
  

Projeto Escola e Comunidade: 

CRIANÇA NÃO TRABALHA



  

LOCAL: Guarulhos – SP

PERÍODO da Formação: 16/09 à 09/12



  

Apresentação
O Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil propõe 
à Comissão Municipal do PETI – Guarulhos, uma parceria na consecução 
do projeto “Comunidade e Escola: Criança não trabalha”. Fruto da 
preocupação do Fórum Estadual em promover o empoderamento das 
comissões municipais no combate ao trabalho infantil, o projeto prevê a 
formação de professores da rede pública e educadores de organizações da 
sociedade civil na perspectiva de inserir a temática do trabalho infantil e 
dos direitos da criança e do adolescente na proposta pedagógica dessas 
instituições. Propõe também a realização de um concurso de produções 
artísticas envolvendo as organizações e as crianças, de maneira a levar 
essas reflexões não somente para educadores, como também para a 
comunidade, família e as próprias crianças.



  

Justificativa
Partimos do princípio de que prevenir e erradicar o trabalho infantil é um 
compromisso com a cidadania e com o futuro das crianças e adolescentes 
e, portanto, com o próprio país. Tal desafio deve ser visto como uma 
tarefa coletiva envolvendo escola, família, Estado e sociedade civil 
organizada, em uma ação em rede a serviço da aprendizagem de crianças 
e adolescentes.
A escolha pela cidade de Guarulhos deve-se ao fato de que esse 
município já desenvolve relevantes iniciativas no enfrentamento do 
trabalho infantil e também pela preocupação do Fórum e da Comissão do 
PETI em identificar e prevenir as diferentes formas e expressões de 
trabalho infantil que ainda persistem na cidade de Guarulhos e no Estado 
de São Paulo. Alinhando-se também com a política nacional de combate 
as piores formas de trabalho infantil pois o Brasil é signatário da 
convenção 182 da OIT. 



  

Objetivo
 Sensibilizar a comunidade sobre os 

temas do trabalho infantil e dos direitos 
fundamentais da criança e 
adolescentes, constituindo-se como 
referência de boa prática de prevenção 
e combate ao trabalho Infantil. 



  

Eixos da FORMAÇÃO

 Comunidade de Aprendizagem

 Cartografia

 Trabalho com projetos 



  

Comunidade de Aprendizagem

 Traduz-se na idéia de que educar e assegurar 
os direitos das crianças é uma tarefa de todos - 
“É preciso toda uma aldeia para educar uma 
criança”.  Criar uma comunidade de 
aprendizagem implica em perceber que no 
entorno da escola existem outros possíveis 
espaços de aprendizagem, bem como outros 
“parceiros educativos”. É transformar a cidade 
em um espaço acolhedor e garantidor dos 
direitos humanos fundamentais.



  

Cartografia
 O processo cartográfico pressupõe que cada 

educador seja um “Marco Pólo” que irá fazer 
uma “viajem”, uma expedição de 
reconhecimento pelos vários lugares do bairro 
para identificar reconhecer como os espaços 
são geridos e ocupados na comunidade. É olhar 
de maneira investigativa para os usos, práticas 
e relações que acontecem no território e 
perceber seu entorno, especialmente no que diz 
respeito à percepção e entendimento sobre o 
tema do trabalho infantil.



  

Trabalho com projetos

 Trabalhar com projetos educativos é optar por 
uma estratégia que possibilita construir 
conhecimento na ação, isto é, aprender 
fazendo. É uma proposta de intervenção 
pedagógica que gera situações de 
aprendizagem reais e diversificadas com o 
envolvimento de educadores e educandos – 
todos igualmente comprometidos com a busca 
de conhecimentos que tenham sentido e 
significado para todos os envolvidos.



  

Comunidade de 
Aprendizagem

Cartografia

Projeto Escola e Comunidade: 
CRIANÇA NÃO TRABALHA

Trabalho com projetos 

Evento de mobilização para o 
Combate ao trabalho infantil 



  

CONVITE
Dia: 09 de dezembro  de 2008.

Horário: das 18h30 às 21h00

Local: Centro Municipal de 
Educação  Adamastor

Endereço: Av. Monteiro Lobato, 
734 

Evento de mobilização para o 

Combate ao trabalho infantil 

Convidamos V.Sa. para 

participar do  Encontro de 

Mobilização para 

erradicação do Trabalho 

Infantil do Projeto: “Escola 

e Comunidade : Criança 

não trabalha”    



  

Exemplos de Resultados Alcançados 
pelas Escolas e ONG’s participantes.

 Projeto BAU DE HISTÓRIAS (cartografia sobre o T.I. a 
partir de uma HQ).

 Espetáculo de Teatro (esquetes a partir de fotos de Iolanda 
Huzak)

 Passeata pelo combate ao T.I. (80 crianças e adultos 
caminharam pelo Bairro com faixas)

 Identificação do T.I. na escola (escolas participantes 
identificaram casos entre os alunos)

 Projetos de leitura e escrita a partir do tema: 
T.I.(criação de histórias pelas crianças, à partir dos conceitos 
desenvolvidos pelos educadores. Apresentação em VARAL e 
CALENDARIO)



  



  

 ONGs  - PETI                        
     

 Creas  - (2)
 DIET 4 pólos – Vila Galvâo/ 

Cabuçu/Vila Barros/ 
Jd.Presidente Dutra (8)

 Clube Mães Girassol  (2) 
 Projeto Meninos e meninas 

de rua -  (1)

  ESCOLAS                                       
                                   

 Zilada Furini  (2)
 Recreio são Jorge 
 Vila Flórida II  (2)
 Siqueira Bueno (2)
 Dalva Marina Mingossi  (2)
 Perseu Abramo  (2)
 Selma Colalilo Marques  (2)
 Pe Joao Àlvares  (2)
 Monteiro Lobato (2)
 Jd Ipanema   (2)
 Gracira Marchesi Trama;  (2)

 Total de Educadores 35
Total aproximado de crianças que participam do projeto 700         

Escolas e ONGs Participantes    
         



  

Ficha Técnica

 Coordenação: Alexandre Isaac

 Formadores: 
 Andrea Inforzato
 Julio Neres



  

Realização 

 
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA 

 

 

 

Apoio


