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LIVRO DE ESCRITORA IUNENSE ?PERIGO - O CÃO
SABIDO? GANHARÁ SUA VERSÃO EM BRAILLE
O FORMATO EM BRAILLE TORNARÁ POSSÍVEL UMA MAIOR ACESSIBILIDADE E POSSIBILITARÁ A LEITURA DE
CRIANÇAS CEGAS OU COM BAIXA VISÃO.
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Depois do sucesso que o cãozinho comedor de abacate do livro "Perigo - O Cão Sabido" fez com
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a criançada, surgiu a oportunidade da Escritora Gisa Gomes de Almeida ampliar as possibilidades
de mais crianças se encantarem com a história do Perigo. Através da sugestão da amiga
Christiane Brasil, que trabalha na CAP/ES com produção de livro digital acessível, o livro será
disponibilizado em formato braille para tornar possível uma maior acessibilidade e possibilitar a
leitura de crianças cegas ou com baixa visão. A transcritora responsável por produzir a versão
em braille é a Patrícia Zacca.
O Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP/ES)
é referência estadual na produção de material em braille e no formato digital acessível. O
objetivo é garantir a acessibilidade e a independência de estudantes no processo de
aprendizagem. Já está no projeto o livro da Escritora Gisa também ganhar a versão digital
acessível (Mecdaisy) e livro adaptado (livro com texturas).
O livro caiu tanto no gosto da meninada que o Perigo não para na prateleira da Biblioteca Michel
Antônio, da Escola EMEF Dr. Nagem Abikahir. De acordo com a Professora do Projeto Leitura,
Patricia Lembranzza, o escritor precisa do incentivo do público, ainda mais quando o escritor é da
terra, e não tem público melhor do que a criança.
Aproveitando que estamos falando de livros, quem puder ajudar que separem as princesas, fadinhas
e dragões da estante da sala e doe para as bibliotecas das escolas municipais, assim outras
crianças terão a oportunidade de conhecer a magia da literatura.
A Professora e agora Escritora Gisa Gomes de Almeida leciona há 20 anos. É graduada em
Pedagogia pela Doctum e Educação Física pela UFES, com pós-graduação em Gestão
Escolar Integrada.
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