Do sonho a estratégia: um caminho coletivo

CATÁLOGO
Fevereiro/2013
Novidades, Promoções e muito mais com os melhores preços,
atendimento diferenciado e qualidade incomparável!

Confira!!

Descrição da imagem: Cupim, com uma folha escrita em braille em uma das mãos, dizendo “Lançamento!
Reglete Positiva, o jeito fácil de escrever em Braille!”
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Como comprar?
Orçamentos e pedidos: seus pedidos, orçamentos e perguntas podem ser
efetuados por e-mail ou telefone.
E-mail: vendas@tece.com.br
Telefone: (16) 16-3357-7840
Celular (TIM): (16) 8188-3780
Contato: Oscar Kenji Okada
Horário de atendimento: horário comercial (segunda a sexta-feira das 8-12hs e das 1418hs)
Informações técnicas sobre produtos ou serviços:
e-mail: aline@tece.com.br
Contato: Aline Piccoli Otalara
Perguntas técnicas sobre produtos, serviços ou sobre o site:
e-mail: uilian@tece.com.br
Contato: Uilian D. Vigentim
Pagamentos: os pagamentos podem ser efetuados via depósito, transferência ou
boleto bancário.
Dados para depósito:
Banco Itaú
Agência: 4890
Conta corrente: 12663-6
TECE TECNOLOGIA C E LTDA
Precisa de ajuda para escolher o produto que melhor se adéqua a sua
necessidade? Tem uma sugestão para melhorar nossos materiais? Mande suas
sugestões ou dúvidas para nosso e-mail tece@tece.com.br, ligue para nós ou
escreva no nosso mural no site! Contamos com profissionais especializados à sua
disposição!
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Produtos:
LANÇAMENTO!!
REGLETE POSITIVA - produto exclusivo e inédito no Brasil!!!
Em abril na Reatech – Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade
(2012) foi lançada a Reglete Positiva! Nesse modelo de reglete não é mais necessária a inversão dos
pontos durante a escrita do Braille, como acontece nas regletes comuns.
Esse modelo foi desenvolvido pela empresa TECE-Tecnologia e Ciência Educacional Ltda. Me. ao
longo de seis anos de pesquisa fomentada pela FAPESP- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo.
A grande vantagem desse modelo frente aos demais está na facilidade de se aprender a escrita
Braille, fazendo com que os professores e alunos aprendam a ler e a escrever o Braille em
menos da metade do tempo que normalmente investiriam, gerando, portanto, uma grande
economia para o Governo, empresas e pessoas físicas, em cursos de Formação.
Além dessa qualidade fundamental, a Reglete Positiva, conta com uma série de marcações que
permitem ao deficiente visual uma melhor localização dos pontos do Braille. A Reglete Positiva
contará ainda com versões com perfume, e possui cores variadas dando as pessoas videntes e as
deficientes visuais a opção de escolher a que mais lhe agrada, além de facilitar o uso dos
aprendizes com baixa visão.
Outra opção que foi oferecida nesse novo modelo de reglete é a de se escolher entre dois
tamanhos diferentes de punção, que se adéquam ao uso por crianças e adultos. Essa é uma
reivindicação de mães de crianças com deficiência visual e que foi constatado durante as pesquisas
ter fundamento, pois as crianças tinham dificuldade em usar a reglete pelo tamanho do punção. Com
essa alteração melhoramos a ergonomia do punção tornando seu uso mais cômodo.
A Reglete Positiva é produzida em ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), que é um plástico de
engenharia de alta qualidade e resistência!
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Descrição da imagem: Fotos
ilustrando as várias cores das
regletes e os dois tamanhos de
punção. (as cores podem ser
alteradas sem aviso prévio)
Abaixo também o desenho do
Cupim que é o mascote da Reglete
Positiva que também está nas
embalagens dese novo modelo de
reglete.
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A reglete também possui duas aberturas para escrita em fita rotuladora nos tamanhos 9mm e 12mm.
Essa abertura permite que se escreva nesse tipo de fita para etiquetar objetos e também como uma
maneira muito econômica de fazer a identificação em Braille de placas, por exemplo.
Como funciona a REGLETE POSITIVA?
Esse novo modelo de reglete é muito semelhante em sua aparência a reglete comum. Para usá-la
basta colocar uma folha de papel sulfite, preferencialmente na gramatura 120g, entre as partes
superior e inferior da régua. Com a ajuda do punção, que é como uma caneta, você pressiona o
papel, marcando-o e formando os pontos em relevo que caracterizam as letras em Braille, conforme
ilustra a figura:

Nesse modelo quanto mais perpendicularmente o punção for encaixado no ponto da reglete, melhor
ficará o relevo no papel.
Para usá-la basta colocar uma folha de papel sulfite, preferencialmente na gramatura 120g, entre as 2
partes da régua. Com a ajuda do punção, que é como uma caneta, você pressiona o papel,
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marcando-o e formando os pontos em relevo que caracterizam as letras em Braille, conforme ilustra a
figura. Para mais informações baixe o manual de uso no nosso site!

Valor: + frete (Correios)

Reglete de bolso com punção: R$ 42,00 (Reglete com 24 celas e 4 linhas)
Reglete de anotações com punção: R$ 25,00 (Reglete com 12 celas e 4 linhas)
Punção adulto ou infantil avulso: R$9,00 (Punção em plástico injetado e ponta em aço inox)
ATENÇÃO: Em breve Reglete Positiva de Mesa!! Aguarde!!
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Communicare
Comunicação em latim diz-se Communicare, que significa pôr em comum, conviver. Este "pôr em
comum" implica que o transmissor e o receptor estejam dentro da mesma linguagem, caso contrário
não se entenderão e não haverá compreensão. Assim, comunicação leva consigo a idéia de
compreensão. E é a isso que esse material se propõe, pois ele serve às seguintes funções:
Didática
Para o ensino do Sistema Braille, de português e de cálculos em braille para videntes e deficientes
visuais.
Mural de recados
Facilita a comunicação entre deficientes visuais e videntes tanto no ambiente doméstico quanto no
profissional, mesmo para quem não conhece o sistema braille.
O Communicare foi desenvolvido a partir de um trabalho de uma pesquisa que teve duração de 14
meses envolvendo profissionais de pedagogia, professores de braille, deficientes visuais, designers,
mestres em educação e engenheiro de materiais e de produção. Pensamos em cada detalhe do
Communicare para garantir um produto de qualidade, funcional e bonito.
Detalhes que fazem desse produto um material diferenciado:
- Mural em aço galvanizado, pintado e com cantos dobrados;
- Manta magnética impressa em tinta vinil (alta resistência);
- Impressão em verniz braille (braille em alto relevo);
- Textura nos círculos que representam os pontos do braille para melhor percepção tátil;
- Círculos produzidos em manta magnética 0,8mm para melhor fixação;
- Cores que facilitam a visualização por serem contrastantes.
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Descrição da imagem do Communicare: Quadro branco de metal medindo 44 cm por 32 cm. Sobre
ele está uma manta magnética da mesma medida contendo 4 linhas com 10 recortes retangulares em
cada linha, formando um gabarito, uma grade xadrez. Essa grade é laranja. Na parte inferior da
manta magnética encontram-se uma célula braille em tinta com a numeração de cada ponto, as letras
do alfabeto e letras acentuadas tanto em tinta quanto em braille (em tinta e em relevo). No canto
inferior esquerdo, ao lado do alfabeto está o desenho de uma professora e um aluno usando o
Communicare. O Communicare está sobre a mesa da criança, pois ele pode ser usado tanto como
uma lousa, presa a parede, quanto como material individual sobre a mesa. Acompanha o
Communicare um conjunto de 50 imãs circulares de 1,5 cm de diâmetro com textura na parte
superior. Esses círculos são azuis, assim como o alfabeto e o desenho na parte inferior da lousa. Os
círculos azuis geram um contraste com o fundo do retângulo, que é branco e a grade que é laranja.
No canto inferior direito está o logo da empresa e o site em tinta e em Braille. Na lateral direita
encontra-se o nome Communicare em tinta e em Braille.
Valor: 60,00 + frete (Correios)
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Alpha:
O Alpha é um material chamado de pré-braille. Com ele é que se inicia o processo de ensino do
braille. Com o Alpha é possível ensinar e aprender:
- Conceito de célula braille;
- Números e localização dos pontos;
- Ponto positivo e negativo;
- Formação das letras;
- Lógica do sistema braile.
Detalhes que fazem desse produto um material diferenciado:
- Imã sólido de alta fixação coberto com um plástico de alta resistência e com cores fortes e
contrastantes, facilitando a visualização;
- O plástico que recobre o imã tem o formato de um botão o que facilita o manuseio;
- Formato que permite que o material fique exposto sem necessidade de que alguém o segure;
- Feito em aço galvanizado e pintado;
- Os cantos arredondados evitam acidentes;
- Agora com relevo sobre a sinalização em tinta dos pontos que compõe a célula braille.

Descrição da imagem do Alpha: Retângulo feito em aço galvanizado, dobrado (formando uma base
para manter o material em pé, e pintado. Os cantos são cortados de forma arredondada. Do lado
esquerdo está um adesivo retangular contendo a expressão “Célula braille” e o desenho dos pontos
numerados. Do lado direito está um adesivo contendo o nome do produto, o logo e o contato da
empresa. Ainda do lado direito, abaixo desse adesivo estão localizados seis botões de 2 cm de
diâmetro, feitos de plástico e contendo imãs sólidos na parte inferior.
Valor: R$ 20,00 + frete (Correios)
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Alfabeto braille magnético:
O alfabeto braille magnético da Tece é produzido em manta magnética, que é um material de alta
resistência e durabilidade. O conjunto é composto por peças retangulares com cantos arredondados,
sendo que cada uma contém uma letra em tinta e em braille (em tinta). O conjunto contém as letras
do alfabeto, letras acentuadas e ainda uma peça contendo os seis pontos do braille numerados, o
que facilita a compreensão e o ensino do sistema.
Por ser um material fácil de ser transportado pode ser usado em escolas, cursos e também ser
utilizado por aqueles que estão aprendendo o braille. Comprando dois conjuntos você pode usar o
material como um jogo da memória!
Detalhes que fazem desse produto um material diferenciado:
- Manta magnética com impressão de tinta vinil (mais resistente);
- As cores usadas facilitam a visualização por serem contrastantes;
- O tamanho das peças facilita o manuseio e fixação sem ocupar muito espaço;
- O tamanho da letra em braille facilita a visualização mesmo a certa distância.
- Leve e fácil de transportar.

Descrição da imagem do alfabeto braille magnético: Cartas na cor branca contendo letras em braille e
em tinta na cor azul e com uma borda laranja.
Valor: R$ 12,50 + frete (Correios)
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Reglete de mesa
A reglete de mesa é um material bastante utilizado para a escrita Braille. O papel é introduzido entre
a parte inferior e superior da régua, permitindo a marcação dos caracteres em relevo pressionando o
papel com o punção.

Descrição da imagem da reglete de mesa: Reglete de mesa feita em aluminio cromado (27 Celas e 4
Linhas), tamanho 21 x 4,6 cm (reglete), com prancheta em MDF, tamanho 33 x 20 cm. Prendedor de
papel em alumínio cromado, tamanho 12 x 3,5 cm. A reglete é bastante resistente com pinos
estampados na superfície inferior, dispõe de um par de orifícios para fita rotuladora (tamanho
médio). Prancheta com acabamento arredondado nos cantos e orifícios nas cavidades laterais para o
encaixe dos pinos inferiores da reglete. Prendedor de alumínio com trava corrediça preparado para
evitar que a folha de papel se desprenda.
Valor: R$ 75,00 + frete (Correios)
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Reglete de bolso
A reglete de bolso é um produto prático e muito fácil de ser transportado. Esse modelo de reglete é
mais utilizado para anotações e pequenos recados.

Descrição da imagem da reglete de bolso: Reglete de bolso fabricada em alumínio cromado com 4
linhas e 15 celas cada uma. Dispõe de dois orifícios para fita rotuladora.
Valor: R$ 45,00 + frete (Correios)
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Punção
O punção é um tipo de caneta que permite marcar os pontos da escrita braille em relevo no papel.

Descrição da imagem do punção: Punção anatômico esférico com tampa em polietileno e ponta em
aço inoxidável. A tampa protege a ponta do punção e protege outros objetos quando guardado na
bolsa junto ao punção. Essa tampa confere também a função de punção apagador. Cor: branco gelo,
tamanho: 6cm.
Valor: R$ 12,10 + frete (Correios)
Guia de assinatura
O guia de assinaturas auxilia na orientação de assinatura de cheques e outros documentos. É prático,
leve, resistente e fácil de transportar.

Descrição da imagem do guia de assinaturas: O guia de assinaturas é feito de alumínio nas
dimensões 0.12cm de espessura, 3.5cm de largura e 12.5cm de comprimento. Seu espaço vazado é de
10 X 1cm.
Valor: R$ 9,10 + frete (Correios)
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Sorobã
O sorobã é um ábaco japonês utilizado para o aprendizado de cálculos. Seu uso melhora a
concentração e a memorização, sobretudo para números.

Descrição da imagem do sorobã: Caixa retangular baixa feita de plástico na cor preta, com 21 eixos
verticais em metal, onde se movimentam contas esféricas de plástico (2 cores ou todas brancas). Cada
um dos 21 eixos possui 5 esferas, sendo que uma delas fica separada das outras por uma haste
plástica horizontal que divide o Sorobã em parte superior e inferior.
Valor: R$ 41,00 + frete (Correios)
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Bengalas dobráveis com 5 ou 7 gomos
A bengala é essencial para o auxílio de orientação na mobilidade, conferindo maior independência ao
cego. É feita em diversos tamanhos e recomendada para o uso adulto e infantil.

Descrição da imagem da bengala dobrável: Bengala dobrável com 5 ou 7 gomos feita de aluminio,
com revestimento refletivo no último gomo da parte inferior. Os punhos e as ponteiras são de
plástico e liga elástica resistente revestida em nylon. Pode ser adicionado à bengala o rolex
confeccionado em plástico injetado.
Valor: sob consulta
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Ponteira rolex
A ponteira rolex é um acessório para ser colocado na ponta da bengala com a função de proteger a
extremidade inferior e também com o objetivo de minimizar a trepidação e a emissão de som
durante o uso da bengala.

Descrição da imagem da ponteira rolex: Ponteira cilindrica feita de plástico injetável na cor branco
gelo e ponta de fixação em metal resistente que é encaixada na parte interna da bengala.
Valor: R$ ---- produto em falta!

Rua 8 n° 2827 Santana, Rio Claro SP, CEP 13504-096

tel / fax: 55 (16) 3357-7840

Do sonho a estratégia: um caminho coletivo

Bolas recreativas
O uso de bola com guizo ou chocalho pode trazer diferentes benefícios para o desenvolvimento da
criança com deficiência visual. As bolas recreativas da Tece tem o tamanho ideal para manipulação
das crianças.
Bola com guizo ou textura: a bola com guizo tem textura rugosa e rola com facilidade. Disponível
em várias cores.

Descrição da imagem da bola com guizo: A imagem mostra 4 bolas nas cores amarela, violeta, azul e
vermelha.
Valor: R$ 3,50 + frete (Correios)
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Plustek BookReader - Dispositivo Conversor de Texto-em Fala
O Plustek bookreader é um dispositivo que converte texto em fala. Possui OCR (Optical Character
Recognition - Reconhecimento de Carácter Óptico) altamente preciso e orientação automática de
documento. Esta combinação garante a saída correta para TTS (Text to Speech - Texto em Fala). Você
precisa somente apertar um botão e o Plustek converterá o texto impresso em fala de alta qualidade
com voz realista. Apresenta características adicionais especialmente projetadas para leitura
comprometida, são elas: funções de lentes de aumento, controles de fontes, controles de volume,
controles de fala, funções marcadores de página, leitura PDF, etc. Todos eles combinados tornam o
BookReader em um companheiro de computador altamente versátil. Com um simples toque, o Book
Reader transforma as palavras impressas em saída de áudio que pode ser salva em formato MP3 para
acesso posterior do arquivo.

Descrição da imagem do Plustek: Scanner de livros conversor de texto em fala. Acessível para pessoas
cegas ou com baixa visão. Uma vez acoplado ao computador dispensa o uso de leitores de tela.
Possui botões com caracteres Braille que indicam a função desejada: salvar em mp3, salvar em pdf,
salvar em txt, on/off e outras ferramentas como lupa de aumento. Acompanha o software OCR e
conversor de texto-em-fala (text-to-speech, TTS). Ambos permitem que o scanner copie e leia os
documentos digitalizados.
Valor: sob consulta
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Pisos táteis
A utilização dos pisos táteis visa atender não somente a orientação espacial das pessoas com algum
tipo de deficiência visual, mas a todos os indivíduos que circulam pelos espaços, criando percursos
seguros que indiquem as direções a seguir e alertar sobre barreiras ou perigos potenciais existentes
ao longo deste percurso.
No caso das pessoas com restrição visual total, a obtenção destas informações se dará por meio dos
contrastes de sonoridade, textura e resistência nos pisos especiais em relação aos pisos adjacentes.
Para as pessoas com baixa visão, além destas características, devem-se considerar os tipos de
contraste de cor perceptíveis e a eliminação de reflexos.
Os pisos táteis são classificados em dois tipos: os de alerta e os direcionais.

A sinalização de alerta deve ser utilizada quando há risco de segurança, como na identificação de
obstáculos suspensos, rampas, escadas fixas, degraus isolados, frente a elevadores e em desníveis. O
piso tátil de alerta deve ser cromo-diferenciado (de outra cor) ou deve estar associado à faixa de cor
contrastante com o piso adjacente.
A sinalização tátil direcional deve ser utilizada quando da ausência ou descontinuidade de linhaguia/guia de balizamento identificável, como guia de caminhamento em ambientes internos ou
externos, ou quando houver caminhos preferenciais de circulação.
Escolha o modelo ideal para seu projeto de acessibilidade ou conte conosco para ajudá-lo!
Valor: sob consulta
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Placas de sinalização em Braille
As placas táteis podem ser confeccionadas em diferentes tipos de materiais, como aço inox, acrílico
ou PVC. Esse tipo de placa auxilia pessoas com deficiência visual a se localizarem e é obrigatória em
prédios públicos.
A utilização desse tipo de placa aumenta a autonomia de pessoas com deficiência visual e é um
material importante que amplia a acessibilidade dos mais diferentes locais e faz parte dos projetos de
Responsabilidade Social de diversas empresas, conscientes do seu papel na sociedade.
Veja alguns modelos disponíveis:

Placa tátil - confeccionada em acrílico - com Braille incrustado - Fixação com Fita VHB

Placa tátil - confeccionada em PVC – com Braille impresso diretamente na peça - Fixação com Fita
VHB
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Placa tátil - confeccionada em aço inox - com Braille impresso diretamente na peça - Fixação com Fita
VHB

Rua 8 n° 2827 Santana, Rio Claro SP, CEP 13504-096

tel / fax: 55 (16) 3357-7840

Do sonho a estratégia: um caminho coletivo

Livros
Ensino de óptica para alunos cegos: possibilidades
ISBN: 978-85-8042-003-6
Editora CRV, primeira edição, Curitiba, 2011
Este livro é parte dos resultados de dois projetos de pesquisas complementares desenvolvidos entre os anos
de 2005 e 2009. O primeiro refere-se a uma investigação de pós-doutorado que visou analisar os processos de
planejamento de atividades de ensino de física por licenciandos para ambiente educacional que contemplou a
presença de alunos cegos. O segundo fez parte do desenvolvimento do plano trienal docente realizado na
UNESP de Ilha Solteira e objetivou investigar a aplicação dos planos no ambiente educacional mencionado.

Descrição da imagem: foto da capa do livro.
Organizado em nove capítulos, busca compreender quais contextos comunicacionais favorecem e quais
dificultam a participação efetiva do aluno cego em atividades de óptica. Para tal, define, a partir das estruturas
empírica e semântico-sensorial, a linguagem utilizada nas atividades, bem como o padrão discursivo em que
essas linguagens foram empregadas.
Enfoca temas como o ensino de reflexão, refração, dispersão da luz, cores, relação luz matéria (opacidade,
transparência, etc), espelhos planos e esféricos, lentes, entre outros. Discute saberes docentes necessários à
condução de atividades inclusivas de óptica. Apresenta materiais táteis que auxiliam o ensino de alunos com e
sem deficiência visual.
Como resultado, identifica intensa relação entre o emprego de linguagem de estrutura empírica áudio-visual
interdependente em episódios não-interativos/de autoridade, o decrescimento da utilização de tal estrutura
nos episódios interativos e/ou dialógicos, a criação de ambientes segregativos de ensino no interior da sala de
aula, e a frequente utilização de linguagem de estrutura empírica tátil-auditiva interdependente nesses
ambientes. Discute, ainda, o conceito de “necessidade educacional especial”, seu emprego inadequado e
sugestões para seu uso correto. Finaliza afirmando que a interatividade, ao aproximar aluno com e sem
deficiência visual, favorece a utilização de linguagens de acesso não-visual, e reconhece a importância do
professor ao organizar sua comunicação em função de linguagens acessíveis a todos os discentes.

Valor: R$ 55,00 (frete grátis)
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Do sonho a estratégia: um caminho coletivo

Livro “Eu cientista”
ISBN: 85-99231-02-2
Editora TECE
O livro eu Cientista é um material interativo onde a criança aprende sobre conceitos de Ciências por
meio de brincadeiras, jogos, experimentos e desenhos para colorir. Esse livro tem sido usado por pais
e professores para o ensino de crianças com deficiência auditiva, por usar em todo livro o desenho
como comunicação alternativa.

Descrição da imagem do livro Eu Cientista: Imagem da capa do livro, de uma das páginas internas e
de outros dois desenhos da parte interna do livro. Na capa está o desenho de uma formiga com dois
frascos nas mãos colocando o líquido contido em um dos frascos dentro do outro. A formiga está ao
lado de uma placa de madeira onde está escrito “Descobrindo com Dorgo Formiga os mistérios da
amiga ÀGUA”.
Valor: R$ 7,50 + frete. (para o Estado de São Paulo R$ 10,00 para outros Estados confirmar via e-mail
vendas@tece.com.br)
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Relógio e termômetro de mesa digital- fala em português hora e temperatura

Descrição da imagem: Rel[ogio digital retangular com cantos arredondados. Carenagem em plástico
na cor branca e detalhes em azul escuro. O visor mostra o horário e a temperatura. Possui alarmes
programáveis. O horário e a temperatura são falados em português do Brasil quando um botão é
apertado na parte superior do aparelho ou a cada hora, conforme configuração. Energia: 2 pilhas AA
(não inclusas).
Valor: R$ 24,50 + frete (Correios)

Caso você ainda não conheça o Sistema Braille, como usar a reglete, o punção, a máquina braille, ou
se tem interesse por temas relacionados com a deficiência visual, acesse nosso site e pelo link “Blog”
descubra muitas novidades sobre esse assunto e muito mais! No link “Produtos” você também
encontra um manual de uso de produtos do catálogo.
Lembre de sempre acessar nosso catálogo, pois ele está em constante atualização com novos
produtos e promoções! Você também pode se cadastrar e participar de sorteios de brindes
exclusivos!

As imagens contidas nesse catálogo são ilustrativas. Os preços e condições de pagamento
podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
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