
“SOMOS TODOS 

ESPECIAIS!”

1º C



4B - EB1 de Sátão



Um por todos, todos por um. Juntos derrubamos barreiras.

5ºB

Devemos ajudar e  tratar bem todas as pessoas.

2º A

"Juntos, com amor e compreensão, podemos vencer todas as 
dificuldades”

2ºB



"Não importa se temos um aspeto diferente porque no fundo 

somos todos iguais."     

"A única deficiência que existe é o preconceito, o resto são 

apenas diferenças."  

"Não existe deficiência que torne as pessoas diferentes. Somos 

todos iguais." 

"Ao quebrarmos barreiras, as diferenças enriquecem os laços 

da mudança e da união."  

6ºA



" Devemos aceitar a diferença e ajudar quem precisa, para termos um MUNDO 
melhor.“

3º B

" A sociedade deve aceitar as diferenças das pessoas com deficiência, não as 
deve desprezar, mas sim respeitar e cuidar.“

EB1 de Rãs

"A União faz a força"
" Se nos ajudarmos será mais fácil vencermos barreiras." 

7ºC



Não devemos discriminar os outros pelas suas diferenças. Diga não à descriminação!

Se a nossa mente não está pronta para receber todas as pessoas, é porque a nossa mente 

está deficiente!

Não devemos julgar as pessoas pela sua aparência, porque apesar das diferenças somos 

todos iguais.

Devemos aceitar e ajudar as pessoas e animais com deficiências.

Ninguém deve ficar para trás, porque todos fazemos falta e todos somos importantes.

Não tem mal sermos diferentes porque somos iguais.

4.ºA



*Ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado diferente.  
Salomé 

*Ser diferente é ser único, seja a diferença que for, em cada um de 
nós há algo especial que nos identifica! Sara 

*Todas as pessoas merecem a mesma atenção, diferentes ou não. Tomé

*O cão mostrou ao menino, que na vida podemos fazer tudo, mesmo que 
sejamos diferentes. Mostrar ao mundo que somos todos iguais, mesmo 
sendo diferentes. Ema 

*Ter deficiência não significa ser diferente! Tomás 

* A maior deficiência está na mentalidade das pessoas que insistem em ver diferenças quando somos todos iguais. Laura

*Diferente é se nós quisermos, porque somos todos iguais, mesmo 
que nós sejamos diferentes. Rui 

*As diferenças não interessam, porque mesmo sendo diferentes somos 
iguais. Tiago C.

*Mesmo com as diferenças todos somos seres humanos e nunca podemos desistir pois com 
persistência tudo se alcança. Diego

* Por mais que plantem o mal, prossiga semeando o bem, colocando um 
sorriso nos lábios de alguém! Iara

4.º C



Inclusão significa andar “de mãos dadas” com a Diversidade, 

defendendo a dignidade, os direitos e o bem-estar das pessoas 

com deficiência.

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 

direitos humanos (políticos, económicos, sociais ou culturais) 

são direitos que valem para todas as pessoas, porque, ser 

diferente não é um problema. O problema é ser tratado de 

forma diferente.

A Inclusão é um direito! Não um favor.

INCLUSÃO: a maior limitação ainda é o preconceito!

8ºA



Uma deficiência não torna ninguém estranho, mas sim 
único. Chega de ódio, é hora de amar sem fronteiras 

físicas.

Liliana Campos, 11º B

Não fique triste por ser diferente, mas sim por marcar a 
diferença. 

A deficiência não é um obstáculo ao sucesso.

6º C

As amizades  mais  ricas, normalmente, começam com a 
diferença. 

Um ser diferente não é um ser incapacitado.  

6. D



Com igualdade e força de vontade, a pessoa com deficiência pode fazer a 

diferença!

* 5ºC 

Mesmo com diferenças,  ao carinho e ao respeito temos direito!

* 5ºD

"Não devemos ignorar as pessoas com alguma deficiência. Devemos valorizar 

sempre as capacidades de cada um.

Ajudar pessoas com deficiência, faz de nós melhores pessoas em atitudes e 

sentimentos."

* 5.º A



“ Se não há duas pessoas iguais, porquê discriminar a 

diferença? Sê diferente, trata igual!”

7ºE da EBIFA

AMOR - EMOÇÃO - AMIZADE 

2ºC 



Discriminação às pessoas com deficiências 

Não é por não teres vindo ao mundo

como aquilo que é considerado normal,

que deixas de ser especial.

Cada um tem o seu valor

e ninguém merece conviver com a dor

de se sentir inferior.

Como diz o velho ditado:

“faz aos outros o que queres que te façam a ti”

e assim serás recompensado.

Colocares-te no lugar do outro,

faz te dar valor ao pouco

e perceber que afinal ele não é louco.

Todos diferentes,

mas no fundo todos iguais,

pertencemos todos ao mesmo grupo dos animais.

Autoria: Cláudia Mota Figueiredo nº7 11ºB


