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Indicadores:

O que? Por que? Onde? Quem? Quando? Como? Quanto custa?

https://ww2.trt2.jus.br/institucional/o-trt-2/escola-

judicial/eventos-ejud/evento-ejud/painel-trabalho-infanto-

juvenil-sono-e-autismo

https://ww2.trt2.jus.br/noticias/noticias/noticia/palestrantes-

debatem-sono-evasao-escolar-e-inclusao-de-pessoas-com-

autismo-nesta-sexta-25-3

https://www.youtube.com/watch?v=q7adJKt7aRI

https://ww2.trt2.jus.br/institucional/o-trt-2/escola-

judicial/eventos-ejud/evento-ejud/painel-dia-nacional-em-

memoria-das-vitimas-de-acidentes-e-doencas-do-trabalho-

debates-sobre-os-transtornos-ligados-ao-trabalho-

decorrentes-de-acrasia-burnout-e-covid

https://ww2.trt2.jus.br/noticias/noticias/noticia/confira-

videos-e-eventos-do-trt-2-e-do-tst-em-comemoracao-ao-dia-

mundial-de-seguranca-no-trabalho

https://www.youtube.com/watch?v=9farSslWkd8

https://ww2.trt2.jus.br/noticias/noticias/noticia/trabalho-

infantil-cerca-de-56-milhoes-de-criancas-sao-vitimas-segundo-

estudo

https://ww2.trt2.jus.br/noticias/noticias/noticia/justica-do-

trabalho-e-cnj-promovem-twittaco-contra-o-trabalho-infantil-

evento-conscientiza-sobre-o-tema

https://www.instagram.com/trtsp2/

https://www.instagram.com/p/Cen1A1gsQ_2/?utm_source=i

g_web_copy_link

https://twitter.com/trtsp2

https://twitter.com/trtsp2/status/1535366190595448833?re

f_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm

%5E1535366190595448833%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c1

0&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquer

y%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Ftrtsp22Fstatus2F1535366190

595448833widget%3DTweet
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Para conscientizar e 

orientar magistradas, 

magistrados, servidoras, 

servidores e sociedade 

em geral sobre o tema.

Promoção do Dia Nacional em 

Memória das Vítimas de Acidentes e 

Doenças do Trabalho: Debates sobre 

os transtornos ligados ao trabalho 

decorrentes de Acrasia, Bournout e 

Covid

FinalizadoSECOM

Realizando divulgação sobre 

o tema para público externo 

e interno.

jun/22
Equipe de Trabalho Infantil e 

Estímulo à Aprendizagem

Portal na Internet, canais de 

comunicação e redes sociais 

do TRT-2

Para conscientizar e 

orientar magistradas, 

magistrados, servidoras, 

servidores e sociedade 

em geral sobre o tema.

Campanha de Divulgação nos sites e 

redes sociais  alusivas ao Combate à 

Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes

FinalizadoEJUD-2

Realizando webpalestras 

sobre o tema para 

magistrados, servidores e 

público externo.

abr/22
Equipe de Trabalho Infantil e 

Estímulo à Aprendizagem

Indicadores 11.3 e 11.4

FinalizadoEJUD-2

Realizando webpalestras 

sobre o tema para 

magistrados, servidores e 

público externo.

mar/22
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Situação

Equipe de Trabalho Infantil e 

Estímulo à Aprendizagem
Página da EJUD-2

Para conscientizar e 

orientar magistradas, 

magistrados, servidoras, 

servidores e sociedade 

em geral sobre o tema.

Seminário: Evasão escolar e trabalho 

infanto-juvenil; As alterações do sono 

com a volta às aulas, problemas de 

apneia e insônia.

11.2 O plano de ação definido está sendo executado?  Sim

11.3 O tribunal monitora e documenta a execução do plano de ação?  Sim

11.4 O tribunal divulga os resultados da execução da ação em seu portal na internet?  Sim

11.1 O tribunal definiu plano de ação visando o combate ao trabalho infantil?  Sim

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
Meta 11 de 2022: Promover os Direitos da Criança e do Adolescente

Plano de Ação

Realizando webpalestras 

sobre o tema para 

magistrados(as), 

servidores(as) e público 

externo.

EJUD-2 Finalizado

https://ww2.trt2.jus.br/institucional/o-trt-2/escola-

judicial/eventos-ejud/evento-ejud/painel-reflexoes-

sobre-o-trabalho-infantojuvenil

Painel: Reflexões sobre o trabalho 

infantojuvenil

Para conscientizar e 

orientar magistradas, 

magistrados, servidoras, 

servidores e sociedade 

em geral sobre o tema.
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Equipe de Trabalho Infantil e 

Estímulo à Aprendizagem
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https://ww2.trt2.jus.br/institucional/o-trt-2/escola-judicial/eventos-ejud/evento-ejud/painel-trabalho-infanto-juvenil-sono-e-autismo
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https://www.youtube.com/watch?v=q7adJKt7aRI
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https://ww2.trt2.jus.br/institucional/o-trt-2/escola-judicial/eventos-ejud/evento-ejud/painel-dia-nacional-em-memoria-das-vitimas-de-acidentes-e-doencas-do-trabalho-debates-sobre-os-transtornos-ligados-ao-trabalho-decorrentes-de-acrasia-burnout-e-covid
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