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ID-GAMING: DESENVOLVIMENTO DE 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA 

MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL POR MEIO DE JOGOS 
SÉRIOS

Materiais de 

Formação



TEMA 1

O que significa ter qualidade de vida para pessoas 

com deficiência intelectual?

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoas 

com Deficiência



A Convenção 

das Nações 

Unidas sobre 

os Direitos da 

Pessoas com 

Deficiência

A Convenção dos Direitos de Pessoas com

Deficiência é um acordo internacional de direitos

humanos das Nações Unidas com a intenção de

proteger os direitos e a dignidade

de pessoas com deficiência.

Todas as nações envolvidas estão

empenhadas em, promover, proteger

e garantir o prazer dos direitos humanos

por pessoas com deficiência e garantir que podem

desfrutar de igualdade perante a lei.



PRÍNCIPIOS DA 

CONVENÇÃO 

SOBRE OS 

DIREITOS DAS 

PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA

1. Respeito pela dignidade e autonomia

individual incluindo a liberdade de fazer as

próprias escolhas.

2. Não discriminação

3. Participação e inclusão plena e efetiva na

sociedade

4. Respeito pela diferença e aceitação de

pessoas com deficiência como parte da

diversidade humana e da humanidade



PRÍNCIPIOS DA 

CONVENÇÃO 

SOBRE OS 

DIREITOS DAS 

PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA

5. Igualdade de oportunidade

6. Acessibilidade

7. Igualdade entre homens e mulheres

8. Respeito pela evolução das

capacidades de crianças com

deficiência e respeito pelos direitos das

crianças com deficiência



Quais são os 

direitos das 

pessoas com 

deficiência?

DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS1

Acessibilidade

Reconhecimento perante a lei 

e capacidade jurídica

Acesso à justiça

Participação na vida em 

público (incluindo o direito ao 

voto)



Quais são os 

direitos das 

pessoas com 

deficiência?

DIREITOS ECONÓMICOS, SOCIAIS E 
CULTURAIS2

Respeito pela família

Direito a educação

Direito a saúde

Habilitação e reabilitação

Trabalho e emprego

Nível de vida adequado e proteção social



Quais são os 

direitos das 

pessoas com 

deficiência?

DIREITOS DE VIDA 

INDEPENDENTES3

Direito de receber proteção em situações 

de risco e emergência humanitária

Vida independente

Cooperação internacional e 

implementação nacional


