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Pesquisa com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil (2021)



ações intersetoriais de enfrentamento à 
exploração do trabalho infantil



Política de ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Priorização de inclusão e  ampliação do tempo de permanência no 

Programa Renda Mínima para famílias com crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil;

Implantação de Programa de Transferência de Renda direta “Minha 

Chance” aos adolescentes (de 14 a 18 anos), no valor mensal de R$300,00 

por 4 meses, condicionado ao retorno à escola e/ou frequência regular 

em curso profissionalizante a ser ofertado pela Secretaria de 

Desenvolvimento, e/ou em outras atividades definidas durante o 

acompanhamento pela PSB e PSE;

Oficinas temáticas e almoços nos espaços dos CREAS e CRAS;



Política de ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Priorização das famílias com crianças e adolescentes em situação de 

trabalho infantil, na concessão dos benefícios eventuais (cartão- 

alimentação e auxílio-aluguel);

Ampliação de 83 vagas nos núcleos de SCFV para atendimento do 

público prioritário de crianças e adolescentes em situação de 

Trabalho Infantil;

Ampliação da carga horária e da equipe do Serviço Especializado de 

Abordagem Social, que conta com equipe específica para a 

abordagem de situações de trabalho infantil e com atuação de 12h 

de segunda à sábado.



Política de EDUCAÇÃO:

Priorização de crianças e adolescentes em situação de trabalho 

infantil nas aulas presenciais e nas ações de reforço escolar.

Secretaria de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:

Oferta de Cursos de Qualificação Profissional voltados para famílias 

de adolescentes; 

Oferta de cursos para adolescentes acima de 14 anos;

Curso de informática, mídias sociais, marketing pessoal e 

atendimento ao cliente mediante parceria com a FATEC

Garantia de alimentação aos adolescentes nos cursos que serão 

ofertados;



Fundação de ESPORTE, ARTE E CULTURA:

Oferta de atividades de Esporte, Arte e Cultura, nas 5 regiões, 

destinado à crianças e adolescentes encaminhados pelos CREAS, 

CRAS e Serviços Socioassistenciais

Modalidades: acordeon; violão, atletismo, badminton, basquete 

masculino e feminino, capoeira, ciclismo, dama, futebol masculino e 

feminino, futsal, ginástica, ginástica artística, ginástica rítmica, 

handebol masculino e feminino, hapkidô, hidrogisnática, judô, 

karate, natação, taekwondo, voley feminino e masculino, voley de 

praia, xadrez e yoga



Juizado Especial da Infância e Adolescência (JEIA) e Fórum Municipal de 

Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente 

(FMPETIPA): 

Vagas para cursos em instituições parceiras (SENAC, SENAI, Projeto Pipa)

Bolsa auxílio de incentivo à frequência nos cursos

Dia A da Aprendizagem: Direcionamento exclusivo de vagas de 

aprendizagem para o público em situação de trabalho infantil .

Destaque para as oficinas temáticas nos territórios "Trampo Legal" 

e "Arteria"

Oficina preparatória sobre o mundo do trabalho, elaboração de 

currículos e entrevista;

Resultado: 73 participantes, destes mais de 45 pré-selecionados e 20 

contratados até o momento.












