
Caro multiplicador!

Você está recebendo o kit da Campanha É da nossa conta! Mais Crianças  Estudando, Menos Crianças 
Trabalhando, uma iniciativa da Fundação Telefônica para que nossas crianças estudem, brinquem, 
tenham amigos e estejam perto de suas famílias e da comunidade. 

Este kit te ajudará você com diferentes peças de apoio e divulgação para falar de trabalho infantil e 
trabalho adolescente protegido com as famílias, amigos e vizinhos, gestores públicos, empregadores  
e somar com a gente.

Neste kit você está recebendo as peças:

Cartilha Geral Contém informações sobre o trabalho infantil e o trabalho adolescente protegido. 
Poderá ser apresentada a famílias e adolescentes. 

Cartilha Empregador Traz informações sobre a Lei de Aprendizagem e poderá ser lida junto a empre-
gadores de sua cidade.

Cartilha Gestor Esse material mostra como o poder público deve atuar.

Cartaz Tem informações gerais sobre a campanha, e poderá ser espalhado em espaços públicos como 
escolas, postos de saúde, comércios e feiras livres.

DVD Contém peças audiovisuais que poderão ser apresentadas a famílias, empregadores e pode servir 
como tema para debates ou roda de conversa.

Tirinha Pode servir como ferramenta pedagógica em sala de aula para discussão sobre o tema com 
crianças e adolescentes.

Adesivo Para ser colado em qualquer lugar divulgando a campanha.

Livro Trabalho Infantil Este livro contém todas as informações para você se aprofundar no tema.

Conte com os 15 anos de atuação da Fundação Telefônica no que precisar para divulgar a  
campanha É da Nossa Conta 2014.

A Fundação Telefônica agradece a sua participação. Você é muito importante para o sucesso  
dessa campanha que tem também o apoio do UNICEF e da OIT.

Todos estes materiais estãos disponíveis para download no link:
www.fundacaotelefonica.org.br/promenino

Siga a campanha e curta nossa página:
www.facebook.com/redepromenino
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