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Objetivo
 Viabilizar o acesso das pessoas com deficiência nas diferentes ações
culturais que a BSP oferece em seu espaço, além de fomentar uma
equipe capacitada e sensibilizada para o atendimento deste público.
 Ações que sustentam a Proposta de Inclusão:


Capacitações abertas aos funcionários e público em geral:

 Curso de libras;
 Curso de NVDA;
 Palestras relacionadas ao tema.

Público-alvo
 Pessoas com Deficiência e funcionários da Biblioteca de São Paulo.

Ações que sustentam a
Proposta de Inclusão:
 Treinamento da equipe visando promover e aplicar uma
mudança atitudinal.







Estrutura de trabalho:
Conceitos de acessibilidade.
Treinamento nos recursos de tecnologia assistiva.
Técnicas de guia – vidente.
Encontros de sensibilização e atualização.
Formulário de questões.

 Plano de ação para o Acolhimento de Crianças com
Deficiência Intelectual.
 Estrutura de trabalho:
 Oferecer brincadeiras didáticas e lúdicas, além de jogos que
possibilitem a interação das crianças com o espaço da
biblioteca.

Adaptação de recursos
para os Programas
Permanentes da Biblioteca.
 Jogos Sensoriais: O objetivo é estimular habilidades sensoriais através
dos jogos que permite a integração de atividades em grupo para o
desenvolvimento das capacidades visual, tátil, motora e da memória.
 Clube da Leitura: Tem como proposta a construção literária coletiva.
O programa foi adaptado para que as pessoas com deficiência
possam ter acesso de maneira autônoma e significativa.
Os recursos utilizados para facilitar o acesso deste público até o presente
momento são:
Máquina Termofusor – Criação de diagrama tátil (relevo)
Softwares leitores de tela.
Disponibilização de MP3 para ouvir o livro no formato de áudio .

Obs.: A adaptação dos recursos desse programa inspirou relatos de
experiência para participação em um Congresso em Portugal (já
aceito) e na 4ª Edição do Prêmio de Ações Inclusivas sendo um dos
finalistas.

Conclusão
A Biblioteca de São Paulo tem buscado aprimorar
o atendimento de pessoas com deficiência.
Temos observado mudanças significativas:
Público
Equiparação e
promoção do
acesso as ações
culturais de
maneira
significativa

Maior
autonomia
Sentimento de
pertencimento
a BSP

Funcionários da BSP
Equipe
tecnicamente
mais
preparada
Grupo
sensibilizado e
integrado
Motivado para
questões
ligadas a
acessibilidade

Obrigada!!!
www.bsp.org.br

