
 

DEZEMBRO ENCANTADO 

 
Neste mês onde se comemora o amor, a paz e a união. A ASAC proporcionou a 

seus assistidos um mês de muita paz, cultura, diversão e união; através dos 

eventos: 
 

02/12/2014- Evento “FRESTAS”, no SESC de Sorocaba. 

A Trienal surge com o objetivo de dar nova forma ao Terra Rasgada. Com 

parceria da Secretaria de Estado da Cultura e da Prefeitura Municipal, o Terra 

Rasgada teve grande impacto tanto para o público sorocabano quanto para os 
artistas da cidade. A partir dessa experiência local, pretende-se estender seu 

olhar para fora: Frestas pretende criar espaço para outras formas, significados 

e dimensões para as artes visuais em Sorocaba. Além de desenvolver 
processos educativos visando a formação de público, incentivar a produção 

artística local, processual e permanente e apresentar trabalhos de artistas que 

nunca expuseram no Brasil, a Trienal tem por interesse central reunir artistas 
de diferentes partes do mundo em Sorocaba, em um movimento de 

descentralização dos polos de arte contemporânea. Nossos assistidos foram 

convidados e puderam sentir através dos sentidos as obras. 

 

(imagem de homem tateando escultura do mundo) 

 



 
04/12/2014- Projeto Mundo Novo 

 Neste dia ocorreu a palestra de esclarecimento sobre o projeto: Meu Novo 

Mundo é um programa que atenderá prioritariamente pessoas com deficiência 

que ainda não foram qualificadas para o mercado de trabalho. O seu 

desenvolvimento permitirá a profissionalização por meio dos cursos do Senai-

SP. 

 

(imagem da plateia da palestra) 

 

05/12/2014-Festa de Confraternização de Natal 

Foi um dia muito especial no dia 05 de dezembro, realizamos nossa Festa de 

Natal aos nossos assistidos e familiares. 
Servimos um almoço especial, muito gostoso, bebidas e sobremesas. Para  

diversão das crianças, tivemos  palhaço, pintura facial, karaokê e escultura de 

bexigas. 
Para animação de todos um som bem animado. 

Foi uma confraternização muito prazerosa e divertida. Além dos presentes 

entregues pelo Papai Noel para as crianças. 



 

 
(imagem de criança e papai noel) 

 

 

 
(imagem de adolescentes almoçando) 

 

 
 

 

 
 



 
11/12/2014-Natal Dourado 

 

Nesse dia mágico para as crianças, o mundo do faz de conta tomou conta da 
ASAC, não só pela fantasia e imaginação que as histórias infantis proporcionam, 

através da contação de histórias, com o ator Zé Boca, e pelo repertório de 

músicas infantis que os cantores Teresa Baddini e Fernando Goya. Mas pela 
magia da leitura a Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de 

Solidariedade vem presentear nossas crianças com livros adaptados. Além do 

presente e das atrações, as crianças receberam um lanche especial. 

 

 

(Montagem de fotos de crianças recebendo livros de presente) 
 

 

 
 

 

 
 



 
19/12/2014- Apresentação do Projeto: A MÚSICA: UM CAMINHO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO DEFICIENTE VISUAL 

  
Foi  feita a apresentação do conjunto musical formado pelos adolescentes da 

ASAC, no Bos – Banco de Olhos de Sorocaba, durante a cerimonia de entrega da 

cesta de Natal. Tal projeto surgiu com o propósito de utilizar a música no 
desenvolvimento e ou tratamento do Deficiente Visual, explorando todas as suas 

possibilidades como: Sons, Ritmos, Melodias, Harmonias, etc., justificando-se 

principalmente pela oportunidade de desenvolver profundamente sentidos 
importantes como o Tato e a Audição, sentidos estes que guiam  estas pessoas 

na ausência da visão. Potencializando assim o processo ensino-aprendizagem, e 

buscando desenvolver potenciais ou restaurar funções do indivíduo, para que 
este alcance uma melhor organização intra e ou interpessoal e, 

consequentemente, uma melhor qualidade de vida através do aprendizado, 

favorecendo assim o processo de adaptação ambiental, o condicionamento 
comportamental, a percepção global, a inclusão social e a visão de mundo. 
 
 

 

(imagem de cinco adolescentes tocando instrumentos e cantando) 

 



 
Expediente 

Ano 06  Edição 65 

Dezembro de 2014 
Rua Sete de Setembro, 344  

Centro – Sorocaba – SP  
Fone (15) 3232.2786 

Acesse: www.asac.org.br 
          Email: asac.sorocaba@gmail.com  

 

http://www.asac.org.br/

