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Introdução
O Projeto “Defensores dos Direitos das Crianças 

e Adolescentes com Deficiência Intelectual”, 
com apoio do Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente - FUMCAD, desenvolveu esta cartilha 
que possui o objetivo de trazer a informação 

acerca dos direitos e promover o protagonismo dos 
adolescentes com deficiência intelectual.

Aqui, vocês irão encontrar temas e atividades 
relacionados a alguns dos seus direitos e deveres 

fundamentais. São eles: cultura, educação 
financeira, educação, autonomia, diversidade, 

preconceito, igualdade de gênero, exposição na 
internet, amizades e direitos e deveres.

Esperamos que essa cartilha ajude 
a compreender ainda mais sobre os seus direitos. 

Boa atividade!
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E eu sou assim.

Meu nome é:

Desenhe abaixo como você é.
Cabelo, olhos, sobrancelhas, nariz e boca.

Você usa óculos, brincos, aparelho?

Projeto Defensores dos Direitos das Crianças 
e Adolescentes com Deficiência Intelectual
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Diversidade cultural:
cada região, cidade ou lugar possui a sua cultura, 

com seu jeito de ser e seus próprios costumes. Assim, 
a diversidade cultural diz respeito à existência de 

várias  culturas, que se diferenciam pelo jeito de falar, 
modo de se vestir, culinária, religiões e outros aspectos.

(EXEMPLO: Nordeste / Sul do país)

Direito 
à Cultura
A diversão é direito de todos!

As crianças e adolescentes com deficiência 
têm direito à meia-entrada em cinemas, teatros, 

espetáculos musicais e circenses, e eventos 
esportivos, de lazer e de entretenimento. 

O acompanhante também possui este direito, 
quando necessário, de acordo com o 

art 1º, inciso 8º da Lei nº 12.933/2013.
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Encontre  |  1. Cinema  |  2. Museu  |  3. Espetáculo  |  4. Teatro  |  5. Parque  |  6. Circo  |  7. Praça
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Cruzadinha
Encontre alguns dos 
programas de diversão nos 
quais é possível apreciarmos as 
atividades culturais regionais:
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As pessoas com deficiência possuem direitos 
iguais às demais pessoas, e têm o direito de 
participar da organização de seu dinheiro. 
Por isso, é importante entender um pouco 

sobre dinheiro, compras e gastos.

Direito à 
Educação 

Financeira
Direito de cuidar do seu dinheiro!
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Complete a frase e 
localize no caça-palavras

A P E S Q U I S A R

B D C T U H N M I O

Y W O F G H J K L Ç

B A N C O Z X C V B

R U O P L K H J T L

T I M E S A D A Y K

F P I V B D C X Z F

D W Z P Y T H J K A

T R A B A L H A R G

G H R H U J K L Ç J

Para eu conseguir comprar algo 

que eu quero, é preciso  ECONOMIZAR.

Para receber dinheiro as pessoas precisam                                             . 

Podemos guardar o dinheiro no                                    para 

não deixar em casa. 

Você recebe uma                                    quando seus 

pais lhe dão uma quantia em dinheiro por mês. 

Antes de comprar alguma coisa, 

você deve                                       os preços. 
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Direito à 
Educação

Direito à escola, 
em igualdade com TODOS!

A educação é um direito da pessoa com deficiência e 
este direito garante: um sistema educacional inclusivo 
em todos os níveis e o aprendizado ao longo de toda a 

vida (art. 27, LBI, Lei 13.146/2015). Desta forma, a pessoa 
com deficiência tem direito ao Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) no contraturno escolar.

A escola é um lugar para sua aprendizagem e, em casos 
de barreiras que dificultem o seu processo educacional, 

não tenha medo de entrar em contato com os professores 
e/ou demais profissionais para pedir ajuda.

(11) 3913-4015

Em caso de 
discriminação, 
denuncie:
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Labirinto

Ajude os estudantes a chegarem até a escola.
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TODOS TÊM DIREITO 
À AUTONOMIA.

Direito à 
Autonomia

Ao longo da vida, a pessoa aprende a ter 
habilidades e desenvolver competências 

que contribuem para a aquisição de maior 
autonomia. A definição de autonomia 
é a decisão dos indivíduos sobre suas 

próprias ações e às possibilidades 
e habilidades para construírem sua 

trajetória de vida.
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O que você faz sozinho?

Complete o 
caminho com as 
atividades que você 
já faz sozinho e que 
fazem parte da sua 
história de vida.
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Respeitando 
a Diversidade

Em primeiro lugar, é preciso entender que 
a afirmação de que “todos somos iguais” não é 

verdade. Cada pessoa é única e, por isso, podemos 
dizer que vivemos em uma sociedade diversa, 

ou seja, com pessoas diferentes uma das outras.

NÃO SOMOS todos iguais!

Não ao preconceito!
O preconceito é o julgamento a respeito de uma pessoa 

ou de um povo. Por meio dele, acontece a discriminação, 
que é quando os preconceitos são colocados para fora 

em atitudes, ações ou palavras que vão contra os direitos 
das pessoas, utilizando como referência critérios injustos 

(idade, religião, sexo, deficiência, raça, entre outros). 

Entendendo o Preconceito
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Ligue as imagens 
ao tipo de preconceito

PRECONCEITO 
RELIGIOSO

PRECONCEITO 
RACIAL

PRECONCEITO 
CONTRA A 
PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

PRECONCEITO 
CONTRA 
POVOS DE 
OUTROS 
LUGARES
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Falando sobre 
Igualdade de 

Gênero
DIREITOS IGUAIS 

para meninos e meninas!

Igualdade de gênero significa que meninos 
e meninas devem ter os mesmos direitos e 

deveres. Todas as responsabilidades, direitos 
e oportunidades devem ser igualmente 
concedidas para todos os gêneros, sem 

haver qualquer tipo de restrição. 
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Pinte as estrelas

Pinte as estrelas para cada 
atividade realizada pelo 
HOMEM ou MULHER.

COZINHAR

LAVAR ROUPAS

JOGAR BOLA

 LER LIVROS
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Exposição 
na Internet

NÃO ACREDITE em tudo o 
que você lê e vê na internet!

Quando a gente acessa a internet, temos contato 
com muitas informações. É importante entender que 
depois que colocamos uma informação na internet, 

não temos mais controle sobre ela. 

Não podemos esquecer a segurança, de todas 
as formas. É muito importante tomar cuidado ao 

divulgar fotos, vídeos, endereços, telefones e outros. 

Vale lembrar que a exposição da rotina das 
pessoas tem sido cada vez mais comum. Portanto, 
é necessário respeitar e não julgar os hábitos ou 
publicações, não postando ou compartilhando 

imagens sem autorização.
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Marque colorindo

Marque colorindo se você curtiria ou não curtiria as 
seguintes ações compartilhadas nas redes sociais.

Compartilhar 
vídeos de 
jogos online

Publicar fotos 
de situações de 
preconceito

Fotos de cartão 
de crédito ou 
documentos 
pessoais

Fotos de 
look do dia e 
recomendação 
de lojas de 
preferência

Sua localização 
ou endereço 
de casa

1

2

3

4

5
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Atenção com 
as Amizades

As amizades são MUITO 
IMPORTANTES em nossas vidas. 

Elas nos formam como pessoas 
e no modo como levamos a vida.

Ter amigos é um grande presente. Afinal, 
com eles podemos dividir alegrias e tristezas, 

receber conselhos, buscar apoio em momentos 
delicados e compartilhar a vida.
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Use a sua criatividade

Coloque uma foto, imagem ou desenhe 
algo que represente suas amizades.

COLE AQUI!
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Direitos 
e Deveres

Da mesma forma que temos direitos 
garantidos conforme já apresentado nesta 

cartilha, temos também que cumprir com os 
nossos deveres e obrigações, como podemos 

observar nos tópicos na página seguinte.

Entendendo as 
RESPONSABILIDADES:
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Respeitar e cumprir 
a legislação (leis) do país

Escolher, por meio do voto, 
os governantes do país (presidente    
da República, deputados federais 
e estaduais, senadores, prefeitos,  
governadores de estados e  
vereadores)

Respeitar os direitos dos outros      
cidadãos, sejam eles brasileiros 
ou estrangeiros

Tratar com respeito 
e solidariedade todas as pessoas

Ter atitudes que ajudem na  
preservação do meio ambiente 
e dos recursos naturais
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Apoio

Para mais informações:

Instituto Jô Clemente
Rua Loefgren, 2109
Vila Clementino
São Paulo, SP

(11) 5080-7000
www.ijc.org.br


