
Convivendo em Harmonia 
com Pessoas com 

Deficiência



i.Social

• Criada há 11 anos para atuar em favor da inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho; 

• Já assessorou mais de 200 empresas na edificação de Programas 
de Inclusão por todo país;

• Proporcionou há 6 mil pessoas com deficiência a inclusão em 
grandes empresas;

• Possui um banco de dados de 20 mil PCDs; 

• Publicou 3 livros – Guia SP Adaptada, Guia Brasil Para Todos e 
Cotas: Como Vencer os Desafios da Contratação de Pessoas com 
Deficiência. 
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Dinâmica Abertura

Todos com papel e caneta na mão. 

Vamos à atividade! Bom dia a todos!
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• 24,6 milhões de pessoas com algum tipo de incapacidade;

• 14,5% da nossa população possui alguma deficiência.
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Alunos com Deficiência

• 419 mil matriculados no ensino fundamental; 

• 11 mil matriculados no ensino médio;

• 5 mil do total de alunos nas universidades. 

Investir em Capacitação é Garantir 
o Futuro desta Empregabilidade.

Censo (Mec 2005)
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Garante vagas de
trabalho para pessoas 
com deficiência.

até 200 colaboradores, 2%
de 201 a 500 colaboradores, 3%

de 501 a 1.000 colaboradores, 4%
de 1.001 em diante, 5%

Acesso ao Trabalho

1991

Lei de Cotas 
8.213/91

1999 20041999

Decreto 
3.298/99

2004

Decreto 
5.296/04

Redefine quais as deficiências que 
entram para a cota e estabelece 

princípios para promoção da 
acessibilidade.
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Termo Adequado – Geral PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Deficiência Física Pessoas com Deficiência Física

Deficiência Visual Pessoas com Deficiência Visual

Deficiência Auditiva Pessoas com Deficiência Auditiva

Deficiência Mental Pessoas com Deficiência Intelectual

Necessidades Especiais
Inclui além de pessoas com deficiência, os 
idosos, gestantes, mães com crianças de 
colo, entre outros.

Especiais Especial todos somos

Terminologias da Era da Inclusão
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Diferenças entre as Deficiências

Cada tipo de deficiência traz consigo diferentes necessidades.

Deficiência Física:

Deficiência Auditiva:

Deficiência Visual:

Deficiência Intelectual: Compreensão

Orientação

Locomoção

Comunicação

A Era da Inclusão



Regras de Ouro

Perguntas importantes Posso te ajudar?
Como posso te ajudar?

Aja com naturalidade e bom senso!
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Deficiência Física
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Deficiência Física

Nunca apóie nas cadeiras de rodas, muletas, bengalas e andadores. 

Palavras como “corra” ou “ande”, utilize naturalmente!

Em conversas prolongadas, procure sentar.

Mantenha as muletas, bengalas e cadeira de rodas próximas a pessoa.

Se não entender o que a pessoa disse, peça para repetir!
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Deficiência Auditiva
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Deficiência Auditiva
Não adianta gritar!

Fale pausadamente e articulando as palavras.

Tenha paciência!

Comunicação por LIBRAS, mímicas, gestos ou bilhetes.

Chame a atenção da pessoa colocando-se em seu campo de visão.
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Deficiência Visual
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Deficiência Visual

A comunicação verbal é essencial.

Conduzir é orientar a locomoção.

Ao indicar uma cadeira coloque as mãos da PCD no encosto.

Palavras como “olhe” ou “veja” podem ser usadas naturalmente.

Ao se afastar, não esqueça de avisar!
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Obrigado!
andrea@isocial.com.br
jaques@isocial.com.br
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