
TRABALHO INFANTIL
NÃO É JUSTO!

Lição 9

PONTOS DE APRENDIZAGEM

1. Você tem o direito de NÃO trabalhar se as horas de trabalho interferirem 
na sua ida à escola e nos seus horários de estudo.

2. Você tem o direito de NÃO trabalhar se o trabalho for perigoso ou 
prejudicial a sua saúde.

3. Quando você tiver idade, você tem o direito de escolher o seu trabalho.

Idade: 12 a 17 anos



Trabalho Infantil
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Temos aprendido sobre nossos direitos de fazer muitas coisas 
diferentes. Hoje vamos falar do direito de NÃO fazer algo 
conhecido como “trabalho infantil”.

Considera-se trabalho 
infantil quando a criança, 
começa a trabalhar com 

menos de 16 anos. 
Infelizmente, milhões de 

crianças e jovens em todo 
o mundo trabalham muitas 

horas todos os dias. 

Um trabalho que é 
geralmente difícil, 

especialmente para os 
jovens. Os locais onde 

trabalham são 
frequentemente sujos, e por 
vezes são desagradáveis ou 

mesmo perigosos.



Proteção ao Trabalho Infantil
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Existe legislação que protege as crianças do trabalho infantil, 
veja o que o Artigo 32 da Convenção sobre os Direitos da 
Criança tem a dizer sobre o trabalho infantil:

Além disso temos o direito de ter um trabalho desejável. Veja o 
que diz a Declaração Universal dos direitos Humanos no seu 
artigo 23. 

Artigo 32
O governo tem o dever de protegê- lo de 
um trabalho que seja perigoso para sua 
saúde ou desenvolvimento, e que interfira 
com a sua educação, ou que possa levar 
as pessoas a tratá-lo injustamente.

Isso quer dizer que as crianças podem trabalhar na 
idade correta, desde que o local não seja perigoso e 

nem prejudique a saúde e os estudos.

Artigo 23
Todos tem o direito ao trabalho, à livre 
escolha do emprego, a condições 
equitativas e satisfatórias de trabalho. Todos 
tem direito igual a salário igual por trabalho 
igual.

Temos o direto de escolha a um trabalho digno!



Vamos Praticar
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Observe as imagens e responda  as 
perguntas com atenção:

Dia NÃO ao 
trabalho 
infantil

O que há de comum entre elas?

Como você entende essa situação?

Em sua opinião qual das duas crianças está em situação maior 
de perigo? Por que?

Faça um pedido aos governantes com relação ao trabalho 
infantil.

Você acredita que essas crianças frequentam a escola?



Vamos Praticar
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Leia o recado e assinale a alternativa correta.

“Trabalho digno e protegido é aquele 
realizado com amparo legal e em local 
e condições que preservem a saúde e a 
segurança do trabalhador.”

Esse recado é para as crianças que realizam trabalho 
infantil.

Esse recado é para todos os que realizam atividades 
remuneradas independente da idade.

Esse recado é para todo mundo que trabalha, menos as 
crianças.

(   )

(   )

(   )



Ser capaz de escolher o que você quer fazer não 
significa que você estará preparado para isso sem 

conhecimento. Por isso o trabalho infantil é errado, ele 
impossibilita a educação!

Quando você é considerado maior de idade (ou adulto), 
você tem o direito de escolher o seu trabalho.

Na maioria dos países, a maioridade ocorre geralmente aos 
18 anos. 

Em alguns países, para certas ações como votar, a 
maioridade pode ser 21.

Deireito a Escolher um
Trabalho
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A educação é de grande importância em suas escolhas pois 
o conhecimento lhe ajuda a se preparar para o tipo de 
trabalho que você escolher!

Deireito a Escolher um
Trabalho
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Escreva frases de combate ao trabalho infantil!

Deireito a Escolher um
Trabalho
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