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Atividade 2 - Redação
Querido aluno,
Este material vai ajudá-lo a se manter atualizado com os conteúdos que trabalhamos em sala de aula. Consulte suas anotações,
caso necessite.
O texto pode ser produzido no seu caderno
Um grande abraço

Texto I
O trabalho infantil é um dos graves problemas que interferem no sistema educacional brasileiro; e tem sido uma
questão complexa, com múltiplas facetas, que deve ser vista com clareza e racionalidade.
A legislação brasileira estabelece a idade mínima de 16 anos para um adolescente trabalhar, exceto nas
condições da Lei da Aprendizagem, que fixa a idade do aprendiz entre 14 e 16 anos, e ainda demarcando a idade mínima
de 18 anos para ocupações consideradas insalubres ou realizadas em ambientes como bares, boates, clubes noturnos,
casas de apostas, e comércio em ruas.
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/trabalho-infantil.htm

Texto II
Consequências do trabalho infantil
A exploração do trabalho infantil traz uma série de consequências para as crianças que se encontram nesse tipo
de situação. Além dos aspectos psicológicos e educacionais, os menores também são impactados em seu próprio
desenvolvimento físico.
Impactos físicos
Crianças e adolescentes que se encontram em uma situação de exploração como mão de obra apresentam graves
problemas de saúde. Esses podem ir da fadiga excessiva ao desenvolvimento de problemas respiratórios, ansiedade,
irritabilidade e distúrbios de sono.
Menores de idade se encontram em pleno estágio de desenvolvimento físico e o esforço físico trazido pelo
trabalho infantil prejudica o crescimento, podendo lesionar a coluna e levar até mesmo à produção de deformidades.
Sem contar que, dependendo da atividade à qual são submetidas, essas crianças podem sofrer com fraturas,
amputações e outros ferimentos graves.
Impactos psicológicos
O contexto social do trabalho no qual as crianças são submetidas pode impactá-las psicologicamente de maneira
muito forte. A capacidade desses indivíduos de se relacionar e aprender são pontos graves que sofrem com o trabalho
infantil.
Além disso, condições precárias de trabalho, muito comuns em cenários de exploração de crianças como mão de
obra, levam a abusos físicos, sexuais e emocionais, ocasionando uma série de doenças psicológicas.
Impactos educacionais
O aspecto educacional também é fortemente impactado. Crianças que trabalham apresentam grandes
dificuldades no aprendizado escolar, levando ao abandono. Isso quando não largam a escola para poder começar a
trabalhar.
Quando a criança continua na escola ao mesmo tempo em que trabalha, as notas sofrem uma queda brusca,
fazendo com que fiquem desestimuladas, frustradas e com o futuro comprometido.
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/10/25/trabalho-infantil/

Texto III

Texto IV

PROPOSTA: Redija um texto dissertativo-argumentativo com o tema: Sociedade x Trabalho Infantil
ATENÇÃO:







Seu texto deve ter no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas
Use a impessoalidade (3ª pessoa) no seu texto
O texto deve ter título (procure ser criativo na escolha)
Faça a letra legível e use a caneta no texto definitivo
Não copie os textos motivacionais
RELEIA seu texto antes de entregá-lo
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