
 

 

 

  

VOZ DA JUVENTUDE- ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO  

  

Sabias que cerca de 1 bilhão de pessoas, 15% da população mundial, 

têm uma deficiência reconhecida? 

  

Isso significa que terás crianças com deficiência, que pode ser visível ou 

invisível, na tua escola ou clube. Pode ser difícil para as crianças com 

deficiência acompanharem os seus amigos e socializarem. A sua 

autoestima e confiança podem ser prejudicadas.... e tu podes estar a 

perder um bom amigo.  

  

Esta atividade desafia-te a ver o mundo através dos olhos de outra pessoa. Uma vez que 

compreendas, podes pensar em como conhecer e incluir os teus pares com capacidades 

diferentes. Gostaríamos de ouvir as tuas ideias e as tuas experiências, assim que tiveres 

completado as atividades, podes escrever sobre elas, ou gravá-las, e enviá-las para nós 

em challenge@wecanaccess.com! Mais detalhes sobre como fazer isto no final!   

 

 

 

1. O QUE É A DEFICIÊNCIA?  

  

Em grupos, tenham uma conversa sobre a deficiência, podem usar estas perguntas 

para começar: 

 O que é uma Deficiência? 

  

 Conheces alguém com uma deficiência? 

  

 Com que é que eles precisam de ajuda na escola ou casa ou na 

rua?  

  

 O que (se alguma coisa) fazes para os ajudar em casa ou na 

escola ou na rua? 

 

 Já tentaste ir a algum lado ou fazer alguma coisa, mas precisavas 

de ajuda para o fazer?   

 

 Como é que te sentiste ao não conseguir fazer alguma coisa sozinho? 
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Algumas das imagens abaixo poderão dar-te algumas ideias: 

  

 
 

 

2. VIVER COM UMA DEFICIÊNCIA (15-20 min)  

  

Numa folha à parte, encontrarás uma descrição de 5 crianças diferentes com 

diferentes deficiências. Em pequenos grupos, escolhe uma pessoa da 

lista e conhece-a, escolhendo uma pessoa para ler a descrição em voz 

alta a todos os outros. Com o teu grupo, imagina que conheces essa 

pessoa e vê se consegues responder às seguintes perguntas......  

  

 Que desafios pode essa pessoa enfrentar no dia a dia?  

 Que desafios poderão enfrentar na escola, no recreio ou na sala 

de aula? 

 Que desafios poderão enfrentar para fazer amigos? 

 Como é que isto as pode fazer sentir? 

  

Se conheces alguém com uma deficiência, podes fazer-lhe estas perguntas mas SÓ SE 

ELES ESTIVEREM À VONTADE para o fazer!!   

 

  

3. INCLUIR TODA A GENTE (10-30 min)   

  

Agora que entendes um pouco mais sobre deficiência, pensa no que 

poderias fazer para conhecer e incluir alguém. O que poderias fazer 

no recreio, na sala de aula ou no teu clube? Partilha as tuas ideias 

com o grupo. 

  

 

 

 

 

  



  

 

 

  

4. CONTA-NOS MAIS 

  

Conta-nos as tuas experiências e as tuas ideias sobre como ser mais inclusivo. Poderás 

escrever sobre isso, fazer um vídeo sobre isso, fazer-nos um desenho ou uma tira de 

banda desenhada sobre isso. Depois envia-nos para 

challenge@wecanaccess.com.  

  

 

Coisas que gostaríamos de saber: 

  

Conta-nos sobre a tua deficiência. O que melhoraria a tua vida? Como 

gostarias que as pessoas te tratassem? O que gostarias que elas 

fizessem ou que soubessem?   

  

Como facilitarias as coisas aos teus amigos, irmãos ou primos com deficiência? O que é 

que farias para os incluir nos teus jogos? O que achas que os teus professores ou colegas 

de turma deveriam fazer na escola? 

  

Publicaremos as melhores peças no nosso website: www.wecanaccess.com!   

 

Se tiverem alguma questão, basta entrar em contacto:  

Twitter: @wecanaccess        Email: challenge@wecanaccess.com    

Website: www.wecanaccess.com     Facebook: facebook.com/wecanaccess  

          

 

CONHECE AS CRIANÇAS 

Abaixo estão as descrições de 5 crianças com deficiências. Todas elas são baseadas em 

pessoas reais. Usa estas descrições para imaginar o que é ter uma deficiência e participar 

nos exercícios. Ou talvez não precises de imaginar, talvez tenhas uma deficiência ou 

conheças alguém que a tenha. Podes usar as tuas experiências para ajudar a tornar o 

mundo mais inclusivo e acessível!   

 

A Adele é deficiente auditiva. A Adele conseguia ouvir quando nasceu, mas ficou surda 

após uma doença grave quando tinha 2 anos. O seu ouvido esquerdo é pior do que o seu 

ouvido direito. A Adele é uma rapariga amigável e feliz que gosta de aprender e brincar, 

mas por vezes tem dificuldade em integrar-se devidamente na sala de aula e no recreio.  

Quando lhe foi pedido para descrever como é ser deficiente auditivo, a Adele disse:  
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"É difícil porque temos de nos concentrar mais do que as outras pessoas e por isso 

ficamos mais cansados e stressados porque não conseguimos ouvir as coisas 

importantes".   

A Adele diz que nem sempre consegue dizer de onde vêm os ruídos, por isso, se os seus 

amigos a chamarem no recreio, ela pode ter dificuldade em encontrá-los.  

Numa sala barulhenta, ela não consegue ouvir o seu professor ou o que os seus amigos 

dizem, pelo que não consegue acompanhar facilmente a lição. 

Se as pessoas não estiverem de frente para ela quando falam, a Adele deixará de 

perceber as palavras e o tom de voz.  

Se a Adele viesse à tua escola, como a farias sentir-se bem-vinda e incluída nas tuas 

aulas e jogos?

 

A Maria tem paralisia cerebral. Ela não consegue andar ou manter-se de pé e usa uma 

cadeira de rodas elétrica para se deslocar. A Maria não consegue acompanhar os jogos de 

corrida no parque infantil.   

Como está sempre sentada, muitas vezes não consegue ouvir o que os seus amigos estão 

a dizer acima da sua cabeça. Ela diz que fica triste por nem sempre compreender o que 

estão a falar e esforça-se por se juntar a eles. Como tem de se esforçar mais para ser 

ouvida, por vezes parece mandona.   

A sua condição significa que nem sempre consegue segurar muito bem as coisas, mas 

normalmente só precisa das condições certas para a ajudar. Adora fazer slime, jogar jogos 

de computador e coscuvilhar.  

Se a Maria viesse à tua escola, como a farias sentir-se bem-vinda e incluída nas tuas 

aulas e jogos?   

 

O Rei tem a doença de Crohn. A doença de Crohn significa que o seu aparelho digestivo 

pode ficar inflamado e inchado, causando dor no estômago, aftas na boca e cansaço. Ele 

precisa de tomar muitos medicamentos e tem de ir a muitas consultas médicas. Como 

resultado, ele falta muitas vezes às aulas. Quando o Rei está na escola, ele gosta de 

futebol, mas cansa-se rapidamente. Por faltar tanto à escola, consegue ser muito tímido e 

nem sempre sabe o que se passa nas aulas.  

 

Se o Rei estivesse na tua turma, como o farias sentir-se bem-vindo e incluído nas tuas 

aulas e jogos?  

 

 

 



  

 

 

  

 
 

 O Nik tem retinite pigmentosa, uma condição que provoca a visão em túnel. Ele só pode 

ver coisas que estão mesmo à sua frente. Não consegue ver as coisas que estão ao seu 

lado, por cima ou por baixo. Isto significa que se passares uma caneta ao Nik (ou pedires 

emprestada uma das suas), tens de te certificar que ele sabe que a puseste em cima da 

secretária para ele (ou que a tiraste).   

Andar de um lado para o outro pode ser complicado para o Nik. Ele nem sempre consegue 

ver onde estão os seus pés, e por isso pode facilmente tropeçar em coisas no chão, ir 

contra as secretárias ou cair das escadas. Uma vez que o Nik nem sempre consegue ver 

quem está a falar, ele precisa de ser capaz de ouvir o que se está a passar para se juntar 

devidamente. Uma sala de aula ou um recreio barulhento pode ser confuso.   

O Nik é um rapaz divertido, que adora brincar e contar piadas com os seus amigos. Se o 

Nik viesse à tua escola, como o farias sentir-se bem-vindo e incluído nas tuas aulas e 

jogos?   

 

 

 

A Elie tem diabetes tipo I. O seu corpo não consegue controlar os níveis de açúcar no 

sangue e, se tiver muito ou pouco açúcar no sangue, pode entrar em colapso. Ela deve 

medir o seu açúcar no sangue picando o dedo antes e depois de cada refeição e dar a si 

própria injeções de insulina para manter o seu nível de açúcar no sangue. A sua comida 

deve ser cuidadosamente medida para a ajudar a controlar e não deve comer nada a mais 

ou demasiado açucarado.   

A Elie é muito desportiva mas deve verificar os seus níveis de açúcar antes e depois de 

fazer algo demasiado ativo. Por vezes os seus níveis de açúcar descem demasiado, e ela 

sente-se um pouco tonta, trémula e emotiva. Quando isto acontece, a Elie precisa de 

comer um lanche açucarado rapidamente ou pode entrar em colapso!   

Por vezes a Elie preocupa-se que as crianças da sua escola a considerem estranha. Ela 

pensa que eles têm receio que ela desmaie e têm demasiado medo de brincar com ela.   

Se a Elie estivesse na tua turma, como a farias sentir feliz e incluída?   

 

 

 

 

 



  

 

 

  

IRMÃOS  

Os irmãos das crianças com deficiência têm os seus próprios desafios para enfrentar. Podem 

ter de passar longos períodos de tempo sem um dos seus pais, se o seu irmão ou irmã tiver 

longas visitas hospitalares ou muitas consultas médicas. Podem não poder visitar 

determinados lugares ou pode esperar-se que eles ajudem a tomar conta dos irmãos. Podem 

ser demasiado protetores e preocupados com os seus irmãos, ou podem estar zangados e 

ressentidos com a atenção que a outra criança recebe. Podem também estar cansados 

depois de o seu irmão ter uma noite má.......Muitas pessoas esquecem-se de perguntar aos 

irmãos e irmãs das crianças com necessidades especiais e deficiências como é que eles 

estão, mas é importante pensar neles também.   

Criámos 2 personagens abaixo, com base em pessoas reais que têm irmãos com deficiências. 

Aconselhamos fazer o exercício sobre os irmãos de crianças com deficiência e poderás 

utilizar estes personagens. Ou talvez sejas um irmão e queiras que a tua voz seja ouvida. A 

WeCanAccess gostaria de ouvir a tua história, para que a possamos partilhar e garantir que 

outras pessoas não se sintam sós.

  

O Ashley é dois anos mais velho do que a sua irmã, Adele.   

A Adele é surda e tem dificuldade em ouvir o que se passa. Ela fica muito perturbada quando 

o Ashley se aproxima sorrateiramente por trás dela, pois não o consegue ouvir e assusta-se. 

Ela também fica zangada quando ele murmura e não fala claramente, mas é apenas a sua 

voz que é profunda e rouca. Ele fica envergonhado quando eles têm de falar alto quando 

saem de casa. Também é frustrante quando ela continua a passar os filmes na televisão por 

não ter ouvido bem os atores. Ele ama-a mas desejava que ela não fosse surda.   

Por vezes fica zangado com a Adele, especialmente quando ela faz coisas que ele pensa 

serem perigosas, como tentar atravessar a estrada sozinha. É uma grande preocupação para 

ele e ela parece não compreender isso! Além disso, a deficiência da Adele ocupa muito tempo 

da mãe e do pai, por vezes ele sente-se excluído. Ninguém parece compreender como pode 

ser difícil para ele! Eles só parecem preocupar-se com a Adele!   

 

A Sandy é mais nova do que o seu irmão Nik. O Nik tem retinite pigmentosa, uma 

condição que causa visão em túnel. Ele só consegue ver coisas que estão mesmo à sua 

frente. Andar de um lado para o outro pode ser complicado para o Nik. Nem sempre 

consegue ver onde estão os seus pés, por isso pode facilmente tropeçar em coisas no 

chão, ir contra secretárias ou cair nos degraus.  

 

Ela está habituada a que o Nik esbarre nas coisas em casa. Ela assegura-se de guardar 

todos os seus brinquedos e mantém o chão organizado para ele não tropeçar em nada.  

 

Ela também guarda as coisas adequadamente para que o Nik as possa encontrar quando 

precisar delas.  



  

 

 

  

A Sandy preocupa-se muito com o Nik quando ele está na escola - outras crianças ficam 

impacientes, e muitas vezes ele é empurrado se não se mexer suficientemente rápido. 

Também o provocam mudando as suas coisas de lugar na sua secretária para que ele não 

as encontre. Ela preocupa-se que os seus colegas de turma não façam jogos aos quais 

ele se possa juntar.  A Sandy fica por vezes tão preocupada que não consegue 

concentrar-se na aula, mas sente que as pessoas vão pensar que está a ser tola por se 

preocupar, por isso não quer contar a ninguém.       

 
 

Perguntas para fazer:   

 Que desafios pode um irmão de uma criança portadora de deficiência enfrentar em 

casa? 

 Que desafios poderá enfrentar o irmão de uma criança portadora de deficiência na 

escola? 

 Que desafios podem enfrentar para fazer amigos? 

 Como é que isso os pode fazer sentir?    



  

 

 

  

Escrita de Artigos para Menores de 16 Anos   

A WeCanAccess tem uma área de blogue para artigos que encorajam uma abordagem 

positiva à acessibilidade e inclusão. Os blogues que são apresentados incluem histórias 

pessoais de inclusão, dicas sobre como ser mais inclusivo e informação sobre condições 

médicas ou deficiências ocultas e os impactos na vida das pessoas.   

Também são bem-vindos vídeos e trabalhos artísticos.    

A política de conteúdo WeCanAccess está disponível online aqui: 

https://wecanaccess.com/content-policy/  

  

Salvaguarda 

Sabemos que as escolas e clubes terão as suas próprias medidas para salvaguardar 

as crianças, que serão aplicadas.  

Para ajudar a apoiar isto, a WeCanAccess tem algumas diretrizes abaixo, mas fale 

connosco se houver mais alguma coisa que deseje que consideremos 

 

Submeter artigos para publicação: Todos os artigos devem ser enviados para 

challenge@wecanaccess.com. Todas as submissões serão lidas e editadas, e os vídeos 

serão vistos, antes da publicação, para garantir que cumprem as nossas normas de 

conteúdo e não contêm nada difamatório ou grosseiro.    

Nomes 

Apenas publicaremos nomes completos e imagens de crianças (menores de 16 anos) com 

autorização escrita de um dos pais ou tutor. Isto deverá ser fornecido aquando da 

submissão do artigo ao site. Os pais ou tutores devem também fornecer-nos os dados de 

contacto, para que possamos verificar, se necessário.  

Alternativamente, temos o prazer de publicar trabalhos de crianças que são submetidos 

através de uma escola ou clube.  

Imagens 

As crianças são muito bem-vindas para incluir imagens nas suas apresentações, mas 

estas devem ser verificadas pelo pessoal e, quando houver uma fotografia, esta deve ser 

acompanhada por autorizações dos pais ou do tutor.  

 

Se desejar discutir questões sobre salvaguarda, ideias para submissão, ou 

qualquer outra coisa, não hesite em contactar-nos (em inglês) em 

challenge@wecanaccess.com ou tweet @wecanaccess. 
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