VER E OUVIR DE
MANEIRA DIFERENTE
Algumas crianças não conseguem ver ou ouvir tão bem quanto
as outras. Você conhece alguém assim? Como você se sentiria
se não pudesse ver ou ouvir muito bem?
Aqui estão dois jogos para ajudá-lo a entender como seria não
poder ver ou ouvir.

PA R C E I R OS
V E N D A D OS
Jogue este jogo em duplas. Uma
pessoa venda os olhos com um
pedaço de pano para não enxergar.
A outra pessoa é o seu guia.
O guia, então, leva a pessoa
vendada para caminhar, deixando-a
sentir coisas diferentes e cuidando
dela. O guia precisa garantir que a
pessoa vendada não tropece nem
bata em nada.
Depois, fale sobre como foi não
poder enxergar.
•• O que o seu guia fez que foi útil?
•• O que ele poderia ter
feito melhor?
•• Você confiou no seu guia?
•• Como você pode ajudar as
pessoas que não enxergam
muito bem?

FALAR SEM PALAVRAS
As crianças que não ouvem às vezes não falam. Este jogo vai ajudálo a entender como é não ser capaz de falar e a aprender como se
comunicar com as pessoas que não ouvem ou falam bem.
Revezando-se, procure explicar algo apenas através de gestos, sem
palavras. Os outros devem adivinhar o que você está tentando dizer.
Aqui estão algumas ideias:

“Eu quero
um copo
de água.”

“Passe-me
a bola.”
“Eu quero
ir dormir.”

“Eu tive um
sonho ruim.”

“Não consigo
encontrar
minha casa.”

Depois, fale sobre como foi.
•• Foi fácil explicar algo sem falar?
•• Se as pessoas não conseguiam entendê-lo, como você se sentiu?
•• Seus amigos ajudaram a explicar o que você queria dizer? Eles
poderiam ter ajudado mais?
•• Como você pode ajudar as crianças que não ouvem ou falam
muito bem?

DESAFIO DA MEMÓRIA
DE VERSÍCULO DA BÍBLIA!
A Bíblia diz que Deus criou a todos e que cada pessoa é diferente
e especial. Deus ama a todos nós e quer que nós nos amemos uns
aos outros.
Você conseguiria aprender este versículo da Bíblia de cor?
Adaptado do Guia da Hesperian, Disabled village
children (Crianças com deficiência que vivem em
aldeias). Veja a página 22 para obter mais detalhes.

Jesus disse: “Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos
outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros”.
(João 13:34)
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