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Valquíria Furlan – Coordenadora 
Angelita Medeiros Antunes – Psicóloga
Elisângela Maria Thomazini – Assistente Social
Fabíola Casali Bassani – Terapeuta Ocupacional



CONTEXTO: PANDEMIA 

COVID-19

Aumento das 
vulnerabilidades sociais

Aumento dos riscos, em 
especial, às crianças e 

adolescentes

Termo de Ajuste de 
Conduta - 2020



 Núcleo: iniciou em março 
de 2021 – como projeto 

piloto com 10 famílias no 
Bairro Ana Paula Eleutério. 

Naquele momento, os 
profissionais eram de 3 
Secretarias diferentes;

 Junho de 2021 – decisão pela 
continuidade, ainda no Bairro Ana 
Paula Eleutério, após identificação 

de outras famílias; 
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 Outubro de 2021 – Ampliação do 
atendimento para toda a cidade com foco 
no acompanhamento social às famílias das 
crianças e adolescentes em situação de 
trabalho infantil;

 Equipe Atual: 1 Assistente Social; 1
Psicóloga; 1 Terapeuta Ocupacional e 1
Coordenadora (psicóloga) – todas servidoras 
públicas vinculadas à SECID.



2011: O PETI é incorporado na LOAS, como 
programa de “...caráter intersetorial.”

Acompanhamento social das famílias identificadas pela rede 
(abordagem social, educação, saúde, assistência social, entre 
outros), com a demanda de trabalho infantil, através de: 

 Visitas Domiciliares;

Atendimentos descentralizados;

 Articulação para inserção e/ou
atualização do Cadastro Único –
Transferência de Renda (CRAS);

NOSSAS AÇÕES



 Articulação para inserção nos Serviços de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos (SCVF) e nas entidades
qualificadoras (Jovem Aprendiz);

 Articulação com a rede (CRAS, UBS, Escolas,
Conselho Tutelar, CREAS, MP, etc.).

NOSSAS AÇÕES



SCFV  - Crianças e Adolescentes

•Pastoral do Menor (todas as unidades);
•Projeto Buscando a Paz (Paineiras e 
Vitória Régia);
•Projeto Semeando Amor e Casa da 
Mulher;
•Instituto Humberto de Campos;

Outros:

•PAT;
•Projeto Educação e 
Cidadania (UNISO);
•Projeto Elevar (Eduzz)
•UNISO – estagiários de TO

Alguns Serviços Parceiros 
NOSSAS AÇÕES

Entidade Qualificadora
(Jovem Aprendiz e cursos)

•ITEMM;
•UNITEM;

• Geração Futuro;
• CIEE



 Reuniões para construção de parcerias com outras 
políticas públicas, organizações da sociedade civil, 

organizações não governamentais;

NOSSAS AÇÕES Partimos da premissa da 
incompletude de qualquer política 

pública: Necessidade da 
Intersetorialidade

 Apresentação do Núcleo nas 
reuniões com os equipamentos 

da Assistência Social;



 Sensibilização sobre o trabalho infantil nos grupos 
com famílias atendidas pelos CRAS;

NOSSAS AÇÕES Partimos da premissa da 
incompletude de qualquer política 

pública: Necessidade da 
Intersetorialidade

 Oficina com a rede intersetorial 
visando reflexões e construções 

de estratégias conjuntas.



NOSSAS AÇÕES Partimos da premissa da 
incompletude de qualquer política 

pública: Necessidade da 
Intersetorialidade

Realização do Encontro da Região
Metropolitana de Sorocaba com o tema
“Caminhos de Prevenção para o Combate
ao Trabalho Infantil: Sensibilizar, Prevenir
e Mobilizar”



Total de crianças e adolescentes inseridos no NAPETI: 179, dos quais 77 
identificados em situação de trabalho infantil

Encaminhamentos para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 55

Encaminhamentos às unidades de qualificação: 56
Encaminhamentos ao Projeto Educação e Cidadania: 10 
Encaminhamentos ao Projeto Inclusão Digital: 52
Encaminhamentos a Vagas como Jovem Aprendiz/Pescar/Estágio/Cadastro de 
currículos nas plataformas: 48 

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL: 21

RESULTADOS

TOTAL DE FAMÍLIAS: 
59 (EM ACOMPANHAMENTO) – dados até junho/2022
08 (Encerrado o acompanhamento)
18 (Busca Ativa – sem localização) + 2 (outro município)



 Nossa equipe tem muito a percorrer ...

 Continuidade das ações de sensibilização sobre trabalho infantil;

 Garantia de acesso aos serviços, programas e benefícios;

 Inserção dos adolescentes em vagas protegidas de trabalho
(jovem aprendiz/estágio)

 Trabalhar de forma a garantir a intersetorialidade;

 Continuidade do trabalho social com famílias, objetivando o
fortalecimento de seu papel protetivo, com vistas a prevenção da
reincidência de violações de direitos.

DESAFIOS



Denúncias Gerais

• Equipe de Abordagem Social: (15) 3229.0777

• GCM: 153

• Disque 100 e 181

Casos identificados pela rede

Protocolo para o NAPETI com ciência ao Conselho Tutelar
napeti@sorocaba.sp.gov.br

Em caso de acidente de trabalho grave ou fatal
(menor de 18 anos)

CEREST: 3202.6700 – cerest@sorocaba.sp.gov.br

Situações de Trabalho Infantil em Sorocaba





Obrigada!

NAPETI
napeti@sorocaba.sp.gov.br

Telefone: 15 99160.4827


