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Presidente Prudente,

1.

de agosto de 2019.

llmo Sra. Regina Rita Liberati Silingovschi
Núcleo de Acessibilidade e lnclusão - NA!

CONVITE

A Coordenadoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência vem por meio deste,
convidá-lo(s) para visitar e conhecer o Stand de Comunicação Acessível durante Festival
Literário de Presidente Prudente que será realizado de 10 de Agosto a 18 de agosto do
corrente ano, no Centro Cultura! Matarazzo, das 8 às 22.OO horas.
Durante o evento serão apresentadas várias formas, técnicas e ferramentas
para acessibilidade em leitura, para utilização dos livros e textos por pessoas com
deficiência, em especial, na deficiência visual, auditiva e intelectual. Dentre as atividades,
haverá informações e apresentação de leitura digital, acessibilidade no computador e
celulares, aplicativos, tecnologias assistivas, livros adaptados, Libras e informações sobre
sites e disponibilidades de textos e livros digitais dentre outros materiais, jogos e
experiências.
Para tanto, outros parceiros estarão presentes: Secretaria de Educação (área de
Educação Especial), Associação de Cegos, Associação de Surdos e Surdas, Grupo de Jovens
com Deficiência Visual (Grupo OIA), Núcleos de Acessibilidade
!nclusão das
Universidades (Toledo, Unoeste, Unesp).
Esperamos contar com sua presença e demais convidados para conhecer e
participar de nosso stand e contribuir para uma sociedade mais inclusiva e para todos!
Com apreço e consideração
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Presidente Prudente, 01 de Agosto de 2019.
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Profa. Dra. ELIANE FERRARICHAGAS
Coordenadora Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
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Festival Literário de Presidente Prudente - FLITPP

O Núcleo de Acessibilidade e lnclusão - NAI esteve presente durante Festival Literário
de Presidente Prudente que foi realizado de 10 de Agosto a 18 de agosto do corrente
ano, no Centro Cultural Matarazzo, das 8 às 22:00 horas.
Durante o evento foram apresentadas várias formas, técnicas e ferramentas para
acessibilidade em leitura, para utilização dos livros e textos por pessoas com
deficiência, êffi especial, na deficiência visual, auditiva e intelectual. Dentre as
atividades, houve informações e apresentação de leitura digital, acessibilidade no
computador e celulares, aplicativos, tecnologias assistivas, livros adaptados, Libras e
informações sobre sites e disponibilidades de textos e livros digitais dentre outros
materiais, jogos e experiências.
Com apreço e consideração

Presidente Prudente, 19 de agosto de 20í9

