
CUIABÁ

O grupo com 21 alu-
nos saiu de Tangará da 

Serra na quinta-feira, 
21, com retorno já na 

sexta-feira, 22.

Alunos do Centro 
Municipal de Educação 
Especial Isoldi Storck 
estiveram em Cuiabá no 
último final de semana. 
A viagem à capital do 
estado aconteceu como 
atividade de celebração 
pelo Dia Nacional do 
Surdo. No Brasil, a data 
é comemorada oficial-
mente no dia 26 de se-
tembro.

De acordo com a dire-
tora da instituição, Da-
niela Lampert, além de 
oportunizar aos alunos 
a possibilidade de visi-
tarem locais que não co-
nheciam anteriormente, 
a viagem também visa 
transmitir conhecimen-
to relacionado a ques-
tões que cada um pre-
cisa lidar no dia adia, 
como por exemplo, a 

acessibilidade nos locais 
por onde passaram.

“Nós sempre fazemos 
a programação da sema-
na do surdo. Mas nesse 
ano, como era um dese-
jo deles antigo de estar 
saindo e conhecendo ou-
tros lugares diferentes, 
foi resolvido que eles 
iriam viajar e seguiram 
para Cuiabá. Programa-
mos toda a viagem, os 
professores organizaram 
um passeio e eles foram 
no Centro Histórico, fo-
ram visitar o Aeroporto 
observar a acessibilida-
de, foram ao shopping, 
foram visitar a Orla do 
Porto e terminaram esse 
passeio com uma con-
fraternização no Águas 
Quentes”, afirmou, ao 
pontuar que durante a 
viagem os alunos foram 
guiados com informa-
ções a respeito de cada 
ponto visitado.

O grupo com 21 alu-
nos saiu de Tangará da 
Serra na quinta-feira, 
21, com retorno já na 
sexta-feira, 22. Junto 
dos estudantes embar-
caram professores e os 

intérpretes que atuam 
na sala regular, que os 
acompanharam. Mes-
mo com pouco tempo, 
a viagem foi proveitosa 
na visão da equipe da 
escola.

HISTÓRIA - No Bra-

sil, os surdos só co-
meçaram a ter acesso 
à educação durante o 
Império, no governo 
de Dom Pedro II, que 
criou a primeira esco-
la de educação de me-
ninos surdos, em 26 

de setembro de 1857, 
na antiga capital do 
País, o Rio de Janeiro. 
Apenas em 2002, por 
meio da sanção da Lei 
n° 10.436, que a Língua 
Brasileira de Sinais (Li-
bras) foi reconhecida 

como segunda língua 
oficial no País. São con-
sideradas pessoas com 
deficiência auditiva 
aquelas com perda bi-
lateral, parcial ou total, 
de quarenta e um deci-
béis (dB) ou mais.
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