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2ª Semana Nacional da Aprendizagem no TRT7
Com as parcerias e o apoio do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, da Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do estado do Ceará
(APDM-CE), da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), do Sistema FIEC e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da
7ª Região (EJUD7), do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho
(Programa Trabalho Seguro), da Caixa Econômica Federal e da Comissão de Gestão
Ambiental (Ecosétima), o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região recebeu, em sua
sede, mais de 400 adolescentes da rede pública de ensino.
Foram quatro dias de intensa atividade com palestras; apresentação de vídeos institucionais;
visitas guiadas ao Memorial, ao Pleno do Tribunal e à Biblioteca Aderbal Nunes Freire; e distribuição de brindes, material educativo e lanches no espaço de convivência da EJUD7.
O CIEE, o SENAI e a APMD-CE, por intermédio de suas palestras, trouxeram informações com tira-dúvidas sobre como ser um aprendiz dentro da legalidade, cujas
abordagens retrataram, respectivamente, “O Papel da Aprendizagem na Promoção da
Integração Social de Jovens e Adolescentes”, “A inserção de jovens no mercado de
trabalho através do Programa Jovem Aprendiz” e o “Aprendiz Legal: ‘passo a passo’”.
Registre-se que a 2ª Semana Nacional da Aprendizagem se fez presente à sessão solene
alusiva ao dia mundial de combate ao trabalho infantil na Assembleia Legislativa do
estado do Ceará.
De se ressaltar, também, que durante o certame deu-se uma programação permanente, consistente na mostra da “Vitrine da Aprendizagem e Combate ao Trabalho Infantil”,
com divulgação de livros e de encartes sobre o tema, bem como a exposição itinerante
“Um Mundo Sem Trabalho Infantil”, reunindo 12 painéis que retratam, com textos, ilustrações, charges e fotografias, a dura realidade de milhares de crianças brasileiras que
ainda sofrem com essa prática ilegal de trabalho.
Aos partícipes da Semana (alunos e profissionais responsáveis) foram conferidos certificados e lhes foi solicitada avaliação sobre o evento. Resta, pois, cumprido, por este
Sétimo Regional, o objetivo da 2ª Semana Nacional da Aprendizagem: divulgação de
informações para conscientização do nosso público-alvo, jovens acima de 14 anos,
estudantes de escola pública.

Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno

Desembargadora do Trabalho, Gestora Regional do Programa de
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem

2ª Semana Nacional da Aprendizagem no TRT7 - Folder

PROGRAMAÇÃO
12 DE JUNHO, 8h30min.

14 DE JUNHO, 9h.

LOCAL: Auditório do TRT/CE, Anexo II.
PÚBLICO-ALVO: Estudantes de Escolas Públicas e
Prossionalizantes.

Visitas Guiadas ao Tribunal Regional do Trabalho da
Sétima Região.
LOCAIS: Memorial - Sala de Sessões - Biblioteca Auditório.

Abertura
Apresentação do Coral 7ª Voz.
Palestras
CIEE
“O Papel da Aprendizagem na Promoção da Integração
Social de Jovens e Adolescentes”.
Palestrante: Bruna França.
SENAI
“A inserção de jovens no mercado de trabalho através
do Programa Jovem Aprendiz”.
Palestrantes: Ana Paula Melo e Soraya Vasconcelos.
Lanche e distribuição de brindes do Programa de
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à
Aprendizagem.
SESSÃO SOLENE ALUSIVA AO DIA MUNDIAL DE
COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, 15h.
Articulador: Antonio Oliveira Lima (Procurador do
Trabalho).
LOCAL: Assembleia Legislativa do estado do Ceará.
PÚBLICO-ALVO: Rede de Proteção da Criança e do
Adolescente.

13 DE JUNHO, 9h.
Visitas Guiadas ao Tribunal Regional do Trabalho da
Sétima Região.
LOCAIS: Memorial - Sala de Sessões - Biblioteca Auditório.
Apresentação de vídeo institucional: “Ausência” (2014)
- Chico Teixeira.
“Vivências” - Aprendiz Legal: “passo a passo” - APDM-CE
Articulador: Marcelha Pinheiro de Melo.
Lanche e distribuição de brindes do Programa de
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à
Aprendizagem.

Apresentação de vídeo institucional: “Conheça a
Justiça do Trabalho do Ceará”.
“Vivências” - “Experiência de Estágio no Tribunal
Regional do Trabalho da 7ª Região” - RH do TRT7.
Articuladoras: Ana Maria Ferreira Loureiro e Rogéria
Maria Alves Diniz Rocha.
Apresentação de vídeo institucional: “Programa
Jornada do Trabalho - Sustentabilidade no TRT7”.
“Vivências” - “Gestão Ambiental no TRT7” - Ecosétima
Articuladora: Silvana Maria Teixeira.
Lanche e distribuição de brindes do Programa de
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à
Aprendizagem.

PROGRAMAÇÃO PERMANENTE
Vitrine da Aprendizagem e Combate ao Trabalho
Infantil.
LOCAL: Biblioteca do TRT/CE.
Exposição itinerante “Um Mundo sem Trabalho Infantil”.
LOCAL: Pátio interno da Sede do TRT/CE.
Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de
Estímulo à Aprendizagem.

2ª Semana Nacional da Aprendizagem no TRT7 - Certificados

2ª Semana Nacional da Aprendizagem no TRT7 - Instituições participantes
• Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Peteca) - Com o objetivo de aumentar a conscientização da sociedade
sobre o tema, reforçar a importância da erradicação das situações de exploração e
de fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos, o programa já atendeu mais de 2
mil escolas e formou 15 mil educadores e 400 mil estudantes. Ao final de cada
processo formativo, os produtos dos estudantes são encaminhados para um júri
municipal e, posteriormente, para um júri estadual para uma mostra no Ceará. Os
municípios cujos trabalhos são selecionados recebem uma espécie de selo, com
o Prêmio PETECA, valorizando o esforço da escola e da cidade na garantia dos
direitos das crianças e dos adolescentes.
• Sociedade para o Bem-Estar da Família (SOBEF) - Fundada em 20 de fevereiro de
1989, por um grupo de pessoas ligadas à Igreja Católica. Em maio de 1996, Sua
Santidade o Papa João Paulo II reconheceu a SOBEF como uma instituição de entidade
católica, concedendo uma Bênção Apostólica à sua diretoria e a todos os seus associados. Desde sua formalização documental, a SOBEF passou a receber significativo apoio
de organizações nacionais e internacionais para o desenvolvimento de suas atividades de
promoção da pessoa humana, tendo, em 1992, seu registro definitivo emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). A SOBEF está comemorando, no ano de 2017,
28 anos de trabalho continuado na área de assistência social e educação.
• Fundação da Criança e da Família Cidadã (FUNCI) - Prefeitura Municipal de Fortaleza
- A Fundação da Criança e da Família Cidadã tem como missão promover e executar
políticas públicas de defesa e de proteção integral de crianças e adolescentes,
preconizadas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Suas atividades são
desenvolvidas por meio dos Programas Adolescentes Cidadão, Ponte de Encontro,
Rede Aquarela e Plano Municipal pela Primeira Infância de Fortaleza (PMPIF) em todo
o Município de Fortaleza.
• Espaço Viva Gente - Atende crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 18 anos
em situação de risco pessoal e social e/ou vulnerabilidade social com atividades
socioeducativas, artísticas, culturais, esportivas, de lazer e de iniciação profissional,
desenvolvendo potencialidades e o protagonismo infanto-juvenil, num trabalho integrado com a família e a comunidade.
• Primeiro Passo - Projeto do Governo do Estado do Ceará que tem por objetivo qualificar profissionalmente, capacitando e inserindo no mercado de trabalho, jovens entre
16 e 24 anos, oriundos da escola pública e em situação de vulnerabilidade pessoal,
econômica ou social.

2ª Semana Nacional da Aprendizagem no TRT7 - Escolas participantes
• Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Joaquim Nogueira (Município de
Fortaleza)
• Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó (Município de Fortaleza)
• Escola Municipal José Ramos Torres de Melo (Município de Fortaleza)
• Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdência Acelino da Silva (Município de
Maracanaú)
• Escola Municipal de Ensino Fundamental Pensando e Construindo (Município de
Maracanaú)
• Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Boanerges Jacó
(Município de Barreira)
• Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Antônio Julião Neto
(Município de Barreira)
• Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Pedro Alexandrino
(Município de Barreira)
• Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Francisca Amélia da
Silva (Município de Barreira)
• Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Manoel Liberato
(Município de Barreira)
• Escola Raimunda Duarte Teixeira (Município de Horizonte)
2ª Semana Nacional da Aprendizagem no TRT7 - Ações de Comunicação Social
A Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, atendendo a pedido da gestão regional do Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e
de Estímulo à Aprendizagem, desenvolveu várias ações durante a Semana Nacional da
Aprendizagem, que transcorreu no período de 12 a 16 de junho:
a) impressão de 100 cartazes com mensagem publicitária sobre a campanha. A
arte para impressão foi enviada pelo CSJT e, após realizadas as devidas alterações, para inclusão das marcas regionais, foi realizada distribuição nas unidades da Justiça do Trabalho do Ceará em órgãos relacionados;
b) divulgação de notícias sobre a temática nos diversos meios de comunicação do
Estado e nos canais de divulgação internos e externos do TRT/CE;
c) postagens de banner’s eletrônicos na intranet e no site do Tribunal com mensagem publicitária, bem como exibição de mensagens institucionais em todos os
terminais de computadores do Regional;
d) divulgação de mensagem publicitária com o uso de outdoors em diversos pontos de Fortaleza. A Comunicação Social do TRT/CE mantém contrato com empresa especializada nesse tipo de mídia e usou 20 placas para a divulgação da
Semana da Aprendizagem. Os outdoors ficaram expostos em várias avenidas
e logradouros da capital, de 12 a 25 de junho;
e) divulgação de vídeo educativo pelo sistema de Pauta Digital nas Varas do Trabalho de Fortaleza, na Intranet e no portal de notícias do Tribunal. O vídeo com
o título “Você Conhece a Lei do Aprendiz?” já teve milhares de visualizações e
continua em exibição nas citadas mídias até o final do mês de junho;
f) inserção de campanha publicitária nas redes sociais do TRT/CE (Youtube, Facebook,
Twitter). Foi realizada ampla divulgação das ações da Semana nas mídias sociais do

Regional. No Facebook, a fan page do TRT/CE possui mais de 11 mil seguidores e
foram exibidas vários posts sobre o tema;
g) entrevistas com o servidor Osvaldo Severiano em rádios de Fortaleza sobre o
tema;
h) colocação de faixas com mensagem publicitária no Fórum e no prédio do TRT/CE;
i) ampla cobertura fotográfica com criação de álbum na rede social Flickr (rede
social do Tribunal onde são armazenadas e disponibilizadas fotos sobre os
principais eventos).
Em atendimento à solicitação da Gestão Regional do Programa, ainda serão realizadas
outras iniciativas do gênero no decorrer do ano, principalmente durante o mês de outubro,
quando serão intensificadas as campanhas em função do Dia da Criança.
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2ª Semana Nacional da Aprendizagem no TRT7 - Fotos do Evento
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2ª Semana Nacional da Aprendizagem no TRT7 - Outdoors

