
agir para acabar com
o trabalho infantil

`PROGRAMAÇÃO DO ANO INTERNACIONAL PARA A
ELIMINAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 



Participação em rede;
Educação;
Formação profissional (Aprendizagem);
Saúde;
Proteção social;
Orçamento público.

A Comunicação do Ano Internacional se dará a partir
dos eixos priorizados pelo Grupo de Trabalho. São eles: 



Participação em rede

O FNPETI coordena a Rede Nacional de
Combate ao Trabalho Infantil, que conta com
diversas entidades-membro, pessoas físicas e 27
Fóruns Estaduais; e a Rede Nacional de
Adolescentes e Jovens. Além disso, participa de
diversas articulações em rede, como o GT Agenda
2030, a Coalizão Direitos Valem Mais, a Marcha
Global contra o Trabalho Infantil América do Sul e
Caribe e o coletivo para monitoramento da
Revisão Periódica Universal (Coletivo RPU). 
Acreditamos que a luta pela defesa e garantia de
direitos deve ser conjunta, articulada e
horizontalizada. 



A educação pública, laica, inclusiva e de qualidade
é um direito de todas as crianças e adolescentes
brasileiros. No entanto, crianças e adolescentes que
trabalham, ainda que frequentem a escola,
apresentam menor rendimento escolar em relação
às crianças e adolescentes que só estudam. Por isso,
a campanha deve ressaltar a importância da
educação para a formação cidadã, que contribui
para romper com o ciclo de pobreza. O direito às
práticas esportivas, à cultura, ao brincar e ao lazer
são dimensões da educação integral. 

Educação



Formação Profissional (Aprendizagem)

A aprendizagem é um direito fundamental que
deve ser  garantido aos adolescentes a partir
dos 14 anos. Trata-se de um contrato de
trabalho especial, com carteira assinada, 
 garantias trabalhistas e previdenciárias. É
uma oportunidade de formação profissional
teórica e prática, que tem como
condicionalidade a frequência e o rendimento
escolar. No Brasil, quase 80% do trabalho
infantil ocorre entre os adolescentes de 14 a
17 anos.
.



De acordo com dados do SINAN, do
Ministério da Saúde, entre 2007 e 2020,
290 crianças e adolescentes morreram
em decorrência de acidentes de
trabalho, mais de 29 mil sofreram algum
tipo de acidente grave e mais de 49 mil
sofreram algum tipo de agravo à saúde.
Esses dados apontam para os riscos do
trabalho infantil ao pleno
desenvolvimento e à saúde de crianças
e adolescentes trabalhadores.

Saúde



As políticas de distribuição de renda e

de proteção da população mais

vulnerável são essenciais para combater

o trabalho infantil, pois o fenômeno está

intimamente ligado à pobreza e ao

desemprego de adultos. A pandemia da

COVID-19 agrava essa situação e exige

medidas ainda mais urgentes, como a

garantia de renda básica a todas as

famílias vulneráveis.

Proteção social



A prevenção e o combate ao trabalho infantil
dependem de políticas públicas e dotações
orçamentárias para se efetivarem. O Brasil
comprometeu-se a erradicar o trabalho infantil até
2025 (meta 8.7 dos ODS), mas o cumprimento da
meta depende de ações articuladas, por meio de
políticas públicas intersetoriais que respondam a
complexidade dessa grave violação dos direitos
de crianças e adolescentes, que é o do trabalho
infantil. 

Orçamento público





Envio de release sobre o Ano Internacional e de boletim sobre a adesão da Rede
Nacional de Combate ao Trabalho Infantil à Mobilização Global;

22/04: Envio de segundo release. Tema: Acidentes de trabalho envolvendo crianças e
adolescentes em situação de trabalho infantil e o Ano Internacional;

26/04: Aviso de live sobre início das mobilizações pelo Ano Internacional nas redes
sociais e reaviso para o mailing do FNPETI;

PROGRAMAÇÃO
ABRIL



28/04 – Divulgação dos dados sobre acidentes de trabalho – relacionar ao Ano

Internacional.

16 de Abril - 26 anos do assassinato de Iqbal Masih, criança paquistanesa que se tornou

um dos símbolos da luta contra o trabalho infantil;

27 de Abril - Dia das Trabalhadoras Domésticas;

 28 de abril - Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do 

Datas a considerar para postagens: 

Trabalho (Lei nº 11.121/2005).

PROGRAMAÇÃO
ABRIL

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11121.htm


Mês de início das mobilizações pelo Ano Internacional no Brasil. Postar

conteúdos que evidenciem o tema do trabalho infantil, apresentando as

principais características do trabalho precoce no Brasil e  conteúdos

sobre Orçamento Público e Proteção Social, devido à proximidade da

data de envio da Carta aos Prefeitos. 

PROGRAMAÇÃO
MAIO



10h - Divulgação de vídeo da secretária executiva do FNPETI, Isa Oliveira, convidando as

pessoas a participarem das mobilizações pelo Ano Internacional; 

19h (a confirmar) – Live realizada pela Rede Nacional de Adolescentes e Jovens com

convidades sobre o Ano Internacional e sobre o contexto atual do trabalho infantil no Brasil;

Envio da Carta aos Prefeitos (para as capitais dos estados) sobre o Plano Plurianual

/divulgação nas redes sociais (Ação de incidência política);

Divulgação nas redes sociais da história de uma vítima de trabalho infantil: Marielma de Jesus

Sampaio, menina paraense vítima de trabalho infantil doméstico assassinada pelos patrões.

Lançamento: 4 de maio de 2021 (terça-feira)

PROGRAMAÇÃO
MAIO



1º de maio - Dia do Trabalhador;

18 de Maio - Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e

Adolescentes (Lei nº 9.970/2000);

22 a 28 de maio - Semana Mundial do Brincar (Aliança pela Infância).

Datas a considerar para postagens: 

PROGRAMAÇÃO
MAIO

https://crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=233
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9970.htm
https://crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=233


Todas as postagens do mês devem ter como foco o 12 de Junho, Dia Mundial
Contra o Trabalho Infantil. A programação inclui twitaço, lives e divulgação de
todas as ações da Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. 

Publicar cards e reels (ver a possibilidade de participação dos adolescentes e

jovens) que relembrem dados sobre trabalho infantil e acidentes de trabalho

envolvendo crianças e adolescentes, sempre destacando a importância do Ano

Internacional. 

PROGRAMAÇÃO
JUNHO



Semana do 12 de Junho

14 a 21 de junho - Semana de Ação Mundial

Divulgação nas redes sociais da história de uma vítima de trabalho infantil (ação

de sensibilização)

Programação especial, em elaboração, com a maior concentração de atividades

do mês;

Participação na Semana de Ação Mundial, coordenada no Brasil pela Campanha

Nacional pelo Direito à Educação;

PROGRAMAÇÃO
JUNHO



Mês dedicado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A programação
deve informar sobre a importância do ECA, o que significa crianças e
adolescentes serem prioridade absoluta e como isso se efetiva em termos de
políticas públicas. Abordar o que está previsto no ECA sobre trabalho
infantil, aprendizagem e como o trabalho infantil viola direitos fundamentais
garantidos pelo Estatuto. 

PROGRAMAÇÃO
JULHO



PROGRAMAÇÃO
JULHO

• 13 de julho - Aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

• 30 de julho - Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas;

•Divulgação nas redes sociais da história de uma vítima de trabalho infantil (ação de
sensibilização).



ARTICULAR PUBLICAÇÕES SOBRE OS SEIS EIXOS PRIORIZADOS COM A AGENDA POLÍTICA
BRASILEIRA NO PERÍODO. 

PROGRAMAÇÃO
DE AGOSTO A OUTUBRO

• 28 de agosto - Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento;

• 8 de setembro - Dia Internacional da Alfabetização (Instituído pela ONU e pela
UNESCO);

• 21 de setembro - Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência
(Lei nº 11.133/2005);

• 22 de setembro - Dia Internacional da Juventude;

• 23 de setembro - Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres
e Crianças;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11133.htm


ARTICULAR PUBLICAÇÕES SOBRE OS SEIS EIXOS PRIORIZADOS COM A AGENDA POLÍTICA
BRASILEIRA NO PERÍODO. 

PROGRAMAÇÃO
DE AGOSTO A OUTUBRO

• 12 de outubro - Dia da Criança;

• 15 de outubro - Dia do Professor;
• 16 de outubro - Dia Nacional da Alimentação (Lei nº 12.077/2009);

•Divulgação mensal nas redes sociais da história de uma vítima de trabalho infantil
(ação de sensibilização).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12077.htm


ARTICULAR PUBLICAÇÕES SOBRE OS SEIS EIXOS PRIORITÁRIOS COM A AGENDA
POLÍTICA BRASILEIRA NO PERÍODO. OS TEMAS PREVIAMENTE DESTACADOS SÃO:

IGUALDADE RACIAL, RACISMO ESTRUTURAL E ANIVERSÁRIO DO FNPETI E DA
REDE NACIONAL DE ADOLESCENTES E JOVENS. 

PROGRAMAÇÃO
NOVEMBRO



PROGRAMAÇÃO
NOVEMBRO

• Divulgação nas redes sociais da história de uma vítima de trabalho infantil 
(ação de sensibilização)

• 20 de novembro - Dia da Consciência Negra;

•29 de novembro - Aniversário do FNPETI (27 anos) e da Rede Nacional de 

Adolescentes e Jovens (2 anos)



ARTICULAR PUBLICAÇÕES SOBRE OS SEIS EIXOS PRIORITÁRIOS COM A AGENDA
POLÍTICA BRASILEIRA NO PERÍODO. 

PROGRAMAÇÃO
DEZEMBRO

• 10 de Dezembro - Dia Internacional dos Direitos Humanos (1948);

• 14 de dezembro - Dia Nacional de Combate à Pobreza
(Lei nº 11.172/2005, de 6 de setembro de 2005);

•Divulgação mensal nas redes sociais da história de uma vítima de trabalho infantil
(ação de sensibilização).

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11172.htm


Obrigada!
 

e-mails para contato: 
comunicacao@fnpeti.org.br

fnpeti@fnpeti.org.br


