
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Anna Júlia Barbosa Duarte, 3º ano C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Denise Eduardo Vidal, 5º ano D  

 

    A educação pode ser bem crítica para as pessoas com deficiência. Algumas escolas não 

têm as condições exatas para ter um aluno com deficiência. 

     As pessoas com deficiência sofrem também com o preconceito dos alunos e de alguns 

educadores preconceituosos. E isso acaba fazendo com que eles se fechem com outros 

alunos. 

     Concluímos que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos que os outros alu-

nos. Direito de ter uma escola adaptada. Direito de ter respeito. Direito de estudar. Direito 

de ter amigos. Direito de ser incluído. Direito de brincar como todos os outros. 

 



Por: Melanie Gonçalves Moreira Santos, 6º ano A 

  

     As pessoas com alguma deficiência são tratadas com preconceito de forma inferior às 

outras. Pessoas com deficiência que usam cadeira de rodas passam muita dificuldade: 

quando vão pegar ônibus por exemplo, muitas vezes não tem elevador para subir a cadei-

ra, ou então, quando vão para algum lugar e só encontram uma escada e não conseguem 

subir. 

     As pessoas deveriam ajudar umas às outras, fazer boas ações, no mundo hoje estão 

faltando pessoas assim, tem gente que maltrata, que não se importa com o outro. O cego 

muitas vezes passa pela situação de não ter escrita em braile ou ter dificuldade para andar 

com algo no chão, tudo isso dificulta o dia a dia deles.  

     Pequenas atitudes podem ter grandes diferenças na vida das pessoas deficientes. Não 

deve ser fácil para eles arrumarem um emprego, tem pessoas que não dão emprego para 

eles, porque tratam com desigualdade, isso tem que mudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Thalita Larissa Dionísio, 5º ano C 

 

     Na escola a gente tem muitas diversidades. Exemplo: cadeirantes... Mas isso não im-

porta porque a gente respeita do jeito que respeita os outros porque ninguém é mais im-

portante do que o outro. 

     Eu respeito do mesmo jeito porque se eu gosto de ser respeitada tenho que respeitar. 

Assim como diz o ditado: “Você colhe o que planta”! 

     Se você quer respeito, dê respeito para o seu próximo. Se eu tratar as pessoas mal eu 

vou receber o mal. Se eu plantar abóbora você acha que eu vou colher melancia? Não 

porque não dá a mesma coisa se eu quero respeito vou dar respeito. 

     E assim #ficaadica. 



 

Por: Wendell  Pascoal Alves dos Santos, 9A Fundamental ll 

     Muitas pessoas sofrem por causa de suas diferenças visíveis e não visíveis compara-

das a outras pessoas, diferenças que podem ser chamadas de deficiências. 

     Muitas delas sofrem preconceitos ao longo da vida, pelas pessoas que estão ao seu 

redor. 

     Há diversos prédios, escolas, postos de saúde, empresas, entre outros lugares que não 

tem acessibilidade nos locais.  Até mesmo em ruas que não tem as rampas nos passeios, 

tem buracos que dificultam a passagem deles, dificultando assim o acesso aos shoppings, 

lojas, supermercados, praças, onde pessoas ditas “normais” frequentam. 

     Por que será que excluem os diferentes? Eles não são pessoas, seres humanos como 

nós? 

     Devem ter os mesmos direitos, são pessoas com pensamentos para liberdade de ex-

pressão, liberdade para agir, sentimentos afetivos e amigáveis, dores emocionais e físicas, 

paixões amorosas. 

     Eles têm capacidade, inteligência para serem profissionais excelentes quanto aos de-

mais. 

     Existe a lei de artigo 208 da Constituição Federal de 1988 que fala que é dever do esta-

do garantir a acessibilidade, inclusão e educação aos deficientes, isto é, garantir os mes-

mos direitos que qualquer um. 

     Devemos envolver incluir os deficientes em todos os aspectos, em brincadeiras, conver-

sas sobre qualquer assunto, festas de aniversario, casamentos, comemorações, passeios 

aos parques, shoppings, shows, estudos escolares em grupo... Isso fará com que eles se 

sintam envolvidos conosco, garantido assim a felicidade e seus direitos. 

 

Por: Vitória Carolynne Castilho, 9.2 Fundamental ll 
 

     Acredito que a sociedade está conseguindo viver um momento contrário á discriminação 

daqueles que apresentam “diferenças”, fazendo com que a demanda cresça por uma socieda-

de mais inclusiva. 

     As pessoas, a família e o educador devem estar preparados para aceitar as diferenças, 

pois sabemos que a inclusão é um direito de todos. Mas será que todos estão conscientes das 

possibilidades que levam a inclusão? Uma delas é viver a experiência da diferença e vencer 

os preconceitos, valorizando assim o que é e o que cada um pode ser. 

     A inclusão deve proporcionar possibilidades sem o ranço do preconceito, da discriminação, 

das rotulações, das segregações e dos estigmas. 

    A inclusão deve levar o sujeito a uma vida sem doenças, fazer com que ele se sinta um ser 

humano normal como qualquer outro. 

 

Por: Eduarda Lemos Lopes, 9B Fundamental ll 

     Um dos problemas mais frequentes na sociedade é a dificuldade de aceitar as diferenças 

entre as pessoas. Em todos os lugares vemos pessoas que possuem algum tipo de deficiência 

e por causa disto muitas das vezes são excluídas de diversas atividades, principalmente nas 

escolas. 

     Na última década, o sistema escolar modificou com a proposta inclusiva e um único tipo de 

escola foi adotado: A regular, que acolhe todos esses alunos, apresenta meios e recursos 

adequados para alunos que encontram barreiras na aprendizagem. 

     A educação inclusiva tem sido muito importante para valorizar a diversidade nas escolas, 

ao apoiar e incentivar cada vez mais o desenvolvimento e crescimento dessas pessoas com 

dificuldades. 

     Mas para fazer a inclusão destas pessoas na sociedade de verdade, além de incluí-las no 

ambiente escolar, também é preciso que sejam incluídos no ambiente de trabalho, nos espor-

tes e etc., para que eles possam desenvolver suas próprias habilidades, mas principalmente 

precisamos da colaboração de todos para que fique mais fácil a formação destas pessoas sem 

que sejam excluídas e que possam participar de modo mais igualitário de todas as atividades. 


