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Bom dia. Essa semana vamos comentar sobre a Lei Maria da Penha. Fique por
dentro.

Texto1-

Texto 2-



1- Responda

a) Quais dos textos dão maiores detalhes sobre a Lei Maria da Penha?

_____________________________________________________________________

b) Qual texto dá detalhes sobre a vítima agredida? Escreva uma passagem do texto

que comprove a sua resposta____________________________________________

c) Escreva as cinco violências que não podem ser cometidas.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

d) Cite duas medidas de proteção.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2- Para a lei Maria da Penha, lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, existem 5 formas

de violências. Pesquise o que significa cada uma delas e marque a coluna de acordo

com o significado correspondente:

(A) VIOLÊNCIA FÍSICA

(B) VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

(C) VIOLÊNCIA SEXUAL

(D) VIOLÊNCIA MORAL

(E) VIOLÊNCIA PATRIMONIAL

(   )Acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta.

(   )Deixar de pagar pensão alimentícia, controlar o dinheiro.

(   )Espancamento, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo.

(    )Estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou
repulsa.

(   ) Constrangimento ameaças, humilhação, manipulação
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Na atividade de ontem você conheceu Malala, uma jovem que lutou para que a
Educação em seu país fosse direcionada a todas as crianças, acabando com a
discriminação entre meninas e meninos, pois acredita que todos têm o direito de
aprender e ter o seu Direito Universal garantido. Aqui no Brasil, um dos fatores que
contribuem para que as crianças não frequente as escolas é o Trabalho Infantil, uma
realizade da nossa sociedade que devemos estar atentos. Crianças de 5 a 17 anos,
precisam desde cedo, trabalhar para contribuir no sustento de sua família, por isso
deixam de frequentar a escola, ou frequentam mas não tem o tempo necessário para o
aprendizado, consequentemente, no futuro, enfrentam dificuldade em estabelecer-se
no mercado de trabalho para prover seu sustento. Vejam alguns números sobre essa
realidade brasileira em 2013:

TRABALHO INFANTIL NO BRASIL  - 2013

REGIÃO EM NÚMEROS ABSOLUTOS

NORTE 367.583

NORDESTE 1.057.357

SUDESTE 1.000.254

SUL 523.716

CENTRO-OESTE 238.928

a) Qual a região com o maior número de crianças e adolescentes trabalhando?
_____________

b) Qual a região que apresenta o menor número de trabalho infantil? _________
c) Qual é o total de trabalho infantil que o Brasil apresentava em 2013? _____
d) Coloque em ordem crescente os números do Trabalho Infantil nos Estados.

___________________________________________________________

No decorrer de quase uma década, foram feitas várias campanhas contra o trabalho
Infantil e a quantidade de crianças no Trabalho infantil sofreu uma boa queda.

Segundo o IBGE, Em 2019, o país tinha 38,3 milhões de pessoas com idade entre 5 e
17 anos, das quais 1,8 milhão estavam em situação de trabalho infantil. Houve
redução de 16,8% no contingente de crianças e adolescentes em trabalho infantil
frente a 2016, quando havia 2,1 milhões de crianças nessa situação.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-12/ibge-brasil-tem-46-das-criancas-e-adolescentes-em-t
rabalho-infantil
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Bom dia!

Hoje vamos falar de uma desigualdade muito grave que trata do Trabalho Infantil.

Um problema grave o Brasil é o trabalho infantil, diretamente ligado à distribuição de renda.
Veja na tabela a situação em cada estado (crianças e adolescentes de 5 a 17 anos).

<ww.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/trabalho_infantil/trabalho_infantil_no_brasil_fnpeti_2015.pdf>.
Acesso em:jan.2018

Muito triste!

LEI DO TRABALHO INFANTIL



Cada país possui uma legislação específica para determinar qual a idade mínima de
inserção no mercado de trabalho. Dessa forma, qualquer trabalho de indivíduos que não
atingiram esse piso de idade é visto como crime.

De modo geral, a maioria das legislações é regida por uma recomendação da OIT, que, no
artigo 7º da Convenção nº 138, diz:

“A legislação nacional poderá permitir o emprego ou trabalho de pessoas de treze a quinze
anos de idade, em trabalhos leves, com a condição de que estes:

a) não sejam suscetíveis de prejudicar a saúde ou o desenvolvimento dos referidos menores;

b) não sejam de tal natureza que possam prejudicar sua frequência escolar, sua participação
em programas de orientação ou formação profissionais, aprovados pela autoridade
competente, ou o aproveitamento do ensino que recebem.”

No Brasil, a legislação é bastante clara, sendo que:

Até os 14 anos de idade, o trabalho infantil é completamente proibido;

Entre 14 e 16 anos de idade, é proibido, exceto na condição de menor aprendiz;

Entre 16 e 18 anos há uma permissão parcial, que proíbe trabalhos noturnos, em condições
insalubres, perigosas ou penosas, de modo que o Decreto nº 6.481/2008 lista 93 tipos de
atividades, consideradas as piores formas de trabalho infantil.

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é a principal arma legislativa para
fiscalizar e punir empresas ou responsáveis pelo emprego de mão de obra infantil.

Fonte: Trabalho infantil: causas, consequências, no Brasil e mais! (stoodi.com.br)

Atividade:

1- Olhando a tabela responda:

a) Qual a região que mais atribuiu o trabalho infantil?

b) E qual o estado desta região que mais atribuiu o trabalho infantil?

c) Qual a menor região que se atribuiu o trabalho infantil?

d) Qual é o estado que menos se atribuiu o trabalho infantil?

e) Qual é o estado que maior se atribuiu o trabalho infantil?

2- O que significa ECA?


