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-Caderno de Poesia- 
1. Trabalho infantil 

Para que tenhamos dias melhores,  

é bom no futuro pensar,  

o mundo será dos pequenos  

e neles o futuro está.  

Não devemos cortar seus direitos  

de correr, de brincar, estudar. 

 

O trabalho infantil nada vai ofertar  

durante a infância,  

retirando todos os seus sonhos e esperança  

de um dia ser grande, pois é o que toda criança  

deve se tornar. 

 

Desenvolvendo ideias e conceitos  

que o próprio futuro irá lhe proporcionar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharinna Oliveira da Costa – 802 

1º Lugar no concurso de Poesia  



 

2. Trabalho Infantil 

Não é permitido 

É apenas indevido 

O trabalho infantil não pode ser mantido 

mas pode haver criança por aí,  

nesse mundo perdido 

com um trabalho rígido 

 

Criança deve estudar 

Socializar 

Começar a se formar 

Para só mais pra frente trabalhar 

 

Muitas vezes não parece haver solução 

para a criança que passa fome ter uma refeição 

se não trabalhar e ter uma função 

 

Mas é um problema que precisa ser eliminado 

Alguém por aí pode ser ajudado 

ou pode ter seu futuro acabado 

#Não ao trabalho Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludmila Reis Monteiro – 900 

2º Lugar no concurso de Poesia  



3. Crianças devem ter infância                 

Crianças sonham que  

podem ter superpoderes,  

com fadas, unicórnios e varinhas de condão                         

Já crianças que trabalham e sofrem de exploração   

sonham com escola, amigos, amor e diversão                              

as crianças que trabalham acham  

que isso não vai passar de imaginação.                            

No Brasil, é lei crianças não devem trabalhar.               

Tanto nas ruas vendendo bala                                

Tanto numa casa limpando o chão           

Nem numa plantação,           

pois seu lugar é onde pode brincar  

e sua infância não atrapalhar  

Crianças precisam cantar, desenhar,  

brincar, ter uma família e ser feliz                                   

Não de trabalhar até cansar                                    

E cuidar do seu próprio nariz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tharcyla de Souza Gorni Oliveira – 901 

3º Lugar no concurso de Poesia  



 

4. Sentimentos 

A sociedade finge não ligar, a criança chora, sozinha  

Sem amor, com saudade dos pais, sofrendo desde pequenininha 

Vivendo apenas pro trabalho, o trabalho escravo  

Que destrói, que acaba com sua vida, destrói seus sonhos 

Em suas pequenas mãos se encontram marcas 

Marcas que deveriam ser de grafite, infelizmente, são de ferimentos 

Pelo menos eles ligam para seus sentimentos? 

A resposta infelizmente é clara 

Eles apenas querem que a criança faça um trabalho excelente  

Não ligam, infelizmente, se ela está ou não contente 

Mariana Araújo - 901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Criança e Trabalho 

Não ao trabalho infantil! 

Ele ameaça vidas jovens em evolução. 

Mais poluente que as brasas de um vulcão. 

Quero crianças vendo que nada sumiu.  

 

Devem estar nas escolas, nas suas casas. 

Cedo para trabalharem, mesmo não sendo de graça. 

Devem crescer e se aprimorar. 

Correr atrás de sonhos sem parar. 

 

Tarefas pesadas não lhes cabe. 

Apenas a diversão é a chave. 

Que elas se alegrem com sorrisos 

E jamais, tão logo, com serviços. 

 

Quero crianças vendo o bem que surgiu. 

E tenham bons futuros em mãos. 

Sem se arrepender e aproveitar a diversão. 

Não ao trabalho infantil! 

Pedro Lucas - 901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Direito das crianças 

Toda criança tem que brincar 

Ser livre e estudar 

Nenhuma criança tem que ter fome 

Muito menos trabalhar  

Muitas crianças não tem onde dormir 

Por isso trabalham e não são felizes 

Algumas crianças trabalham para comer 

Outras trabalham para viver  

Mas isso tem que parar  

Nenhuma criança tem que ser exposta a trabalhar 

Todas têm que ser livres, brincar e estudar 

Mylenna Alves - 900 

 

7. CRIANÇAS COM DIREITOS 

 Toda as pessoas têm seus direitos. 

 E com as crianças não será diferente 

 Crianças têm seus direitos de brincar,   

 estudar pra ter um trabalho dos sonhos  

e um trabalho digno. 

Mais infelizmente não é assim para todas,  

umas são obrigadas a trabalhar!  

CRIANÇAS TÊM DIRETOS SIM! 

CRIANÇAS TÊM SENTIMENTOS SIM! 

CRIANÇAS TÊM DORES SIM! 

CRIANÇAS TÊM SONHOS SIM! 

Hanna Melissa Silva Matos - 901 

 

 

 



8. Todas crianças têm direitos 

Às vezes, nós não percebemos,  

mas muitas crianças trabalham,  

por que passam necessidades  

então não têm escolhas  

e são forçadas a trabalhar. 

Elas geralmente trabalham  

em sinais de trânsito  

em frente de estacionamentos  

e outros lugares 

há uns anos atrás,  

víamos mais que hoje em dia,  

mas hoje ainda vimos  

essas crianças trabalhando. 

Nas regiões mais isoladas  

também tem muitas crianças  

que são forçadas a trabalhar  

contra a sua vontade e, às vezes,  

não recebem nada em troca  

nem dinheiro  

nem comida  

apenas água  

e ainda não têm direito de estudar e brincar  

porque são obrigadas a somente trabalhar. 

Isso é muito triste,  

pois são crianças que não têm direitos. 

Yara Coelho Andrade – 901 

 

 

 

 


