
INCLUSÃO SOCIAL!!! 



Diversidade 



Roda de Conversa 
 

 A raça, a religião, o nível social e até 

mesmo a condição física de alguém são 

critérios relevantes no processo de inserção 

no mercado de trabalho? 

 

 Em nossa sociedade, existe mais 

inclusão ou exclusão? Por quê? 

 

  



O que é inclusão social? 
 Inclusão social: é um conjunto de 

meios e ações que combatem a exclusão 

aos benefícios da vida em sociedade. É 

oferecer aos mais necessitados 

oportunidades de acesso a bens e serviços, 

dentro de um sistema que beneficie a todos 

e não apenas aos mais favorecidos.  

 As pessoas são excluídas por 

diferentes motivos como: 



 Condições sócio – econômicas 

Gênero 

Raça 

Falta de acesso a tecnologias (exclusão 

digital) 

 Opção Sexual 

 Idade 

 Pessoa com Deficiência 

 Religião 

 Capacidade intelectual e motora 

 Existe preconceito?? 







O que é preconceito? 

 O preconceito nasce de uma suposição feita 

sobre algo ou alguém. Muitas vezes, o conceito 

construído com tal suposição torna-se antecipado e 

superficial, formado sem muita reflexão e 

discernimento. Essa falsa percepção do real faz com 

que tenhamos comportamentos fortemente 

discriminatórios frente a situações e pessoas. Assim, 

nasce o que chamamos de –preconceito- uma grave 

distorção social fortemente alimentada pelo homem. 



Como incluir a todos? 

 A inclusão social, em suas diferentes faces, é 

efetivada por meio de políticas públicas, que além de 

oficializar, devem viabilizar a inserção dos indivíduos 

aos meios sociais. Para isso, é necessário que sejam 

estabelecidos padrões de acessibilidade nos 

diferentes espaços (escolas, empresas, serviços 

públicos), assim como é necessário o investimento 

em formação inicial e continuada dos profissionais 

envolvidos no processo de inclusão, principalmente 

dos professores. 

 





Como você chama a pessoa? 

 

 Deficiente! 

 

 Pessoa com Deficiência! 

 

 Pessoa Especial! 

 

Pessoa Portadora de necessidades Especiais! 

 

 



Como se deve chamar: 

 

 

                

           Pessoa com Deficiência! 



Inclusão Social no Mercado de 

Trabalho! 



Lei de Cotas 

A lei de Cotas nº 8.213/91 

 

Da direitos as pessoas com deficiência a 

conseguir entrar no mercado de trabalho. 



Inclusão Social 



Inclusão Social 



Inclusão Social 



Em grupos – Debatem e 

Respondam: 
1. O que é deficiência? 

2. Como conviver com deficientes, já que no futuro, 

todos teremos limitações? 

3. Alguém já passou pela situação de ter que ajudar 

uma pessoa com deficiência? Como ajudou? Dê 

exemplo. 

4. Caso nunca tenha passado por esta situação 

como ajudaria? Dê exemplos ( deficiente auditivo/ 

visual ou cadeirante... 

 5. Quais são os erros cometidos ao ajudar pessoas 

com deficiência? 

 



Atividade-I Avaliando nosso 

entorno 
 Cada equipe escolherá um exemplo de 

exclusão social e apresentará situações onde 

presenciamos preconceito.  

 Crie um quadro no caderno 

exemplificando os locais e as situações onde 

encontramos o preconceito.  

 As equipes apresentem a atividade. 

  



Atividade-II Campanha da 

Inclusão 
 Cada equipe deverá montar  propostas 

que viabilizem a inclusão de todos e a 

melhoria da convivência entre as pessoas na 

rua, na escola, no curso, no trabalho, etc.. 

  

 Para isso deverão seguir os seguintes 

tópicos: 

 Obs: Todos deverão apresentar hoje. 

  

 



1) Nome da campanha 

2) Quanto tempo irá durar? 

3) Qual a importância da campanha?  

4) Quais são os objetivos da campanha? 

5) Estabeleça três metas para a campanha. 

6) Quem será o público alvo? 

7) Onde a campanha será realizada? 

8) Que ferramentas de divulgação serão     

utilizadas? Televisão, Internet, Jornais... 

9) Crie modelos de panfletos de divulgação. 

10) Crie um slogan para a campanha. 

11) Quais são os resultados esperados?  

Apresentação e trabalho escrito 

  

 


