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Quem somos
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● Organização da Sociedade  Civil de Interesse Público (OSCIP) 

fundada em 1997 com atuação nacional

● Agendas:

○ Educação Integral

○ Território e desenvolvimento integral

○ Proteção integral de crianças, adolescentes e jovens em 

situação de vulnerabilidade social

● Estratégias de atuação:

○ Desenvolvimento  metodológico no campo;

○ Disseminação de conhecimento: formação, sistematização de 

experiência, publicação de matérias e campanhas sociais;

○ Contribuição para a modelagem e implementação de políticas 

públicas.

https://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/
https://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/
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www.educacaointegral.org.br

Iniciativa da Associação Cidade 
Escola Aprendiz em parceria com 
organizações de referência no 
país com o objetivo de promover 
a  pesquisa, o  desenvolvimento, 
aprimoramento e difusão gratuita 
de referências, estratégias e  
instrumentais para a gestão de 
políticas públicas de 
Educação Integral.

www.educacaoeterritorio.org.br

Desenvolve ações estratégicas 
para o fortalecimento dessa 
agenda no Brasil.

Por meio de projetos e 
experiências voltados à 
integração entre comunidades, 
escolas e territórios, o Programa
fomenta a constituição de 
iniciativas e políticas públicas.

www.alunopresente.org.br

Tem a missão de contribuir para 
que todas as crianças e 
adolescentes do Brasil tenham o 
seu direito à educação básica 
garantido. 

Reinseriu quase 30 mil crianças 
e adolescentes  na escola no 
estado do Rio de Janeiro entre 
2014 e 2019.

Programas
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Comunicação para o Desenvolvimento

Comunicação: uma das principais ferramentas de 

desenvolvimento e transformação social. 

Elaborar conteúdos e estratégias para articular, 

mobilizar, engajar e influenciar políticas públicas 

(advocacy) de forma aprofundada, rápida e inovadora. 

Apoiamos empresas, organizações e coletivos a 

reforçarem seu posicionamento a partir de uma efetiva 

comunicação de suas causas. 
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De 2016 a 2021

Criança Livre do Trabalho Infantil

Desde 2021

Análise da relação entre racismo e trabalho infantil + educação 
antirracista também como uma estratégia de enfrentamento
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Plataforma de comunicação

Site

Facebook

Instagram

Twitter
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Fotojornalismo

O fotojornalismo  denuncia as piores formas de trabalho infantil no Brasil, tirando meninas e 

meninos da invisibilidade

.
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Mapa do Trabalho Infantil
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Promoção da educação antirracista



11

Livro Meninos Malabares 
Retratos do Trabalho Infantil no Brasil



Comunicação a 
serviço do 

enfrentamento ao 
trabalho infantil



Por que usar a comunicação?

● Mobilização para a desnaturalização do trabalho 

infantil e transformar a agenda em uma 

demanda social

● Disseminação de informação, metodologias 

eficazes e boas práticas

● Mobilização e pressão para influenciar políticas 

públicas (Mídia Advocacy)



Chega de Trabalho Infantil nos Shoppings Centers
Mobilização social 

A busca ativa de crianças e adolescentes em 

trabalho infantil é  acompanhada da realização de 

campanha de sensibilização para consumidores e 

lojistas, promovendo a contratação de aprendizes, 

ações de voluntariado, oficinas de geração de 

renda, entre outras estratégias.

Onde atuamos:

Shopping Metrô Santa Cruz

2019 - atualmente

Shopping Center Norte

Julho de 2021 - Atualmente

Shopping Pátio Higienópolis

2019 - 2020

.

https://livredetrabalhoinfantil.org.br/noticias/reportagens/campanha-shopping-metro-santa-cruz/


Metodologia Chega de Trabalho Infantil nos Shoppings Centers
Disseminação de informação 

Disponível 

gratuitamente para 

download no site do 

Criança Livre de 

Trabalho Infantil

www.livredetrabalhoinfantil.org.b

r

https://livredetrabalhoinfantil.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Ebook-Chega-de-Trabalho-Infantil_v2.pdf
https://livredetrabalhoinfantil.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Ebook-Chega-de-Trabalho-Infantil_v2.pdf
https://livredetrabalhoinfantil.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Ebook-Chega-de-Trabalho-Infantil_v2.pdf
https://livredetrabalhoinfantil.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Ebook-Chega-de-Trabalho-Infantil_v2.pdf
http://www.livredetrabalhoinfantil.org.br
http://www.livredetrabalhoinfantil.org.br


● Lançado em junho de 2022 pela Prefeitura de 
São Paulo, a partir da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)

● Inspirado em nossa metodologia Chega de 
Trabalho Infantil em Shoppings Centers.

● Fundamentado em três estratégias:
○ trabalho em rede (voltado à 

articulação entre a Prefeitura e 
empresas),

○ mobilização e capacitação (voltadas a 
empresários e funcionários) e

○ certificação (estratégia para 
reconhecer as boas práticas das 
empresas participantes do programa).

Cidade Protetora
Influência em políticas públicas

https://livredetrabalhoinfantil.org.br/noticias/reportagens/cidade-protetora-programa-com-foco-no-enfrentamento-ao-trabalho-infantil-em-espacos-privados-de-uso-coletivo-e-lancado-pela-prefeitura-de-sao-paulo/


Chega de Trabalho Infantil no Terminal Barra Funda
Mobilização social 

A metodologia Chega de Trabalho 

Infantil nos Shoppings Centers está 

sendo aplicada no Terminal Barra 

Funda (maio de 2022 a abril de 

2023), com o financiamento do 

Fundo Municipal de Criança e 

Adolescente (FUMCAD) e apoio do 

Conselho Municipal de Criança e 

Adolescente (CMDCA).



● Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil (FPPETI) discutiu formas de 
prevenção e enfrentamento ao trabalho 
infantil no transporte coletivo no estado de 
São Paulo em julho, na Alesp.

● Membros do Fórum,  representantes da 
CPTM, EMTU, Metrô, Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo,  das secretarias de 
Assistência e conselheiros tutelares de São 
Paulo,  Francisco Morato, Franco da Rocha e 
Embu das Artes.

● Próximo encontro - 12/12, às 14h, na Alesp
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Trabalho infantil nos transportes
Influência em políticas públicas

https://livredetrabalhoinfantil.org.br/noticias/reportagens/forum-paulista-discute-trabalho-infantil-no-transporte-coletivo-no-estado-de-sao-paulo/


Mobilização 
social

Desnaturalização do trabalho 
infantil



Escolha Ver - Exploração sexual é trabalho infantil
Mobilização social 

2019: mais de mil 

crianças e 

adolescentes se 

reuniram no Grito de 

Carnaval contra a 

exploração sexual 

infantil, no Vale do 

Anhangabaú, em São 

Paulo.

https://livredetrabalhoinfantil.org.br/noticias/reportagens/grito-de-carnaval-contra-a-exploracao-sexual-infantil-reune-mais-de-mil-criancas-e-adolescentes-em-sp/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/grito-de-carnaval-contra-a-exploracao-sexual-infantil-reune-mais-de-mil-criancas-e-adolescentes-em-sp/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/grito-de-carnaval-contra-a-exploracao-sexual-infantil-reune-mais-de-mil-criancas-e-adolescentes-em-sp/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/grito-de-carnaval-contra-a-exploracao-sexual-infantil-reune-mais-de-mil-criancas-e-adolescentes-em-sp/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/grito-de-carnaval-contra-a-exploracao-sexual-infantil-reune-mais-de-mil-criancas-e-adolescentes-em-sp/


Campanha Copa do Mundo Sem Trabalho Infantil
Mobilização social 

2018: Campanha durante a Copa do Mundo,

com abordagem da assistência social e 

panfletagem na região dos bares da Vila 

Madalena para conscientização dos 

consumidores e comerciantes.

Divulgação de vídeo no telão do Estádio do 

Corinthians

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/campanha-copa-sem-trabalho-infantil-sensibiliza-donos-de-bares-e-clientes/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/campanha-copa-sem-trabalho-infantil-sensibiliza-donos-de-bares-e-clientes/


Campanha Copa do Mundo Sem Trabalho Infantil
Mobilização social 



Campanha de enfrentamento ao Trabalho Infantil na indústria têxtil

Mobilização social 

2018: Campanha em escolas contra 

trabalho infantil na indústria têxtil, 

na semana do São Paulo Fashion 

Week. 

Panfletagem e roda de conversa com 

educadores, nas áreas com maior 

número de imigrantes e oficinas de 

costura clandestinas

https://livredetrabalhoinfantil.org.br/noticias/reportagens/projeto-chega-de-trabalho-infantil-na-industria-da-moda-atende-129-criancas-em-risco-em-sp/


Influenciadores
Mobilização social 



Repercussão na mídia
Mobilização social 



Disseminação 
de informação
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Guias e Cartilhas
Disseminação de informação 

Disponível 

gratuitamente para 

download no site do 

Criança Livre de 

Trabalho Infantil

www.livredetrabalhoinfantil.org.b

r

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/wp-content/uploads/2019/04/guia-passo-a-passo_prevencao-erradicacao-trabalho-infantil.pdf
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/wp-content/uploads/2019/04/guia-passo-a-passo_prevencao-erradicacao-trabalho-infantil.pdf
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/wp-content/uploads/2020/02/cartilha_peteca.pdf
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/wp-content/uploads/2020/02/cartilha_peteca.pdf


Mídia 
Advocacy

Influência em Políticas Públicas
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Enfrentamento ao trabalho infantil no carnaval
Influência em políticas públicas

● Reportagem foi publicada no pré-Carnaval 

de 2017

● O Ministério Público do Trabalho convocou 

a Prefeitura de São Paulo para audiência 

pública

● O caso foi incorporado ao inquérito sobre 

trabalho infantil nas ruas da cidade

● O MPT exigiu medidas, como campanhas 

de comunicação.

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/criancas-trabalham-no-carnaval-de-rua-de-sao-paulo-ao-lado-de-vendedores-credenciados/


Dia de Finados
Influência em políticas públicas



● Projeto de Lei (PL) 253/ 2021

● Cria a Política Municipal de Atenção a 
Crianças e Adolescentes em Situação 
de Rua e na Rua

● Cerca de 67% de crianças e 
adolescentes em situação de rua 
estão em trabalho infantil

● Votação em segunda instância hoje
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Política municipal de Atenção a Crianças e 
Adolescentes em Situação de Rua e na Rua
Influência em políticas públicas

https://livredetrabalhoinfantil.org.br/noticias/reportagens/em-conquista-historica-politica-para-criancas-e-adolescentes-em-situacao-de-rua-segue-para-votacao-na-camara/


● Participar do Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
○ Enviar email para marcia.guimaraes@mpt.mp.br 
○ Próxima reunião: 12/12, às 14h, na Alesp - Trabalho infantil no transporte 

público

● Acompanhe o Criança Livre de Trabalho Infantil
○ livredetrabalhoinfantil.org.br
○ @criançalivre - Facebook, Twitter, Instagram e YouTube
○ Lançamento da Pesquisa Evasão Escolar e sua conexão com a realidade do 

Trabalho Infantil na Cidade de São Paulo
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Alguns convites



Perguntas?



Advocacy

Contato:

robertatasselli@aprendiz.org.br

brunaribeiro@aprendiz.org.br
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mailto:robertatasselli@aprendiz.org.br
mailto:brunaribeiro@aprendiz.org.br

