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Oi! Eu sou uma criança. 

Eu sou parte de uma 

família, e famílias como a 

minha estão em todos os 

lugares do mundo.

Minha mãe diz que eu 

não enxergo bem, que 

eu posso ouvir um 

pouco, e que eu tenho 

dificuldade em segurar 

coisas… E:

Mãe com uma criança pequena 
em seu colo, usando aparelho 
auditivo , sorrindo uma para a 

outra.

Olhe para Mim!

Eu também estou aqui

Uma criança, um ser humano…exatamente como você

Não olhe para a minha deficiência, olhe para mim

Eu também quero ser independente e livre

Eu posso levar mais tempo para aprender, e eu tenho 

meu próprio jeito

Mas aprender eu vou, mais e mais a cada dia

Deixe-nos trabalhar juntos, venha comigo

E vamos descobrir as maravilhas que existe em mim…



Eu quero ser incluída nas atividades da 

minha família. Há muitas maneiras em 

que posso ajudar também. Eu gosto de 

estar com outras crianças.  Eu amo 

celebrações em família e festividades 

locais. Eu posso ajudar a bombar água. 

Eu posso andar na cesta da bicicleta do 

meu avô. Há um monte de coisas que eu 

posso fazer com você!

Menina e adulto bombando 
água de um poço juntos.

Eu posso participar na minha família e na minha comunidade!



Eu gosto de brincar com coisas na minha casa e 

ao redor dela. Por favor, coloque os brinquedos 

onde eu possa alcançá-los. Eu gosto 

especialmente de brincar com outras crianças. 

Eu gosto quando meu irmão e minha irmã 

brincam perto de mim e eu quero juntar-me a 

eles.

Eu posso brincar!

Uma criança pequena usando óculos, sentada 
em uma bacia grande com um brinquedo fácil 

de agarrar. A criança está segurando e 
balançando um brinquedo sonoro.

Um menino e uma menina 
de mãos dadas brincando 

juntos de amarelinha.



Eu posso me comunicar 

com você. É muito 

importante para mim –

exatamente como é para 

você.  Esteja em contato, 

brinque e fale comigo, e 

então veja a minha reação. 

Tente aprender MINHA 

língua, eu estou tentando 

aprender a sua. Vamos nos 

divertir juntos! 

Eu estou sempre aprendendo…embora 

possa ser em pequenos passos. Eu 

entendo como usar as coisas quando 

eu posso senti-las. Eu preciso de muita 

prática e bastante tempo para fazer as 

coisas sozinha. Você pode me ajudar a 

aprender estabelecendo uma rotina 

que eu possa seguir todos os dias. E 

exatamente como outras crianças, sim, 

eu também posso ir à escola!Mãe e criança se comunicando pelo tato. A mãe está sentada no chão e a criança está 
deitada de costas olhando para a mãe, apoiada entre as pernas da mãe. A mãe e a criança 

estão alcançando as mãos uma da outra e estão batendo palmas juntas.

Criança e avó 
sentadas no 

chão com uma 
bacia de 

vegetais com 
folhas na frente 

delas. Juntas 
elas estão 

separando as 
folhas dos 

vegetais para 
preparar uma 

refeição.

Eu posso me 
comunicar!

Eu posso aprender!



Eu sou repleta de alegrias e possibilidades, e travessuras, e sonhos - como todas as crianças. 

Você pode me ver? Eu estou aqui, na nossa comunidade, no nosso bairro. Eu sou uma 

criança esperando e querendo ser amada, respeitada, e incluída. Se você me apreciar e me 

incluir, outros na comunidade farão o mesmo! Uma vez houve uma criança como eu. Ela 

cresceu e se tornou uma mulher famosa chamada Helen Keller, e ela disse “Sozinhos 

Podemos fazer pouco, juntos Podemos fazer muito.” Eu tenho muitos sonhos – você me 

ajudaria a realizá-los?

Every child needs love and care, including me! I 

may find it difficult to show you, but I love you 

very much. And I need you to show me that 

you love and care for me. I can feel your love.

Eu sou muito fácil de se amar…
e eu amo você também Lembre-se: 

Eu sou uma 
criança – um 
presente 
precioso

Irmão e irmã 
se abraçando e 

sorrindo.

Pai carregando seu 
bebê bem próximo 
a ele e beijando sua 

face.
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