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MOVIMENTO BANDEIRANTE BRASIL

Bem-Vindos ao
Pacote de Atividades do Dia Nacional da Mulher
Esse Pacote de Atividades é um convite do Projeto @jeronymas para celebrar o
Dia Nacional da Mulher com os Bandeirantes do seu Núcleo!
O Dia Nacional da Mulher
No Brasil, dia 30 de Abril é Dia Nacional da Mulher, uma data criada para homenagear Jeronyma
Mesquita! No entanto, muita gente ainda não conhece ou celebra essa data no país.
Queremos tornar essa data um momento de celebração e reflexão sobre as conquistas das
mulheres em nosso país. Já caminhamos muito na luta pela igualdade de gênero, mas ainda temos
muito que caminhar! Em homenagem a nossa fundadora, Jeronyma Mesquita, os Bandeirantes do
Brasil inteiro estão convidados a comemorarem o Dia Nacional da Mulher e se divertirem enquanto
aprendem mais sobre igualdade de gênero, confiança corporal e as mulheres incríveis que ajudaram
a construir a história do nosso país!

Você sabia?
O Dia Nacional da Mulher foi criado em 1980 pelo presidente João Figueiredo, pela lei nº 679. Foi
estabelecido que a data deveria ser comemorada dia 30 de abril, data de aniversário de Jeronyma
Mesquita, com o objetivo de “estimular a integração da mulher no processo de desenvolvimento”.

Jeronyma Mesquita

Jeronyma Mesquita
30.04.1880 • 11.12.1972

Chefe Fundadora
da Federação de
Bandeirantes do
Brasil

Jeronyma Mesquita nasceu em Leopoldina/MG em 30 de abril de 1880.
Durante a I Guerra Mundial, Jeronyma ingressou como voluntária da Cruz
Vermelha de Paris e depois serviu à Cruz Vermelha suíça. Quando regressou
ao Brasil, participou da fundação da Cruz Vermelha Brasileira. Além disso,
Jeronyma Mesquita exerceu diversas atividades sociais de grande relevância
para o país. É a fundadora dos Pequenos Jornaleiros, entidade para meninos
órfãos ou carentes e da Pró-Matre, instituição para gestantes carentes.
Seus laços de estreita amizade com Bertha Lutz e Stela Guerra Duval
consolidaram a atuação na luta pelos direitos da mulher. Jeronyma foi uma
das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF) em
1922. Também foi uma das pioneiras na luta pelo direito ao voto feminino,
participando ativamente do movimento sufragista de 1932. Com Bertha
Lutz e Maria Eugênia, em 14 de agosto de 1934, lançou um manifesto à
nação, chamado de Manifesto feminista. Em 1947, ao lado de um grupo de
companheiras fundou o Conselho Nacional das Mulheres (Rio de Janeiro).
Jeronyma foi também a fundadora da Associação das Girl Guides do
Brasil (primeiro nome da Federação de Bandeirantes do Brasil) em 1919. O
Movimento Bandeirante se apresentava como uma proposta de educação
pioneira, por acreditar na importância da mulher em assumir um papel
mais atuante nas mudanças da sociedade. Jeronyma, dedicou sua vida ao
Bandeirantismo e foi homenageada com o título de Chefe Fundadora do
Movimento Bandeirante no Brasil.
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Projeto Jeronymas
@jeronymas é um projeto de confiança corporal, igualdade de gênero e advocacy criado e
desenvolvido por mulheres jovens. Juntas queremos mostrar todas as #jeronymas de nosso
país para inspirar meninas e mulheres a lutarem pelos seus ideais, seus direitos, seu espaço
na sociedade.
Queremos mostrar para meninas e mulheres que independente de sua aparência, enquanto
acreditarmos em nós mesmas e lutarmos pelos nossos objetivos, podemos ser inteligentes,
bem sucedidas, fortes e independentes.

Somos todas #jeronymas, somos todas incríveis!
Siga o Projeto @jeronymas no instagram! Toda semana postamos a história
brasileiras incríveis, de várias gerações, que fizeram muito por nosso país.
#somostodasjeronymas

O Pacote de Atividades
Como usar esse pacote de atividades?
Esse pacote contém quatro aditividades sobre igualdade de gênero, confiança corporal e o Dia
Nacional da Mulher. Cada uma das atividades foi pensada para uma faixa etária específica de um dos
Ramos: Ciranda, B1, B2 e Guia. Além disso, elas atendem grupos com meninas e/ou meninos. Elas
tem duração de aproximadamente 1h e podem ser aplicadas no horário da reunião.
Que tal fazer um dia de reunião temático sobre o Dia Nacional da Mulher?

DICAS IMPORTANTES
Leia a atividade do seu Ramo antes da reunião! Algumas atividades vão precisar
de materiais específicos!
Antes de iniciar a atividade, conte para os seus Bandeirantes a biografia de
Jeronyma! Você também pode fazer um cerimonial temático sobre ela!
Caso tenha dificuldade para compreender algum conceito específico, no final
desse pacote temos um glossário com termos muito importantes usados nas
discussões das atividades.
Compartilhe com a gente! Tire fotos das atividades, poste nas redes sociais e
envie para o Movimento Bandeirante!
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Ramo Ciranda

Meninas e Meninos de 5 a 8 anos

Jogo:

Coisa de Menina?!
CONVERSA COM A COORDENAÇÃO
Olá Coruja! Vamos conversar sobre estereótipo de gênero?

Ao longo da história a nossa sociedade foi construindo alguns estereótipos de gênero, ou seja,
algumas crenças generalizadas sobre as características e o comportamento do “ser menina” ou “ser
menino”.
Quem já ouviu as famosas frases: “isso é coisa de menina” ou “isso é coisa de menino”. O problema
de perpetuar essas crenças às crianças está na limitação do que uma menina ou menino podem
fazer.
Dizer para uma menina que ela não pode brincar de carrinho, por exemplo, pode criar uma crença
de que carros são coisas de homens, e por este motivo ela poderá ter dificuldade em dirigir ou nunca
escolher ser engenheira mecânica. O mesmo acontece com os meninos. Ao dizer a um menino que
chorar é coisa de menina pode lhe criar um bloqueio em demonstrar seus sentimentos futuramente.
Durante a infância, pais, professores e Coordenadores Bandeirantes ajudam às crianças
a desenvolver valores e crenças através das brincadeiras, rodas de conversa, atividades e,
principalmente, pelo exemplo ou por pequenas falas e conversas.
Dessa forma, é urgente refletirmos sobre essas crenças e ajudar nossas crianças a desmistificalas. Podemos fazer isso, inicialmente, nos questionando: porque dizemos que existem coisas de
meninos e coisas de meninas? Qual o fundamento de falas assim?
Meninas podem ser quem elas quiserem. Meninas podem ser engenheiras, médicas, astronautas,
físicas. Meninas podem ser boas motoristas de carros, podem gostar de pilotar aviões. Podem ser
marceneiras e arquitetas. Meninos podem ser enfermeiros, professores de educação infantil, babás,
estilistas, bailarinos e donos de casa.
Vamos juntos construir uma sociedade mais justa e igualitária para meninos e meninas? Vamos
trabalhar em prol da igualdade de gênero?

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
Refletir sobre estereótipos de gênero nas profissões consideradas “masculinas”;
Desconstruir alguns estereótipos de gênero construídos para profissões consideradas
“masculinas”;
Refletir sobre a possibilidade da escolha profissional, indiferente do sexo;

HABILIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRIANÇAS: Argumentação, saber ouvir, trabalhar em
equipe, dividir e compartilhar o material, desenhar e criar.

O QUE EU PRECISO PARA FAZER A ATIVIDADE?
Lápis ou canetas;
Lápis de cor, canetinhas e giz;
Folhas de sulfite, cartolinas ou papel kraft;
Imagens impressas ou a visualização delas através de equipamento eletrônico.
PACOTE DE ATIVIDADES| DIA NACIONAL DA MULHER
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DISCUSSÃO INICIAL (30 minutos)
Faça um Circulo da Ciranda e pergunte às crianças:
O que você quer ser quando crescer? Porque vocês gostam dessa profissão?
Deixe todas as crianças falarem livremente. Incentive a participação de todos.
DICA DO ESPECIALISTA
Para que as crianças respeitem os colegas durante suas falas, use um objeto que pode ser um
bastão, totem, boneco, bola, etc. que deve ser passado de mão em mão. A regra é: só pode
falar quem tiver o objeto na mão. Dessa forma, as crianças ficarão mais atentas aos colegas.

É HORA DA ATIVIDADE!

Profissão de menina ou de menino?
Separe as crianças em grupos de três ou quatro.
Distribua igualmente entre os grupos as folhas de papel, as canetas, lápis ou canetinhas.
Diga às crianças que agora elas deverão desenhar o que você lhe pedir.
Escolha 4 ou 5 profissões que, geralmente, são dominadas por homens (segundo às crenças ou
estereótipos de gênero criados em nossa sociedade). Algumas sugestões: Cientista, Soldado, Jogador
de Futebol, Médico, Astronauta, Marceneiro, Engenheiro, Eletricista, Mecânico, Bombeiro, etc.
Peça para os grupos desenharem alguém executando a profissão mencionada por você.
Conte o tempo de 2 minutos (mais ou menos) para que eles façam o desenho. Você pode usar um
celular ou relógio que tenha um timer para despertar no tempo estipulado.
Após todos os desenhos concluídos pelas equipes, faça uma roda com as crianças e peça para que
elas mostrem seus desenhos aos outros colegas.
Observe se, em sua maioria, as crianças retrataram as profissões com homens e mulheres.
Se houver representações femininas, destaque a equipe ressaltando que não existem profissões
somente femininas ou masculinas. Se houver apenas representações masculinas nos desenhos,
incentive as crianças a refletirem sobre quais podem ser as razões de dividirmos as profissões entre
“de menino” e “de menina”, e como é importante que todos se sintam capazes e confiantes para
buscar fazer o que gostam, independente do sexo.
Crie um ambiente de discussão saldável dando a oportunidade para todos se expressarem.
Mostre as imagens abaixo:
Essas são mulheres brasileiras que desempenham funções ou profissões que acreditamos
ser de meninos:

MARTA
JOGADORA DE FUTEBOL

CELINA TURCHI
CIENTISTA

CARLA BORGES
PILOTO DE AVIÃO
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EVIDÊNCIAS DE APRENDIZAGEM A SEREM OBSERVADAS
O objetivo é ver quantas das crianças associam ser mulher com tais profissões e criar
uma discussão sobre isso. Para tal, peça a eles que mostrem seus desenhos, destacando
quando alguma criança representar alguma das profissões como uma mulher. Observe
se as crianças participam da discussão contribuindo com exemplos, perguntas ou falas
de concordância. Perceba se a Ciranda compreende que não existem profissões somente
masculinas ou femininas.

TODOS PODEM SER O QUE QUISEREM!
Divida as crianças em grupos novamente e redistribua novos materiais (papel, canetas,
lápis, etc.)
Distribua uma profissão escolhida para a atividade anterior por grupo e peça às crianças
para fazer um novo desenho, agora retratando uma mulher na profissão.
Faça uma exposição na sede ou apresente aos outros Ramos no Cerimonial de encerramento.
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Ramo B1

Meninas e Meninos de 9 A 11 anos

Jogo:

Super Trunfo Animado: Mulheres Brasileiras
CONVERSA COM A COORDENAÇÃO
Olá Coordenadores de B1! Vamos falar sobre representatividade feminina e valorização
da mulher?

Compreender o significado do conceito de representatividade feminina se faz necessário para
contribuir com a igualdade de gênero e a valorização da mulher. Durante muito tempo, as mulheres
não puderam participar de vários setores da sociedade, principalmente em relação às funções em
instituições representativas e de tomadas de decisão. Apesar da população de mulheres no Brasil
ser maioria (aproximadamente 51% da população, segundo dados do IBGE), as mulheres ainda são
minoria na política, por exemplo. Dessa forma, as pautas que dizem respeito às necessidades das
mulheres acabam sendo deixadas de lado ou discutidas e decididas por homens.
Além disso, é importante para as meninas e mulheres ter ícones de referência nos diferentes
âmbitos da sociedade (política, profissões, cargos e funções, etc.) para saberem que é possível
conquistar espaço, indiferente do sexo ou características físicas. Ao conhecer uma mulher que é
deputada, por exemplo, as meninas que sonham em entrar na política sentem que isso será possível.
Ao longo da história brasileira, muitas mulheres foram conquistando espaço e ocuparam lugares
que, até então, eram masculinos. Essas mulheres precisam ser valorizadas. A atividade a seguir
oferece a oportunidade de conhecer algumas dessas mulheres brasileiras que fizeram história de
uma forma divertida e através de um jogo que as crianças adoram: o SUPER TRUNFO.
Preparados para agitar esse Ramo de B1?

OBJETIVOS DA ATIVIDADE:
Conhecer mulheres brasileiras que participaram de instituições representativas,
fizeram história e lutaram por espaço na sociedade;
Refletir sobre os espaços de participação e o papel das mulheres na sociedade ao
longo da história;
Refletir sobre a representatividade feminina nos diferentes âmbitos da sociedade.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRIANÇAS: ouvir e ficar atento, leitura e
interpretação de informações, correr.

O QUE EU PRECISO PARA FAZER A ATIVIDADE?
Cartas do jogo impressas e recortadas - ANEXO 2.
DISCUSSÃO INICIAL (30 minutos)
Sente com as crianças em círculo e inicie uma roda de conversa questionando os B1s:
Quantas mulheres famosas vocês conhecem? Quais delas são participam da política ou de
instituições representativas?
Deixe as crianças falarem livremente. Como hipótese, é possível que a maioria das mulheres
famosas que eles conhecem sejam artistas: atrizes, cantoras, etc. Chame a atenção sobre este
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aspecto e questione os motivos que levam as mulheres a não se tornarem conhecidas por suas
capacidades e habilidades, mas sim por sua aparência.
Direcione a discussão sobre a importância de valorizar nossas competências e habilidades.
Informe que existiram (e ainda existem) muitas mulheres importantes que são reconhecidas
por terem feito coisas extraordinárias em nossa sociedade.
É o que eles vão conhecer no jogo.
É HORA DA ATIVIDADE!

Super Trunfo animado: Mulheres Brasileiras

Objetivo do Jogo: Ganha a equipe que terminar o jogo com todas as cartas na mão.
Divida as crianças em mais de uma equipe (com 5 ou 6 crianças por equipe).
Distribua as cartas igualmente entre as equipes.
ATENÇÃO! As cartas são divididas em categorias: A, B, C e D. Estas categorias podem ser encontradas
no canto superior direito de cada carta, sendo que as mulheres do grupo A são artistas brasileiras,
as mulheres do grupo B são brasileiras guerreiras (que participaram de revoluções), as mulheres do
grupo C são brasileiras que atuaram na área da saúde e dos esportes, e as mulheres do grupo D são
escritoras, educadoras e intelectuais brasileiras.
IMPORTANTE: TENTE, AO MÁXIMO, DISTRIBUIR AS CARTAS COM O MESMO NÚMERO DE
CATEGORIAS POR EQUIPE.
Coloque os grupos afastados com uma distância igual entre eles. E afastados do centro, onde as
cartas serão jogadas.
Sorteie uma equipe para iniciar. Pode fazer “dois ou 1”, “par ou ímpar”, “uni duni tê”, etc.
A primeira equipe escolhe uma carta e inicia o jogo no centro. A equipe deve escolher, ainda, um
item para comparação entre as mulheres das cartas.

Itens comparativos:
Ano de nascimento – ganha a mulher mais velha.
Trabalhos publicados – ganha quem tiver mais trabalhos publicados.
Prêmios e indicações – ganha quem tiver mais.
Participação em revolução – ganha quem participou mais.
Início da atuação – ganha quem começou mais cedo.
Hall da fama – ganha quem é mais conhecida.
Carta Super Trunfo – ganha de todas as cartas.

O Coordenador fala a categoria da carta em voz alta para que todas as equipes ouçam: “CARTA
DE LETRA A”.
As equipes que tiverem cartas com a letra A, escolhem uma carta e uma criança representante
corre para o centro.
O Coordenador ajuda as crianças a compararem as cartas, segundo o item escolhido anteriormente.
A equipe vencedora fica com todas as cartas da rodada e inicia uma nova.
Ganha quem ficar com todas as cartas do jogo, ou o maior número delas.
DICA DO ESPECIALISTA
• Verifique se todas as crianças estão participando da corrida. Você pode solicitar que
cada criança deve correr com a carta pelo menos uma vez.
• Ao longo do jogo fale o nome das mulheres que estão na carta. Você pode dar informações
sobre ela ou perguntar para as crianças se eles já conhecem ou ouviram falar dela.
• Certifique que as crianças estão atentas. Fale sempre as categorias e itens em voz alta.
• Comemore com as equipes.
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Ramo B2

Meninos e Meninas de 12 a 14 anos

Jogo:

Jogue como uma garota!
CONVERSA COM A COORDENAÇÃO
Olá Coordenadores de B2! Vamos conversar sobre igualdade de gênero e valorização da mulher?
Estamos distantes de dizer que existe igualdade de gênero no Brasil, apesar de termos caminhado
bastante nos últimos anos. Basta ver alguns dados do IBGE 2018. No quesito representação política,
por exemplo, em 2017 apenas 10,5% dos assentos da câmara dos deputados eram ocupados por
mulheres. Segundo reportagem do jornal O Globo, o Brasil ocupa a posição 152ª, de um total de 192
países, no ranking de representatividade feminina na política.
Para conquistar espaço nas instituições de representatividade e tomadas de decisões (além de
outras esferas sociais), a mulher precisa ser reconhecida e valorizada. Alguns movimentos mundiais
e nacionais buscam essa valorização. A WAGGGS, Associação Mundial de Bandeirantes, desenvolve
projetos com essa temática, por acreditar que é preciso dar voz as meninas e jovens mulheres do
mundo.
Nesta perspectiva, é necessário realizar reflexão com nossos adolescentes em busca de construir
um mundo mais justo e igualitário. Vamos entrar nessa?

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
Conhecer os conceitos de feminismo, confiança corporal, representatividade,
sororidade, empatia, e local de fala (mansplaining);
Saber identificar esses conceitos em situações reais e cotidianas;
Refletir sobre esses conceitos em relação a igualdade de gênero e valorização da
mulher.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS NOS ADOLESCENTES: Argumentação, oratória, trabalho em
equipe, interpretação de texto e informações.

O QUE EU PRECISO PARA FAZER A ATIVIDADE?
Cartas de sorte e azar recortadas (ANEXO 4);
Tabuleiro ANEXO 3 (que pode ser impresso ou desenhado no chão com giz de lousa);
Um pião por equipe (Pode ser pedrinhas, sementes, tampinhas, garrafas pet, latinhas, etc);
Um dado (que pode ser confeccionado com papel).

DISCUSSÃO INICIAL (30 minutos)
Realize uma discussão aberta e construtiva com os jovens explicando o que significam os
termos: feminismo, confiança corporal, representatividade, sororidade, empatia, e local de
fala (mansplaining). Encoraje-os a dizerem o que pensam significar cada conceito, e após
estabelece-los, peça que tentem identificar situações cotidianas nos quais esses conceitos

ficam evidentes (definiçao dos conceitos no Glossário disponível em ANEXOS).
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É HORA DA ATIVIDADE!

Jogue como uma garota!
Objetivo do jogo: completar o percurso das vinte e uma casas do tabuleiro primeiro.
Divida os adolescentes em grupos de três.
Embaralhe as cartas de sorte ou azar e deixe que os jovens escolham seus peões e estabeleçam a
ordem das jogadas através de sorteio.
A primeira equipe deve jogar o dado e avançar o número de casas indicado.
Caso você caia em uma casa marcada com “Pegue uma carta!”, retire uma carta do monte que foi
embaralhado no começo do jogo. Elas contém situações do dia-a-dia que envolvem os conceitos que
você discutiu com seu grupo na discussão inicial, e podem ser de sorte ou azar.
Sorte: seus conhecimentos sobre os conceitos serão testados com uma pergunta
inserida em um contexto. Caso você acerte, avança o número de casas indicado na
carta.
Azar: você deverá ler o contexto contido na carta e ouvirá uma explicação vinda de
outro jogador, conforme as orientações fornecidas. Depois, volte o número de casas
indicado na carta.
Ganha a equipe que chegar à última casa do jogo primeiro.

DESAFIO: CONCURSO CULTURAL!
Após participar do jogo “Jogue como uma garota!”, incentive os B2 a participarem
desse Desafio!
Em Grupo ou Equipes, os B2 devem elaborar um vídeo curto (60 segundos) com o tema
“Como uma garota!”, em que aborde algum dos conceitos que aprendeu, sua relevância
para a luta das mulheres por direitos iguais entre os gêneros e citando Jerônyma Mesquita
de algum modo.
Divulgue seu vídeo para as mídias sociais do Projeto @jeronymas ou com a
#SomosTodasJeronymas e tenha a chance de aparecer no Facebook ou Instagram do
Projeto. Os três melhores vídeos receberão um prêmio surpresa.
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Ramo Guia

Meninas e Meninos de 15 a 18 anos

Jogo:

Dentro e Fora
CONVERSA COM A COORDENAÇÃO
Olá Coordenadores de Guia! Vamos conversar sobre projetos de valorização da mulher,
confiança corporal e igualdade de gênero?

Que tal incentivar seu Clã a desenvolver um projeto com esses temas?
Nesta atividade os Guias serão convidados a refletirem sobre conceitos importantes que permeiam
as discussões e lutas sobre Igualdade de Gênero, Confiança Corporal e Valorização da Mulher.
Neste sentido, queremos incentivar os Clãs do Brasil todo a criarem uma corrente de projetos
sobre esses temas. Dessa forma poderemos atingir mais pessoas e trabalhar com o lema SERVIR!

Vamos SERVIR a nossa sociedade e lutar por igualdade? Incentive-os!

OBJETIVOS DA ATIVIDADE
Compreender e refletir sobre os conceitos de Confiança Corporal, Representatividade,
Feminismo, Empatia e Local de Fala;
Relacionar os conceitos com situações do cotidiano;
Argumentar com e respeitar as diferentes opiniões.

HABILIDADES DESENVOLVIDA NOS JOVENS: Argumentar, saber ouvir, interpretar

texto e informações, pesquisar, saber ouvir e trabalhar em equipe.
O QUE EU PRECISO PARA FAZER A ATIVIDADE?

Giz de lousa;
Texto com as situações do ANEXO 5 impressas recordadas (Para sorteio e leitura do
Coordenador);
Sacolinha ou caixinha para sorteio.
DISCUSSÃO INICIAL (30 minutos)

Em uma roda de conversa, discuta com os Guias os conceitos de Confiança Corporal,
Representatividade, Feminismo, Empatia e Local de fala. (definiçao dos conceitos no
Glossário disponível em ANEXOS).
Antes de dar a definição, inicie questionando os Guias sobre o que eles acham que
significam cada um desses conceitos. Depois ajude-os a criar uma definição coesa
sobre eles.
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É HORA DA ATIVIDADE!

Dentro e Fora

Objetivos do jogo: encaixar as diferentes situações cotidianas nos conceitos discutidos
na discussão inicial. Argumentar, respeitar e compreender os diferentes pontos de vista.
Compreender a verdadeira importância dos conceitos para serem capazes de argumentar de
maneira fluída sobre os mesmos.
Com giz de lousa, faça 5 grandes círculos no chão.
Dentro de cada círculo escreva cada um dos conceitos: Confiança Corporal, Representatividade,
Feminismo, Empatia e Local de Fala.
Divida os Guias em dois grupos diferentes.
O Coordenador sorteia uma situação (indicadas nos ANEXOS) e lê em voz alta para o grupo.
Após a leitura, peça para que os grupos entrem no círculo com o conceito mais evidente naquela
situação, de acordo com a opinião do grupo.
Peça para que os grupos expliquem o porquê da escolha.
Após a discussão, revele a resposta.
IMPORTANTE: DESTAQUE QUE EM UMA SITUAÇÃO PODEM EXISTIR VÁRIOS CONCEITOS
IMPLÍCITOS E APLICÁVEIS, PORÉM UM SERÁ MAIS EVIDENTE.
Ao termino das situações, peça para os Guias escolherem duas situações.
VAMOS AO DEBATE!
Divididos nas duas equipes, peça para que cada grupo fique de frente para o outro.
Leia a primeira situação escolhida e peça para que um grupo argumente a favor e o outro
argumente contra.
Dê um tempo de 10 minutos para que eles criem argumentos e ampliem o repertório (caso haja
a possibilidade do usos dos celulares e pesquisa na internet).
Dê 2 minutos de fala para cada grupo argumentar e 1 minuto de réplica para a equipe oposta
contra argumentar.
Após esse primeiro debate, repita com a segunda situação, porém invertendo a ordem do grupo
contra e a favor.

DESENVOLVENDO UM PROJETO
Após o fim da atividade, encoraje os jovens para que criem pequenos projetos sobre confiança
corporal, igualdade de gênero e/ou valorização da mulher em suas comunidades ou núcleo.
Veja abaixo algumas sugestões:
Palestra para Bandeirantes mais jovens sobre a importância da confiança corporal (o jovem
pode se utilizar de outros componentes deste material para fazê-lo);
Análise e discussão entre amigos da situação feminina em um famoso filme/série;
Criar uma série de postagens nas redes sociais com frases de incentivo à confiança corporal e
o amor próprio, entre outros;
Palestras em suas escolas e comunidades.

Como fazer um projeto?
Existem diversas formas de iniciar um Projeto. Que tal usarmos a ferramenta 5W2H?

PACOTE DE ATIVIDADES| DIA NACIONAL DA MULHER

14

Você conhece a ferramenta 5W2H?
Essa ferramenta de planejamento e organização de projetos pode ser usada em
diferentes situações. 5W2H são acrônimos de perguntas em inglês que devem ser feitas
e respondidas no início do planejamento de um projeto, por exemplo.
As perguntas são:
WHAT? – O quê?
WHY? – Por que?
WHERE? – Onde?
WHEN? – Quando?
WHO? – Quem?
HOW? – Como?
HOW MUCH? – Quanto custa?

Abaixo encontra-se uma tabela para te ajudar a desenvolver um projeto sobre
Confiança Corporal, Valorização da Mulher e/ou Igualdade de Gênero.
Objetivo
Passo
1
2
3
4
5
1
2

WHAT? – O quê?
WHY? – Por que?
WHERE? – Onde?
WHO? – Quem?
WHEN? – Quando
faremos?
HOW? – Como?
HOW MUCH? –
Quanto custa?

Tema que originou o Plano de Ação. Pode ser um problema a ser
tratado, uma meta, um projeto de melhoria
Detalhes
Aqui aparecem as ações necessárias ao tema
Aqui informamos os motivos que justificam essas ações
Aqui informamos os locais afetados por essas ações
MUITO IMPORTANTE - Aqui colocamos os responsáveis por cada
ação
MUITO IMPORTANTE - Definir prazos para cumprimento de cada
etapa do projeto, para cada ação
Cada ação pedeum método de trabalho, uma descrição de como
os objetivos podem ser atingidos
Uma definição de orçamento é necessária. Caso o projeto
necessite de recursos, planejar uma campanha financeira ou
busca de patrocínio pode ser uma das ações do projeto.

Todos Clãs que desenvolverem um projeto sobre o tema até o dia 13/07/2019 receberão um
certificado do Projeto @jeronymas. Os três melhores projetos receberão distintivos do Projeto.
Para receber o certificado e concorrer aos distintivos, os Clãs devem enviar a ficha de
atividade preenchida (disponível nos ANEXOS), apresentando resultados obtidos e com fotos
sobre o desenvolvimento e aplicação do projeto.
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ANEXOS
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ANEXO 1

GLOSSÁRIO
Feminismo - é um movimento social e político que tem objetivo de conquistar o acesso a direitos
iguais entre homens e mulheres e que existe desde o século XIX. Buscando ampliar e tornar plena a
igualdade entre gêneros, o movimento se populariza cada vez mais devido à troca de experiências e
ideias nas redes sociais.
O Feminismo é estruturalmente dividido em ondas. A primeira foi no início do século XIX, com
reivindicações para direito a voto e à vida pública. No Brasil, em 1922 nasceu a Federação Brasileira
pelo Progresso Feminino, que tinha como objetivo lutar pelo sufrágio feminino e o direito ao trabalho
sem a autorização do marido.
A segunda onda foi em 1970, na qual as principais frentes de luta foram pela valorização do trabalho
da mulher, o direito ao prazer, contra a violência sexual e também, no Brasil, contra a ditadura
militar.
Já a terceira onda começou na década de 90, quando começaram a ser discutidos os paradigmas
sociais estabelecidos nas outras ondas.
Existem quatro vertentes principais de Feminismo: Liberal, Socialista-Marxista, Cultural e Radical.
Feminismo Liberal: prega que por razões históricas e econômicas as mulheres se encontram em
desvantagem porque não são oferecidas a elas as mesmas oportunidades no mercado. Para as
feministas liberais, a completa integração da mulher na sociedade acontecerá quando a mesma
obtiver acesso igual à educação, à capacitação e ao trabalho.
Feminismo Socialista-Marxista: a desigualdade de gênero é fruto da separação do trabalho produtivo
e do trabalho reprodutivo que produziram as sociedades modernas, afirmando que esse fato está
ligado às desvantagens do capitalismo. O homem teve acesso à esfera pública por não terem
obrigações com o cuidado da família e, assim, obteve uma melhor posição social. Já a mulher
era responsável pelo trabalho reprodutivo e pelo cuidado, alimentação e manutenção da família,
submetida à esfera privada e desvalorizada.
Feminismo Cultural: teoria de que os homens e as mulheres atuam e pensam de uma maneira
diferente devido à formação de sua identidade. Dessa forma, baseiam seu desenvolvimento na
identificação com a mãe, no caso das meninas, e do pai, no caso dos meninos. Assim, aprimoram
habilidades diferentes.
Feminismo Radical: tem esse nome porque foca nas raízes do problema, prega que o acesso desigual
aos recursos, as diferenças no modo de pensar e atuar e a subvalorização do trabalho da mulher
não são a problemática real da desigualdade de gênero, mas sim o fato de que os parâmetros da
sociedade dos quais se inserem as mulheres foram estabelecidos pelos homens.
Além de tais vertentes, merece destaque também o Feminismo interseccional, que combina a luta
pela igualdade de direitos entre os gêneros com as reinvindicações de outros movimentos sociais, já
que ambos podem influir na vida da mulher. Um exemplo de ampla relevância é o Feminismo Negro.
Sororidade - é necessária para a coletividade inclusa no contexto, pois é o apoio mútuo baseado na
compreensão e empatia entre mulheres das mais variadas origens, prezando pelo não julgamento
prévio entre elas para que não sejam fortalecidos estereótipos e preconceitos embasados nas raízes
machistas e patriarcais da sociedade. Se alia ao feminismo como um aspecto do mesmo.
Empatia - capacidade de sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse em uma situação
semelhante à dela. Busca compreender os sentimentos e emoções do próximo, buscando entendelos de maneira humana e respeitosa. Pela empatia, somos propelidos à ajudar outras pessoas de
maneira altruísta.
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Representatividade - liga-se a ideia de algo ou alguém que represente os interesses, desejos e
características de um determinado grupo, e é um fator importante para o Empoderamento e criação
de confiança deste grupo, pois é a maneira que a sua figura é mostrada ao redor do mundo, em filmes,
revistas e na TV, por exemplo. No caso das mulheres, na atualidade este grupo é exibido de maneira
objetificada, dentro do padrão social de beleza. A quantidade de mulheres que se identificam com
essa imagem é mínima, o que traz graves consequências: de acordo com o Instituto Dove, apenas
4% das 6.400 mulheres entrevistadas pela organozação ao redor do mundo se sentem seguras o
suficiente para se definirem belas. Entre as brasileiras, o número é um pouco maior, porém ainda não
é satisfatório: 14%. Portanto, pode-se concluir que a representatividade é de extrema importância
para a criação de aceitação em relação a um determinado grupo, assim abrindo espaço para que
este grupo se sinta socialmente aceito e confiante para se expressar.
Confiança Corporal - Habilidade de se sentir seguro em relação a si próprio e seus aspectos físicos,
utilizando-se deste fato para expressar seu poder interior. A confiança corporal pode ser atingida
por meio do empoderamento do indivíduo e de seu grupo, ou seja, por meio do processo individual
e coletivo de tornar-se parte da ativa da sociedade da qual é parte, realizando, literalmente, o ato de
tomar poder sobre si. É possível em vários grupos e núcleos e sempre será coletivo: é dar espaço ao
outro, e às diferentes vivências que ele traz consigo. Uma pessoa que se sente, ativamente, como
parte do todo, não sente vergonha de sua aparência ou de suas posições.
Local de Fala e Mansplaining - Consiste na compreensão do fato que, num movimento que luta
pelos direitos que muito tempo foram negados à um determinado grupo, o protagonismo da luta
compete a este grupo. Isto quer dizer que os participantes de um determinado movimento político
ou social são os maiores especialistas no entendimento de como funciona a opressão sistêmica que
o grupo que eles representam sofre, e como isso afeta seu dia-a-dia, portanto, devem ser ouvidos
quando se trata de denunciar abusos e reivindicar direitos.
É por essa razão que se caracteriza como extremamente danoso quando o local de fala de mulheres é
retirado para que homens falem sobre as experiências do gênero feminino, abrindo espaço para que
grandes decisões sejam tomadas por pessoas que não entendem, realmente, os desafios enfrentados
por elas. Uma consequência do desrespeito ao local de fala das mulheres é o mansplaining, que é
quando, baseados na ideia inculcada de que, mesmo as mulheres mais inteligentes não sabem tanto
quanto um homem, homens explicam à mulheres coisas que elas já possuem amplo conhecimento
sobre, muitas vezes causando vexação pública das mesmas.
Leituras e Mídia Sugeridas:
Sobre feminismo: https://medium.com/qg-feminista/o-que-s%C3%A3o-as-ondas-do-feminismoeeed092dae3a
Sobre local de fala e interseccionalidade: https://www.geledes.org.br/
jout-jout-clarice-e-o-feminismo-branco/
Sobre mansplaining: https://www.buzzfeed.com/br/jasminnahar/mansplaining-no-trabalho
Sobre mansplaining: https://www.youtube.com/watch?v=VRXmsVF_QFY
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ANEXO 2

A

A

ELZA SOARES
ANO DE NASCIMENTO

TARSILA DO AMARAL
1937

ANO DE NASCIMENTO

1886

PRÊMIOS

6

PRÊMIOS

1

INÍCIO DE ATUAÇÃO

23

INÍCIO DE ATUAÇÃO

31

HALL DA FAMA

7

HALL DA FAMA

9

A

A

CHIQUINHA GONZAGA
ANO DE NASCIMENTO

ZUZU ANGEL

1847

ANO DE NASCIMENTO

1921

PRÊMIOS

1

PRÊMIOS

1

INÍCIO DE ATUAÇÃO

30

INÍCIO DE ATUAÇÃO

29

HALL DA FAMA

8

HALL DA FAMA

6
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A

A

GLÓRIA MARIA
ANO DE NASCIMENTO

CLEMENTINA DE JESUS
1949

ANO DE NASCIMENTO

1901

PRÊMIOS

3

PRÊMIOS

1

INÍCIO DE ATUAÇÃO

22

INÍCIO DE ATUAÇÃO

62

HALL DA FAMA

8

HALL DA FAMA

5

A

A

CORA CORALINA
ANO DE NASCIMENTO

RITA LEE
1889

ANO DE NASCIMENTO

1947

PRÊMIOS

2

PRÊMIOS

22

INÍCIO DE ATUAÇÃO

50

INÍCIO DE ATUAÇÃO

19

HALL DA FAMA

9

HALL DA FAMA

9
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B

B

JOANA ANGÉLICA
ANO DE NASCIMENTO
PARTICIPAÇÃO EM REVOLUÇÕES

PAGÚ
1761

ANO DE NASCIMENTO

1

1903

PARTICIPAÇÃO EM REVOLUÇÕES

20

INÍCIO DE ATUAÇÃO

20

INÍCIO DE ATUAÇÃO

15

HALL DA FAMA

3

HALL DA FAMA

8

B

B

ANITA GARIBALDI
ANO DE NASCIMENTO
PARTICIPAÇÃO EM REVOLUÇÕES

DANDARA
1821

ANO DE NASCIMENTO

2

PARTICIPAÇÃO EM REVOLUÇÕES

INÍCIO DE ATUAÇÃO

18

INÍCIO DE ATUAÇÃO

HALL DA FAMA

9

HALL DA FAMA

21

1650
15

CRIANÇA

8
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B

B

MARIA QUITÉRIA
ANO DE NASCIMENTO
PARTICIPAÇÃO EM REVOLUÇÕES

JOVITA FEITOSA
1792

ANO DE NASCIMENTO

3

PARTICIPAÇÃO EM REVOLUÇÕES

1848
1

INÍCIO DE ATUAÇÃO

30

INÍCIO DE ATUAÇÃO

17

HALL DA FAMA

7

HALL DA FAMA

6

B

B

MARIA FELIPA DE OLIVEIRA
ANO DE NASCIMENTO
PARTICIPAÇÃO EM REVOLUÇÕES

CLARA CAMARÃO

1800

ANO DE NASCIMENTO

3

PARTICIPAÇÃO EM REVOLUÇÕES

10
16

INÍCIO DE ATUAÇÃO

20

INÍCIO DE ATUAÇÃO

HALL DA FAMA

6

HALL DA FAMA
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1650

4

C

C

SUPER
TRUNFO!

JERONYMA MESQUITA

LOTA DE MACEDO

ANO DE NASCIMENTO

1880

ANO DE NASCIMENTO

1910

TRABALHOS PUBLICADOS/
REALIZADOS

1

TRABALHOS PUBLICADOS/
REALIZADOS

3

INÍCIO DE ATUAÇÃO

35

INÍCIO DE ATUAÇÃO

30

HALL DA FAMA

10

HALL DA FAMA

5

C

C

LEOLINDA DALTRO

NÍSIA FLORESTA

ANO DE NASCIMENTO

1859

ANO DE NASCIMENTO

1810

TRABALHOS PUBLICADOS/
REALIZADOS

5

TRABALHOS PUBLICADOS/
REALIZADOS

7

INÍCIO DE ATUAÇÃO

26

INÍCIO DE ATUAÇÃO

HALL DA FAMA

6

HALL DA FAMA

23

21
7
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C

C

ENEIDINA MARQUES

RAQUEL DE QUEIROZ

ANO DE NASCIMENTO

1913

ANO DE NASCIMENTO

1910

TRABALHOS PUBLICADOS/
REALIZADOS

2

TRABALHOS PUBLICADOS/
REALIZADOS

28

INÍCIO DE ATUAÇÃO

19

INÍCIO DE ATUAÇÃO

19

HALL DA FAMA

6

HALL DA FAMA

9

C

C

MARIA LACERDA

CAROLINA DE JESUS

ANO DE NASCIMENTO

1887

ANO DE NASCIMENTO

1914

TRABALHOS PUBLICADOS/
REALIZADOS

7

TRABALHOS PUBLICADOS/
REALIZADOS

10
44

INÍCIO DE ATUAÇÃO

17

INÍCIO DE ATUAÇÃO

HALL DA FAMA

7

HALL DA FAMA
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8

D

D

MARTA
ANO DE NASCIMENTO

LAIR GUERRA DE MACEDO
1986

ANO DE NASCIMENTO

1943

PRÊMIOS

67

PRÊMIOS

1

INÍCIO DE ATUAÇÃO

14

INÍCIO DE ATUAÇÃO

42

HALL DA FAMA

9

HALL DA FAMA

7

D

D

BERTHA LUTZ
ANO DE NASCIMENTO

ZILDA ARNS
1894

ANO DE NASCIMENTO

1934

PRÊMIOS

1

PRÊMIOS

25

INÍCIO DE ATUAÇÃO

24

INÍCIO DE ATUAÇÃO

25

HALL DA FAMA

7

HALL DA FAMA

8

25
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D

D

NISE DA SILVEIRA
ANO DE NASCIMENTO

RAFAELA SILVA
1905

ANO DE NASCIMENTO

1992

PRÊMIOS

4

PRÊMIOS

8

INÍCIO DE ATUAÇÃO

26

INÍCIO DE ATUAÇÃO

5

HALL DA FAMA

7

HALL DA FAMA

9

D

D

AÍDA DOS SANTOS
ANO DE NASCIMENTO

MARIA ESTHER
1937

ANO DE NASCIMENTO

1939

PRÊMIOS

4

PRÊMIOS

62

INÍCIO DE ATUAÇÃO

27

INÍCIO DE ATUAÇÃO

6

HALL DA FAMA

7

HALL DA FAMA

8
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2

27

Pegue
uma
carta!

16

14 13

1

Pegue
uma
carta!

Pegue
uma
carta!

Pegue
uma
carta!

6

18 19

Pegue
uma
carta!

11 10 9

4
Pegue
uma
carta!

Jogue como uma garota!

21
FIM!

Pegue
uma
carta!
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ANEXO 4

SORTE

SORTE

Você estava numa roda de conversa
onde um amigo disse que a princesa
Tiana, do filme “A Princesa e o
Sapo”, ser negra, não tem relevância
alguma. Você discordou, e ele
perguntou o porquê. Explique o que
é representatividade. Se acertar,
avance duas casas.

Na sua cidade, foram eleitas duas vereadoras.
Uma delas tem cabelo curto e usa ternos nas
sessões camarárias, enquanto a outra tem
cabelos longos e usa vestidos. Uma pesquisa
revelou que o povo deposita maior confiança
na primeira vereadora. Explique qual você
acha ser a razão disto e qual a relação entre
a situação e o conceito de confiança corporal.
Depois, avance duas casas.

SORTE

SORTE

Conversando com uma de suas primas
sobre atualidades, ela lhe contou que
não se reconhecia como feminista
pois ela ouviu dizer que o movimento
buscava uma sociedade onde mulheres
fossem superiores aos homens.
Explique para sua prima o verdadeiro
significado de Feminismo, e se acertar,
avance uma casa.

Um amigo envolvido em ativismo veio lhe
contar que se sentiu excluído pois quis ser
palestrante em um evento sobre feminismo,
mas as organizadoras disseram que só haveria
palestrantes mulheres. Você disse a ele que o
objetivo das organizadoras não foi o excluir,
e para que ele acredite em você, você deve
lhe explicar o que é lugar de fala. Se acertar,
avance uma casa.

SORTE

SORTE
Assistindo um filme, um de seus amigos
se emocionou e acabou chorando. Outra
amiga lhe disse que ele deveria estar
envergonhado, pois aquilo era “coisa de
menina”. Converse com sua amiga sobre
a importância dos meninos se sentirem
confiantes o suficiente para chorar e
avance uma casa.

Você assistiu uma palestra sobre mulheres na
ciência e se sentiu inspirado(a) a espalhar o
conhecimento que recebeu, por isso, vai contar
a seus amigos o quão importante é para jovens
meninas ter mulheres em quem possam se ver e
como a presença de mulheres em determinados
espaços é um primeiro passo para que mais
mulheres cheguem a tais espaços também no
futuro. Depois de fazer isso, avance duas casas.

SORTE

SORTE
Em uma pesquisa da escola, você
descobriu que, segundo pesquisas,
mulheres brasileiras ganham apenas
77,5% do salário dos homens. Indignado(a)
com esta situação, você resolveu organizar
um evento para conscientizar sua
comunidade sobre isso. Faça um pequeno
discurso sobre a paridade de salários
entre gêneros e avance 3 casas.

Uma de suas amigas estava contando a
você e a outros amigos que se sentiu muito
amedrontada, pois quando estava andando
na rua, um homem mais velho gritou cantadas
a ela. Um outro amigo respondeu-lhe que ela
deveria tomar isso como um elogio e você o
repreendeu. Explique para o seu amigo porque
assédio não é elogio, mas sim prejudicial.
Depois, avance duas casas.
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SORTE

SORTE

Numa conversa sobre leis de grande
importância, alguém comentou
sobre o marco que a Lei Maria da
Penha representa, ao que um de
seus amigos respondeu que ela não
era tão importante assim. Explique a
necessidade e relevância da proteção
das mulheres contra crimes motivados
por seu gênero e avance uma casa.

Você comprou um balão azul para sua prima,
e sua tia lhe disse que aquilo não estava
certo, pois azul era cor “de menino”. Você
lhe respondeu, respeitosamente, explicando
que cores são livres para serem usadas por
qualquer gênero. Imagine o que você diria
para sua tia para que ela entendesse seu
posicionamento e depois avance duas casas.

AZAR

AZAR
Uma garota e um garoto de sua sala estão concorrendo

Você encontrou uma mulher numa feira
de quadrinhos, e por não acreditar que
ela fosse realmente uma fã, realizou
mansplaining com ela. Peça para uma
mulher que esteja jogando que lhe
explique o que é mansplaining e volte
duas casas.

a representante de classe. Ela é muito expansiva, e por
essa razão, numa conversa, um de seus amigos disse
que ela nunca desempenharia a função bem, pois era
“escandalosa”, enquanto o garoto se porta da mesma
maneira, mas suas habilidades não são questionadas.
Você ouviu isso e não se manifestou. Formule uma
explicação para seu amigo utilizando o conceito de
confiança corporal e volte uma casa.

AZAR

AZAR

O jornal de sua escola, do qual você faz parte,
estava buscando novos jornalistas. Uma colega
de turma, que gosta muito de escrever e o
faz muito bem, se candidatou à vaga, mas o
responsável a rejeitou porque “sua aparência
não era nada profissional”. Você só observou
a situação e não fez nada. Imagine o que você
teria dito caso tivesse exercitado sua empatia
naquele momento e depois volte duas casas.

Presenciando um protesto contra padrões de
beleza, um amigo lhe disse que achava tudo
aquilo desnecessário, pois padrões de beleza
não existiam e nem influenciavam ninguém,
e você, por vergonha de se posicionar,
concordou com ele. Explique como os padrões
de beleza são prejudiciais e danificam a
confiança corporal das pessoas, depois volte
uma casa.

AZAR

AZAR
Você ficou sabendo sobre a criação
de um projeto de lei que revoga a
obrigatoriedade de atendimento que o
SUS deve às vítimas de agressão sexual,
e não pressionou os representantes
políticos para que fizessem algo sobre
isso. Volte uma casa.

Você entrou em um site para jogar games
online, onde haviam duas garotas jogando
uma contra outra. Ambas eram igualmente
boas, mas no calor da competição, você
comparou as habilidades das garotas para
que elas se desconcentrassem e você pudesse
ganhar. Explique porque é prejudicial
incentivar a rivalidade feminina e volte duas
casas.
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AZAR

AZAR
Um amigo aprendeu a dirigir e te levou
para passear em seu carro. Após fazer uma
manobra perigosa, cortando uma mulher
que estava em sua frente, ele disse “mulher
no volante, perigo constante!”, do que vocês
riram juntos. Explique como frases como esta
são danosas e diminuem as mulheres, depois
volte uma casa.

Você descobriu que uma de suas amigas estava
em um relacionamento abusivo, onde seu
namorado não a deixava sair só, usar as roupas
que queria ou estudar. Você ouviu uma pessoa
que não a conhecia dizendo que ela estava no
relacionamento porque queria e só não o deixava
porque era fraca, e não a defendeu. Imagine o
que teria dito caso tivesse exercitado sua empatia
naquele momento e volte duas casas.

AZAR

AZAR
Uma garota e um garoto de sua sala estão concorrendo

Você encontrou uma mulher numa feira
de quadrinhos, e por não acreditar que
ela fosse realmente uma fã, realizou
mansplaining com ela. Peça para uma
mulher que esteja jogando que lhe
explique o que é mansplaining e volte
duas casas.

a representante de classe. Ela é muito expansiva, e por
essa razão, numa conversa, um de seus amigos disse
que ela nunca desempenharia a função bem, pois era
“escandalosa”, enquanto o garoto se porta da mesma
maneira, mas suas habilidades não são questionadas.
Você ouviu isso e não se manifestou. Formule uma
explicação para seu amigo utilizando o conceito de
confiança corporal e volte uma casa.

AZAR

AZAR

Uma amiga lhe disse que estava muito
animada para a Copa de Futebol Feminino, e
perguntou onde poderia assisti-la. Um amigo
respondeu que não a veria em lugar nenhum
pois “mulheres não sabem jogar bom
futebol”, e você concordou com ele. Explique
porque essa frase é preconceituosa e não
deve ser repetida, depois volte duas casas.
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Você utilizou a expressão “como
uma menina” como sinônimo de algo
pejorativo. Volte 3 casas.
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ANEXO 5
ATIVIDADE RAMO GUIA

Jogo: Dentro e Fora
Situações:
Nas eleições de 2018, de 513 deputados da Câmara, foram eleitas 77 deputadas federais,
dentre elas negras, brancas, indígenas e transgêneros. Qual o conceito fica evidente nesta
situação?
Conceito: Representatividade

Analisando figuras femininas de proeminência no mundo empresarial, percebe-se que a
maioria das mulheres nestes cargos apresentam um estilo masculinizado (uso de terno,
cabelos curtos, modos de falar específico, sapatos fechados, entre outros). Nesta situação,
qual o conceito evidente?
Conceito: Confiança corporal

Nos anos de 2017 e 2018, ocorreu no Estados Unidos a Marcha das Mulheres (Women’s
March), protesto feminino em massa que buscava, entre outras coisas, igualdade salarial,
acesso a diretos reprodutivos e responsabilização de agressores sexuais. Qual o conceito
pode ser aplicado a essa situação?
Conceito: Feminismo

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Universidade de São Paulo promove
uma série de entrevistas de rádio feita apenas com mulheres, para tratar dos desafios
que enfrentam em suas respectivas áreas de atuação. Que conceito fica evidente nesta
situação?
Conceito: Local de fala

Recentemente, discutiu-se na internet o fenômeno moderno de divulgação não consentida
de fotos íntimas, e chegou-se a um consenso estabelecendo que o respeito é a chave
e deve-se pensar nas consequências para a vida da vítima. Qual o conceito aplicável e
evidente aqui?
Conceito: Empatia
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ANEXO 6

Objetivo

Passo
1

2

3

WHAT? – O quê?

WHY? – Por que?

WHERE? – Onde?

4

WHO? – Quem?

5

WHEN? – Quando
faremos?

1

2

Detalhes

HOW? – Como?

HOW MUCH? –
Quanto custa?
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