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+
Juntos novamente para lançar um projeto  que pretende

PROMOVER A  INCLUSÃO  e  FOMENTAR A  LEITURA
para as  crianças com e sem de�ciência visual de todo o Brasil.

PARCERIA
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UMA INICIATIVA DE:

Neste projeto a personagem Dorinha, 
criada por Mauricio de Sousa  em 

homenagem à Dorina Nowill , viajará pelo 

Brasil ao lado de seu cão-guia Rad ar,  

e terá a oportunidade de conversar com 

outras crianças, visitar lugares turísticos e 

aprender sobre a cultura, brincadeiras, 

comidas típicas, música e folclore das cinco 

regiões do país.

A SÉRIE
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LIVROS ACESSÍVEIS 

impressos em TINTA

e em BRAILE, que 

poderão ser lidos por 

crianças com e sem 

de�ciência.

AUDIOLIVRO

com efeitos sonoros 

lúdicos e vozes originais 

dos personagens da 

Turma da Mônica , 

buscando estimular 

diferentes sentidos

no leitor.

Essa aventura será registrada na série
DORINHA PELO BRASIL - INCLUSÃO SEM BARREIRAS,

que será composta por: 

A SÉRIE



Realização de RODAS
DE LEITURA INCLUSIVA  

em 30 CIDADES
brasileiras, abrangendo

todos os estados com 
900 PARTICIPANTES.  

UMA CAIXA MALETA
CONTENDO:

3.600
ORGANIZAÇÕES

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA PARA

1.600
MUNICÍPIOS BRASILEIROS

LOCALIZADAS 
EM MAIS DE

RESULTADOS ESPERADOS

5
AUDIOLIVROS

com as vozes originais 
dos personagens da 

Turma da Mônica

5
LIVROS

em formato
tinta-braile

30  MIL
EXEMPLARES

de livros
acessíveis

Promover o
2º ENCONTRO

com editoras para 
estimular a 

produção de
LIVROS ACESSÍVEIS.
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A organização sem �ns lucrativos foi fundada por Dorina de 
Gouvêa Nowill , cega aos 17 anos, que percebeu a carência 
de livros acessíveis às pessoas com de�ciência visual no 
Brasil e iniciou um trabalho que, ao longo de mais de setenta 
anos, foi ampliado e se tornou a maior produtora de 
materiais acessíveis de toda América Latina. Atualmente, a 
organização se dedica a facilitar a inclusão social de 
crianças, jovens e adultos cegos e com baixa visão por meio 
de serviços de reabilitação, produção de materiais 
acessíveis, formação de educadores e empregabilidade da 
pessoa com de�ciência.  

FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS
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Mauricio de Sousa sempre desenvolveu diversos projetos 
sociais, seja por meio de revistas especiais ou das historinhas de 
linha, abordando questões sociais no dia a dia de forma 
divertida, transparente e lúdica. Com isso, muitas escolas 
começaram a utilizar os personagens dentro da sala de aula 
para abordar com seus alunos temas como respeito, justiça, 
solidariedade, responsabilidade e conscientização sobre seus 
direitos e deveres. Em 1997, Mauricio percebeu que era hora de 
atuar efetivamente na educação de forma sistemática e dirigida. 
Foi assim que criou o Instituto Mauricio de Sousa.

INSTITUTO MAURICIO DE SOUSA
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