Renata. 
 



 

 

 
 

 

 CANTINHO CULTURAL 

 

 

“O fantástico da vida é estar com pessoas que sabem fazer de um 
pequeno instante um grande momento.” 

(Belas Mensagens). 
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Rua Sete de Setembro, 344  

Centro – Sorocaba – SP  
Fone (15) 3232.2786 

Acesse: www.asac.org.br 
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