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7º BLOCO DE ATIVIDADES 

TEMPO DE APRENDIZAGEM III – TAP III 

PERÍODO – 15 a 19 de Junho de 2020 
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NOME: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil celebra-se a 12 de junho. 

 

      Quem criou esta celebração foi a Organização Internacional do Trabalho (OIT)1. Esta 

agência das Nações Unidas instituiu a data do Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil em 

2002. O Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil deseja assim promover o direito de todas as 

crianças a serem protegidas da exploração infantil e doutras violações dos seus direitos 

humanos fundamentais, assim como a combater todos os tipos de trabalho infantil. 
  

       Em 2020, a Campanha 12 de junho tem por objetivo alertar para o risco de 

crescimento do trabalho infantil motivado pelos impactos da pandemia do novo 

Coronavírus. Com o slogan “Covid-19: agora mais do que nunca, protejam crianças e 

adolescentes do trabalho infantil”, a campanha nacional está alinhada à iniciativa global 

proposta pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
 

      Na esfera local notamos que a exploração do trabalho infantil no Carnaval de Salvador2 

apresentou queda de 22,2% na folia deste ano em comparação a 2019. De acordo com a 

Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPRE), foram registrados 171 

casos em 2020, contra 220 no ano passado até o último dia de festa. Houve ainda um 

aumento de 18,8 % na quantidade de abordagens sociais realizadas pela pasta, 

contabilizando 20,2 mil ações neste ano, ante as 17 mil em 2019.   
 

     A maior concentração de trabalho infantil está na faixa etária entre 14 e 17 anos, 

somando 1.940 milhão3. Já a faixa de cinco a nove anos registra 104 mil crianças 

trabalhadoras. As regiões Nordeste e Sudeste registram as maiores taxas de ocupação, 

respectivamente 33% e 28,8% da população de 2,4 milhões na faixa entre 5 e 17 anos. 

Nestas regiões, em termos absolutos, os Estados de São Paulo (314 mil), Minas Gerais 

(298 mil), Bahia (252 mil), Maranhão (147 mil), ocupam os primeiros lugares no ranking 

entre as unidades da Federação. Nas outras regiões, ganha destaque o estado do Pará 

(193 mil), Paraná (144 mil) e Rio Grande do Sul (151 mil).  

                                                 
1 Fonte: https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-contra-o-trabalho-infantil/,  
2 Fonte: https://camacarinoticias.com.br/noticias/19/71913,exploracao-do-trabalho-infantil-tem-queda-de-22-
no-carnaval-de-salvador.html,  
3 Fonte: https://fnpeti.org.br/12dejunho/. 

https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-contra-o-trabalho-infantil/
https://camacarinoticias.com.br/noticias/19/71913,exploracao-do-trabalho-infantil-tem-queda-de-22-no-carnaval-de-salvador.html
https://camacarinoticias.com.br/noticias/19/71913,exploracao-do-trabalho-infantil-tem-queda-de-22-no-carnaval-de-salvador.html
https://fnpeti.org.br/12dejunho/
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ESCOLA MUNICIPAL: ____________________________________________________ 

ALUNO (A) _______________________________________________TAP III   

LÍNGUA PORTUGUESA E ESTUDO DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 

 
ATIVIDADE 1 

 
1) Para entender o texto, responda as perguntas que seguem: 

 
a) Qual instituição criou o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil? 

________________________________________________________________________ 

 

b) O que a Organização Internacional do Trabalho deseja com esse dia? 

_______________________________________________________________________ 

 

c) Qual o objetivo da Campanha de 2020? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

d) Qual a taxa de concentração de trabalho infantil da Região Nordeste? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

e) Quais os Estados com maior taxa de concentração de trabalho infantil, segundo o texto? 

______________________________________________________________________ 

 

f) Em sua opinião, a mão de obra infantil está preparada para o trabalho? Por que? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
2. Leia, reflita e responda:  

Um trabalhador precisa ser registrado em seu trabalho. No “trabalho infantil” isso não é 

necessário, uma vez que esse trabalhador legalmente não existe. Por que será que pessoas 

ou empresas usam “a criança” ao invés de um trabalhador? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

https://fnpeti.org.br/12dejunho/
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ESCOLA MUNICIPAL: ________________________________________________ 

ALUNO (A) _________________________________________________ TAP III  

LÍNGUA PORTUGUESA E ESTUDO DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 

 

ATIVIDADE 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Que tal testar? 
  
1. Na tabela, use o DIMINUTIVO – “INHO” OU “INHA”; “ZINHO” OU “ZINHA” 

 

Palavra Diminutivo Palavra Diminutivo 

Criança  Taxas  

Trabalho  Estado  

Homem  Pobreza  

 
2. Agora faça o mesmo usando o AUMENTATIVO - “ÃO”, “ONA” ou “AÇO”. 

 

Palavra AUMENTATIVO Palavra DIMINUTIVO 
 

Criança  Taxas  

 

Trabalho  Estado  

 

Homem  Pobreza  

 
3. Verifique se acertou, observando a palavra trabalhada no quadro abaixo. Marque (A) para 

Aumentativo e (D) para Diminutivo. 
 

(    ) pobrezão 

(    ) criançinha 

(    ) trabalhão 

(    ) estadão 

(    ) criançona  

(    ) taxinha 

(    ) homenzaço 

(    ) trabalhinho  

(    ) estadinho 

(    ) homenzinho 

(    ) pobrezinha  

(    ) taxaço 

 
4. Usando o substantivo “criança”, escreva duas frases sobre a Campanha “Erradicação do 

Trabalho Infantil”, aplicando ao substantivo indicado, o Grau Diminutivo e na outra frase o Grau 

Aumentativo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ATENÇÃO! Você já sabe que os Substantivos são as palavras que dão nome 
às coisas como: seres, objetos, lugares, etc. Essas palavras possuem, 
também, “um grau” que as identifiquem como: Grau diminutivo ou Grau 
aumentativo.  
Quando queremos expressar o diminutivo de um substantivo acrescentamos 
um sufixo:   INHO OU INHA; ZINHO OU ZINHA se for para menores.   
Quando queremos expressar o aumentativo acrescentamos: ÃO, ONA ou 

AÇO se enorme!  Ex: dedo  dedinho – dedão ou dedaço. 

https://fnpeti.org.br/12dejunho/
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ESCOLA MUNICIPAL: ___________________________________________ 

ALUNO (A) ______________________________________________ TAP III  

MATEMÁTICA E ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA    

 
ATIVIDADE 3 

 
 

1) Resolva os problemas abaixo: 

 
a) O Carnaval de 2019, em Salvador, apresentou 220 casos de trabalho infantil durante 

a festa. No ano de 2020, esse número caiu para 171. Qual foi a quantidade de 

crianças que não sofreu com o trabalho infantil? 

 
Cálculo:       
 
                                                         
Resposta: __________________________ 

 
b) O Estado de São Paulo contabiliza 314.000 registros de trabalho infantil, e Minas 

Gerais apresentou 298.000. Quantos registros de trabalho infantil os dois Estados 

apresentam juntos? 

 
Cálculo:       
 
 
Resposta: _________________________ 

 
 

2) Veja no quadro abaixo, Estados que registram a maior concentração de trabalho 

infantil, na faixa entre 5 e 17 anos e escreva os números de casos por extenso (como 

você fala).: 

 

Bahia 252.000 
 
 

Maranhão 147.000 
 
 

Pará 193.000 
  
 

Paraná 144.000 
 
 

 
 

3) Ordene os algarismos na ordem crescente (do menor para o maior), eles são:  
 

 
252, 147, 193, 144.  
 

          ______________________________________________________________ 

https://fnpeti.org.br/12dejunho/


Fonte: https://fnpeti.org.br/12dejunho/. 
SABERES DE REFERÊNCIA 

LP9 –    M2     -    ESNG13 –     ESNH5 

5 

      

ESCOLA MUNICIPAL: ____________________________________________________ 

ALUNO (A) _____________________________________________________TAP III  

MATEMÁTICA 

 
ATIVIDADE 4 

 
1. O gráfico abaixo apresenta os dados dos 4 Estados com maiores notificações de 

Trabalho Infantil. Volte ao texto inicial para completar o gráfico colocando os nomes dos 

Estados de acordo com os números apresentados.  
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ESCOLA MUNICIPAL: ___________________________________________________ 

ALUNO (A) ____________________________________________________________ 

TAP III - ESTUDO DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 

 

ATIVIDADE 5 
 

1) Observe o mapa do Brasil4 e sua divisão territorial. São os Estados que formam a Nação 

Brasileira. Identifique o Estado onde você nasceu e faça lá uma estrelinha.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Leia novamente o texto inicial e escreva nos quadros indicativos, os números do Trabalho 

Infantil nesses Estados. Observe que já está pronto o do Rio Grande do Sul. 

 
 
3) Juntando os números de todos os estados, registre a quantidade de crianças que são 

prejudicadas com a prática do trabalho infantil. 

 
Resposta: ____________________________ 

 

                                                 
4 Fonte: https://atividadespedagogicas.net/2015/01/atividades-de-geografia-4-ano.html 

 

____________

_ 

______________

_ 

_____________

__ 

_____________

__ 

_____________

__ 

___________ 

151 crianças em 

TI. 

Números do Trabalho 

Infantil nos Estados 

Brasileiros. 

https://fnpeti.org.br/12dejunho/
https://atividadespedagogicas.net/2015/01/atividades-de-geografia-4-ano.html

