Apresentação do livro multiformato “Comboio de lata” | 25 de fevereiro às 16h15

A Biblioteca do Instituto Nacional para a Reabilitação
(INR, I.P.) realiza a sua 7.ª sessão de informação
online, no dia 25 de fevereiro entre as 16h15 e as
17h00, na plataforma Zoom.
Será apresentado o livro “Comboio de lata”. Este é
um livro que resultou de um projeto desenvolvido numa
parceria entre o CRID® - Centro de Recursos para a
Inclusão Digital, o Jardim de Infância da Boavista e a
sua Associação de Pais e Encarregados de Educação.
Escrito pelos alunos da Universidade Sénior da
Marinha Grande, com ilustrações feitas pelas crianças
do Jardim de Infância da Boavista, foi traduzido e
adaptado para pictogramas pela Professora Doutora Célia Sousa e tem design gráfico
da responsabilidade de Maurício Hilgert.
Conceito de livro para todos, num único exemplar reúne texto aumentado, braille e
imagens em relevo para crianças cegas ou com baixa visão, pictogramas para
crianças com deficiência intelectual ou limitações de outra natureza. Possui também
um código QR que remete para o site onde estão disponíveis as versões em audiolivro
e videolivro em Língua Gestual Portuguesa para crianças surdas. O livro inclui acesso
à música “Comboio de Lata” e a um conjunto de atividades que permitem a exploração
da história.
Faça a sua inscrição até ao dia 24 de fevereiro.
O link para acesso ao evento será enviado a todos/as inscritos/as nessa data. A
sessão inicia-se às 16h15, tendo a sala o acesso máximo a 90 participantes.
O evento será posteriormente disponibilizado no Canal YouTube do INR, I.P.
Subscreva agora o nosso canal e fique a par das próximas iniciativas do INR, I.P.
Participe e divulgue!
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