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• Comunicação: uma das 
principais ferramentas de 
desenvolvimento e 
transformação social.

• Expertise: educação e direitos 
humanos, com foco na infância 
e juventude.

• Conteúdos e estratégias para 
articular, mobilizar, engajar e 
influenciar políticas públicas 
(advocacy) de forma 
aprofundada, rápida e 
inovadora.



Comunicação para o 
desenvolvimento:  o uso das 
diversas ferramentas e estratégias 
de comunicação a serviço do 
desenvolvimento integral dos 
indivíduos. 

Inspiração nas práticas do UNICEF
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Media Advocacy: 
influência de políticas 
públicas a partir da mídia;
Mobilização Social: 
engajamento de pessoas 
em torno de um mesmo 
tema;

A Cidade Escola Aprendiz 
desenvolve diversas estratégias 
dentro deste campo, como:
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Mudança de comportamento: 
campanhas de conscientização 
e informação sobre determinada 
alteração de atitude;
Educomunicação: processo de 
aprendizagem e transformação 
a partir do uso de mídias.

A Cidade Escola Aprendiz 
desenvolve diversas estratégias 
dentro deste campo, como:
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Eixos de 
atuação

PRODUTOS DE 
COMUNICAÇÃO

GESTÃO DE 
COMUNICAÇÃO

FERRAMENTAS 
DIGITAIS

COMUNICAÇÃO DE 
CAUSAS

PRODUÇÃO DE 
CONTEÚDO

ASSESSORIA DE 
IMPRENSA



● Sensibilização para o tema

● Não naturalização do problema

● Formação de opinião pública 
favorável à prevenção e 
erradicação do trabalho infantil

● Incorporação do tema na agenda 
pública e na agenda política
para gerar demandas de políticas 

Por que a 
comunicação 
é importante 
no combate ao 
trabalho 
infantil?



MUDANÇA DE 
COMPORTAMENTO 
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MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL

COPA DO MUNDO SEM TRABALHO 
INFANTIL

• 12 de junho - Dia Mundial de Combate ao 
Trabalho Infantil;

• Lançamento oficial da campanha Copa Sem 
Trabalho Infantil;

• Rede Peteca, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social (Smads) e a Cabify, e com apoio da 
Sociedade Amigos da Vila Madalena (Savima);

• Atividades de sensibilização de clientes e 
funcionários de estabelecimentos de regiões 
boêmias de São Paulo, como Vila Madalena, na 
Zona Oeste, e Vila Olímpia, na Zona Sul, e todos 
os pontos da cidade com concentração de bares 
e de público para assistir aos jogos da Copa.

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/compartilhe-as-pecas-da-campanha-copa-sem-trabalho-infantil/


MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL

COPA DO MUNDO SEM TRABALHO 
INFANTIL



CAMPANHA 
CARNAVAL 2019



MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL

Desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal
de Assistência Social de São Paulo (SMADS), a
campanha teve como mote “Escolha Ver”, incentivando
denúncias de caso de exploração sexual e trabalho
infantil durante o carnaval.



MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL

● CCAs e CCJs trabalharam 
as temáticas com as 
crianças por um mês.

● Evento em 28 de fevereiro 
no Vale do Anhangabaú:  
foram distribuídas 2.500 
camisetas, 1.500 bonés, 
700 squeezes,  e 15 mil 
ventarolas para os mais de 
2 mil participantes. 



MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL

Os Centros (CCAs e CCJs) 
trabalharam as temáticas com 
as crinaças por um mês. O 
trabalho culminou em um 
evento em 28 de fereveriro, em 
que foram distribuídas 
camistas, bonés, ventarolas 
para os participanes. Além 
disso, 

Também participaram do evento 
Nelson Alda, Coordenador de Proteção 
Especial da SMADS ; José Castro, 
Secretário da SMADS; Francisco 
Arantes,  Subprefeito da Sé; e Felipe 
Tau, gestor da Rede Peteca.

Durante o carnaval, a equipe de 
Educadores Sociais da SMADS 
percorreu os blocos distribuindo as 
peças da campanha aos foliões.



SHOPPING METRÔ 
SANTA CRUZ 2019



MUDANÇA DE 
COMPORTAMENTO

O Shopping Metrô Santa
Cruz lançará em março de
2019 uma estratégia
inédita de prevenção e
erradicação do trabalho
infantil. Desenvolvida em
parceria com a SMADS e
a Rede Peteca – Chega
de Trabalho Infantil, a
iniciativa disponibiliza uma
equipe social contratada
pelo próprio shopping para
realizar a abordagem de
crianças e adolescentes
em situação de trabalho
infantil. Paralelamente, é
realizada uma campanha
de comunicação,
desenvolvida pela Cidade
Escola Aprendiz, tendo
como público-alvo
consumidores e lojistas.

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/conceito/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/quem-somos/


MUDANÇA DE 
COMPORTAMENTO Foram produzidas

cartilhas, flyers,
toalha de bandeja,
displays de mesa,
adesivos para
escada rolante e
para espelho de
banheiro. As peças
serão distribuídas a
partir de março
deste ano.



REFORMA TRABALHISTA

MEDIA ADVOCACY

● Proposta original trazia trechos que 
alteravam a legislação para a contratação de 
jovens aprendizes:

○ nova base de cálculo para a cota de 
aprendizagem, diminuindo o número de 
aprendizes necessários para cumpri-la.

○ poder de decidir quais atividades são ou 
não compatíveis para a admissão 
desses jovens.

● Após mobilização da rede de proteção, foram 
retirados do Projeto de Lei da reforma 
trabalhista aprovado na Câmara:

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122076
http://g1.globo.com/politica/noticia/camara-aprova-texto-base-da-reforma-trabalhista.ghtml


Pedra, Papel e Tesoura

EDUCOMUNICAÇÃO

• Oficinas de educomunicação e quadrinhos a 
escolas da Região Sudeste, com foco no 
combate ao trabalho precoce.

• São Paulo (SP), Cabo Frio (RJ) e Setubinha 
(MG) 

• Gibi
• 8 desenhos animados
• Cartilha informativa 



Pedra, Papel e Tesoura

EDUCOMUNICAÇÃO




