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Ensino Braille

Brinca Braille
• Linha Braille com 9 células Braille jumbo;
O BrincaBraille é uma ferramenta de iniciação
à aprendizagem do braille. Funciona de forma

• Cada célula Braille funciona como um bloco magnético de encaixe fácil para crianças;

simples e divertida para as crianças, mas os

• As células Braille são destacáveis, possuem encaixe

adultos também podem participar e aprender!

magnético e podem ser manuseadas individual-

Design inovador que combina uma linha

mente;

braille para praticar a leitura e blocos magnéticos removíveis para praticar a escrita, ambos
em tamanho jumbo para facilitar a percepção
tátil e aprendizado.

• Áudio interativo e orientação tátil e simples para
fácil aprendizado de uso;
• Modo de Auto-aprendizado, os alunos de todas
as idades podem desfrutar da independência de
aprender Braille sem ter que pedir ajuda;
• Modo de Ensino funciona através do aplicativo
para fácil visibilidade e interação do professor;
• Os dois modos possuem as atividades: Ler, Ler &
Escrever e Ditado;
• Curso de atividades para o aprendizado da
alfabetização: do alfabeto português, números e
palavras de alfabetização essenciais e divididas em
categorias com base no nível de leitura;
• Curso de Atividades para o aprendizado da música.
Atividades Inclusas: Solfejo - Tocar uma Música Composição, com o Brinca Braille é possível aprender notas musicais, tocar ou compor uma música;
• Inclui Aplicativo grátis para Android ou iOS;
• Bolsa de transporte acolchoada de alta qualidade,
que é resistente à água e portátil;
• Guia do Usuário e Guia de Início Rápido em
Português.
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Características Técnicas

Dimensões e Peso
Altura x Largura x Profundidade: 5,5 cm x 43,7 x 13,7
Tamanho do Bloco: 1,6 cm x 3,3 x 5,6
Peso 1,4 kg.
Peso do Bloco: 20 g.

Comunicação
USB: Carregamento
Bluetooth: 4.2
Fones de Ouvido: Entrada tamanho padrão
Aplicativo: Gratuito para Android ou iOS

Elétrica
Tensão principal: + 5.0V
Bateria: Li-ion 2.600 mAh (3,7 V)
Adaptador: Entrada 100V ~ 240V (0,5A) / saída 5,0V (2,0A)
Tempo de carregamento: 5 horas
Duração: 15 horas

Geral
Garantia: 1 ano
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