
Nome da escola: Colégio Villa Lobos
Cidade/Estado: Amparo / SP
Turma: 4º ano E. F.
Professor(a) responsável: Juliana Caroline Bonetti

           As aulas de Leitura e Produção de Texto sempre são um espaço de discussão e
compartilhamento de ideias sobre os mais variados assuntos. É incrível percebermos como
alunas e alunos de 4º ano, com seus aproximadamente 9 anos de idade, já possuem
opiniões formadas sobre tantos temas. Desde o primeiro desafio, o da “Caça aos livros”, as
crianças notaram que havia um aspecto em comum entre todos os livros encontrados: as
protagonistas eram mulheres. 
           Em outra aula, após já terem realizado a primeira leitura sugerida, instiguei-os a
pensar nos contos de fadas e em seus enredos. Vários destacaram o fato de quase sempre
haver uma princesa indefesa, que é salva por um homem (príncipe ou não) e eles vivem
felizes para sempre. A partir desta discussão, as alunas e alunos trouxeram uma visão
bastante atual e até madura sobre o assunto: as mulheres podem e conseguem superar os
seus desafios, e elas não necessitam de um homem para salvá-las. A leitura da “Revolução
da Rapunzel” (Teca Machado) concretizou o ponto de vista trazido na discussão.
        

Depoimento sobre a ação final



             Quando questionados sobre “Mulheres que Transformam”, algumas alunas e
alguns alunos trouxeram nomes do seu conhecimento (principalmente influenciados por
aprendizagens de outras disciplinas), como: Rebeca Andrade, Rayssa Leal, Malala
Yousafzai, Marie Curie, Dandara dos Palmares, Maria Quitéria, entre outras. Em nossa
discussão, eles puderam conhecer um pouco mais sobre Chiquinha Gonzaga, Clarice
Lispector e Frida Kahlo, e se impressionaram com suas histórias. Porém, ao serem
instigados a escreverem uma carta e a produzirem um desenho para uma “Mulher
Transformadora”, vários optaram por ter como interlocutoras mulheres mais próximas:
mães, avós, irmãs etc. 
          A escolha da destinatária da carta foi um momento de riqueza de compartilhamento,
pois todos quiseram falar sobre o quanto alguma mulher era importante para a sua
própria história, trazendo, de forma implícita, o quanto todas as mulheres são
transformadoras, cada uma com sua história e seu exemplo de vida. Todas elas mostram a
estas crianças que ter seus direitos garantidos é de essencial importância, e que por isso é
preciso continuarmos lutando para que cada vez mais direitos sejam conquistados para as
mulheres ao redor do mundo, e, consequentemente, muitas mais possam ter assegurada
sua liberdade de transformar.



Comentários da aluna sobre o livro 
"A Moça Tecelã", de Marina Colasanti.

Alguns registros dos alunos realizando
suas produções de Carta e desenho

Registros Visuais



"Eu te admiro

demais, porque você

consegue fazer um

monte de coisas!"

"Minha mãe cuida
dos meus dentes e

dos dentes de muitas
outras pessoas!"

"Minha vovó éSUPER porque elame salvou quando eucaí na piscina"



Malala Yousafzai é bastante conhecida pelas crianças.
Várias a escolheram como destinatária das cartas.



Algumas das cartasescritas por alunas àssuas mães. Comcerteza, muitas mãessão "Mulheres queTransformam"



Nome da escola: Colégio Villa Lobos
Cidade/Estado: Amparo / SP
Turma: 5º ano E. F.
Professor(a) responsável: Juliana Caroline Bonetti

Depoimento sobre a ação final
         Quando iniciei o projeto “Mulheres que Transformam” com os 5ºs anos, estávamos estudando textos
de opinião. Com essas turmas, foi possível trazer algumas discussões um pouco mais complexas, tratando
de questões polêmicas e apresentando a necessidade da argumentação para defesa das opiniões. Ao
tratarmos sobre o tema das mulheres na história da humanidade, várias alunas e alunos trouxeram
conhecimentos prévios sobre o assunto, citando nomes como Malala Yousafzai, Maria Quitéria, Marie
Curie, Rita Lee e algumas influencers atuais, como Kendall Jenner. Para estas crianças, cada uma dessas
mulheres trouxe ou traz contribuições importantes para mostrar que as mulheres merecem ter os mesmos
direitos e oportunidades que os homens.
          Com a discussão sobre os contos de fadas e o comum “felizes para sempre” de princesas indefesas
que necessitam de homens que as salvem, os alunos e alunas trouxeram outras histórias para exemplificar,
nas quais as mulheres muito fizeram e, com seu próprio esforço e coragem, conquistaram coisas nunca
antes imaginadas para o sexo feminino. Nesta conversa, a turma trouxe exemplos fictícios – como do filme
“Valente” – e também de histórias reais. Uma aluna quis contar aos colegas tudo o que sabia sobre Marie
Curie, e comentou: “não queriam entregar o Prêmio Nobel para ela, só porque ela era mulher!”, trazendo a
informação de que, por fim, Marie Curie foi a primeira mulher a receber tal honraria. 



       Nas turmas de 5º ano, ao comentarem sobre a Malala, boa parte das alunas e alunos questionaram
sobre as notícias recentes do Talibã no Afeganistão, fazendo possível uma discussão acerca dos problemas
decorrentes do fato de se impedir as mulheres de frequentarem as escolas. “Se elas não puderem estudar,
como poderão ser o que elas quiserem no futuro?” foi o questionamento das turmas, ao qual respondi com
um “Pois é. Conseguem compreender a importância de uma educação igualitária para meninos e
meninas?”.
       Ao escreverem as cartas, as destinatárias foram variadas: alguns escolheram escrever para familiares
próximas, outros para algumas das mulheres transformadoras mais famosas. Foi muito importante levar
aos alunos e alunas a compreensão de que todas as mulheres fazem a diferença, e que todas são capazes
de conquistar e ser o que elas quiserem, desde que seus direitos estejam garantidos e assegurados.



Alguns registros das produções de Cartas e
desenhos dos alunos e alunas

Registros Visuais



Carta para Ada Lovelace,

matemática inglesa que

escreveu o primeiro

algoritmo para ser

processado por uma

máquina



Cartas escritas paramulheres quetransformam e quefazem parte dafamília das crianças.





A presença dasmulheres nos esportes
também tranforma a

visão das crianças, diaapós dia!



 

Nome da Escola: Colégio Villa Lobos  

Cidade/Estado: Amparo/São Paulo 

Turma: 6º ano – A  

Professora Responsável: Natália Luísa Ferrari  

Depoimento sobre a Ação Final e o desenvolvimento das atividades do Concurso  

Historicamente, mulheres fizeram e ainda fazem frente a diversas formas de opressão e lutam 

para ocupar espaços e conquistar direitos. As histórias das mulheres que transforma(ra)m o 

mundo em um espaço menos desigual e abrem caminho às mais jovens precisam ser 

conhecidas por todos. A realização das atividades do Concurso “Mulheres que transformam” 

com as turmas do 6º ano do Colégio Villa Lobos plantou essa semente.  

A primeira atividade foi a descoberta dos livros misteriosos. Postamos os desafios na 

plataforma onde são feitas nossas atividades e avaliações. Enquanto os alunos consultavam a 

biblioteca do Concurso, informamos que eles poderiam escolher um dos títulos para ler e 

poder participar. Descobertos os livros, refletimos sobre a importância de contar histórias de 

mulheres transformadoras. Para as meninas, consideramos que elas podem ser inspiradas a 

ocupar espaços que não pensavam ser para elas. Para os meninos, essas histórias levam à 

valorização e ao respeito das mulheres através do conhecimento de que elas também podem 

ser protagonistas de conquistas e mudanças. 

A segunda atividade, a leitura da biografia de Zilda Arns (livro 50 brasileiras incríveis), 

mostrou aos alunos a importância do trabalho da médica através da Pastoral  da Criança. O 

ensinamento do soro caseiro chamou a atenção: nas duas turmas, os alunos disseram já ter 

tomado soro comprado em farmácia e logo perceberam a importância da receita 

compartilhada com as famílias das crianças para as quais essa compra custaria caro. 

Aproveitamos para destacar que a saúde é um direito que deve ser garantido a todos pelo 

poder público. 

Para a Ação Final, os alunos foram orientados a escolher uma mulher transformadora, a qual 

poderia ser uma pessoa próxima, uma figura pública ou uma personagem, e homenageá-la 

através da colagem, em papel ou em aplicativos como o Canva e o Picsart – a maioria optou 

por este tipo de recurso.  Para que pudessem conhecer as mulheres homenageadas  e trocar 

técnicas e sugestões, os alunos sentaram-se em roda no pátio da escola. Enquanto fazia a 

colagem, cada aluno contava aos demais quem era a sua escolhida e o motivo da homenagem. 

Conectamo-nos aos alunos que assistem às aulas remotamente através do computador. Com 

essa atividade, observamos que muitos alunos passaram a conhecer figuras públicas e 

personagens femininas transformadoras, o que certamente contribuirá para a forma como 

veem as mulheres – e, especificamente para as meninas, como se veem – na sociedade. 

 



 

Indicação para premiação: Margaret Heafield (Helena P.) 

 

 

Frida (Ana Júlia) 



 

Mãe (Mirella) 

               

                        Marta (Heloísa)                                           Miraildes Mota “Formiga” (Lucas B.)  



                              

Mulher Maravilha (Caio)  Rihanna (João Victor) 

 

 

Beyoncé (Clara)  

 

 



 

Nome da Escola: Colégio Villa Lobos  

Cidade/Estado: Amparo/São Paulo 

Turma: 6º ano – B 

Professora Responsável: Natália Luísa Ferrari  

Depoimento sobre a Ação Final e o desenvolvimento das atividades do Concurso  

Historicamente, mulheres fizeram e ainda fazem frente a diversas formas de opressão e lutam 

para ocupar espaços e conquistar direitos. As histórias das mulheres que transforma(ra)m o 

mundo em um espaço menos desigual e abrem caminho às mais jovens precisam ser 

conhecidas por todos. A realização das atividades do Concurso “Mulheres que transformam” 

com as turmas do 6º ano do Colégio Villa Lobos plantou essa semente.  

A primeira atividade foi a descoberta dos livros misteriosos. Postamos os desafios na 

plataforma onde são feitas nossas atividades e avaliações. Enquanto os alunos consultavam a 

biblioteca do Concurso, informamos que eles poderiam escolher um dos títulos para ler e 

poder participar. Descobertos os livros, refletimos sobre a importância de contar histórias de 

mulheres transformadoras. Para as meninas, consideramos que elas podem ser inspiradas a 

ocupar espaços que não pensavam ser para elas. Para os meninos, essas histórias levam à 

valorização e ao respeito das mulheres através do conhecimento de que elas também podem 

ser protagonistas de conquistas e mudanças. 

A segunda atividade, a leitura da biografia de Zilda Arns (livro 50 brasileiras incríveis), 

mostrou aos alunos a importância do trabalho da médica através da Pastoral da Criança. O 

ensinamento do soro caseiro chamou a atenção: nas duas turmas, os alunos disseram já ter 

tomado soro comprado em farmácia e logo perceberam a importância da receita 

compartilhada com as famílias das crianças para as quais essa compra custaria caro. 

Aproveitamos para destacar que a saúde é um direito que deve ser garantido a todos pelo 

poder público. 

Para a Ação Final, os alunos foram orientados a escolher uma mulher transformadora, a qual 

poderia ser uma pessoa próxima, uma figura pública ou uma personagem, e homenageá-la 

através da colagem, em papel ou em aplicativos como o Canva e o Picsart – a maioria optou 

por este tipo de recurso.  Para que pudessem conhecer as mulheres homenageadas  e trocar 

técnicas e sugestões, os alunos sentaram-se em roda no pátio da escola. Enquanto fazia a 

colagem, cada aluno contava aos demais quem era a sua escolhida e o motivo da homenagem. 

Conectamo-nos aos alunos que assistem às aulas remotamente através do computador. Com 

essa atividade, observamos que muitos alunos passaram a conhecer figuras públicas e 

personagens femininas transformadoras, o que certamente contribuirá para a forma como 

veem as mulheres – e, especificamente para as meninas, como se veem – na sociedade. 

 



 

 

Indicação para premiação: Agatha Christie (Manuela)  

                    

Rayssa Leal (Matheus P.)  



 

Malala (Maria Eduarda) 

 

Marta (Mariana) 



 



 

Nome da Escola: Colégio Villa Lobos  

Cidade/Estado: Amparo/São Paulo 

Turma: 7º ano – turma A 

Professora Responsável: Natália Luísa Ferrari  

Depoimento sobre a Ação Final e o desenvolvimento das atividades do Concurso 

Historicamente, mulheres fizeram e ainda fazem frente a diversas formas de opressão e lutam 

para ocupar espaços e conquistar direitos. As histórias das mulheres que transforma(ra)m o 

mundo em um espaço menos desigual e abrem caminho às mais jovens precisam ser 

conhecidas por todos. A realização das atividades do Concurso “Mulheres que  transformam” 

com as turmas do 7º ano do Colégio Villa Lobos plantou essa semente.  

A primeira atividade foi a descoberta dos livros misteriosos. Postamos os desafios na 

plataforma onde são feitas nossas atividades e avaliações. Enquanto os alunos consultavam a 

biblioteca do Concurso, informamos que eles poderiam escolher um dos títulos para ler e 

poder participar. Descobertos os livros, refletimos sobre a importância de contar histórias de 

mulheres transformadoras. Para as meninas, consideramos que elas podem ser inspiradas a 

ocupar espaços que não pensavam ser para elas. Para os meninos, essas histórias levam à 

valorização e ao respeito das mulheres através do conhecimento de que elas também podem 

ser protagonistas de conquistas e mudanças. 

A segunda atividade foi a leitura da biografia da jogadora de futebol Marta Vieira da Silva 

(livro Mulheres incríveis), cuja trajetória não era conhecida pelos alunos. Durante a leitura, o 

dado da proibição do futebol feminino pelo ex-presidente Getúlio Vargas causou surpresa. 

Falamos sobre como esse decreto representava parte da sociedade da época e como o seu 

significado, infelizmente, ecoa na sociedade contemporânea. Observamos que há a proibição 

do futebol para as meninas e a obrigação para os meninos. Na turma A, 3 alunos relataram que 

ter treinar futebol em um clube da cidade, quando pequenos, os deixava tristes, por não se 

identificarem com o esporte. Duas alunas relataram ter feito aulas de dança sem gostar da 

prática – hoje uma delas descobriu que gosta de patinar e a outra, de cavalgar.  

Para a Ação Final, os alunos foram orientados a escolher uma mulher transformadora, a qual 

poderia ser uma pessoa próxima, uma figura pública ou uma personagem, e homenageá-la 

através da colagem, em papel ou em aplicativos como o Canva e o Picsart – a maioria optou 

por este tipo de recurso.  Para que pudessem conhecer as mulheres homenageadas trocar 

técnicas e sugestões, os alunos sentaram-se em roda no pátio da escola. Enquanto fazia a 

colagem, cada aluno contava aos demais quem era a sua escolhida e o motivo da homenagem. 

Conectamo-nos aos alunos que assistem às aulas remotamente através do computador. Com 

essa atividade, observamos que muitos alunos passaram a conhecer figuras públicas e 

personagens femininas transformadoras, o que certamente contribuirá para a forma como 

veem as mulheres – e, especificamente para as meninas, como se veem – na sociedade. 



Registros visuais 

 

Atividade de Colagem com o 7º A 

 

 

Indicação para premiação: Anne Frank (Anna Lara) 

 



            

Jasmine, de Aladdin (Yasmin, 8º A)                           Anne (Ana Livia, 8º A)             

 

Colagens Anne, de Anne with an E,  e Mamãe (Alícia, 8º A) 

 

 



                      

Vó Maria (Júlia B.)                            Mãe (Júlia L.) 

 

 



 

Nome da Escola: Colégio Villa Lobos  

Cidade/Estado: Amparo/São Paulo 

Turma: 7º ano – turma B 

Professora Responsável: Natália Luísa Ferrari  

Depoimento sobre a Ação Final  

Historicamente, mulheres fizeram e ainda fazem frente a diversas formas de opressão e lutam 

para ocupar espaços e conquistar direitos. As histórias das mulheres que transforma(ra)m o 

mundo em um espaço menos desigual e abrem caminho às mais jovens precisam ser 

conhecidas por todos. A realização das atividades do Concurso “Mulheres que  transformam” 

com as turmas do 7º ano do Colégio Villa Lobos plantou essa semente.  

A primeira atividade foi a descoberta dos livros misteriosos. Postamos os desafios na 

plataforma onde são feitas nossas atividades e avaliações. Enquanto os alunos consultavam a 

biblioteca do Concurso, informamos que eles poderiam escolher um dos títulos para ler e 

poder participar. Descobertos os livros, refletimos sobre a importância de contar histórias de 

mulheres transformadoras. Para as meninas, consideramos que elas podem ser inspiradas a 

ocupar espaços que não pensavam ser para elas. Para os meninos, essas histórias levam à 

valorização e ao respeito das mulheres através do conhecimento de que elas também podem 

ser protagonistas de conquistas e mudanças. 

A segunda atividade foi a leitura da biografia da jogadora de futebol Marta Vieira da Silva 

(livro Mulheres incríveis), cuja trajetória não era conhecida pelos alunos. Durante a leitura, o 

dado da proibição do futebol feminino pelo ex-presidente Getúlio Vargas causou surpresa. 

Falamos sobre como esse decreto representava parte da sociedade da época e como o seu 

significado, infelizmente, ecoa na sociedade contemporânea. Conversamos sobre a 

importância de todos conhecermos as diferentes formas de expressão humana na arte, no 

esporte etc. 

Para a Ação Final, os alunos foram orientados a escolher uma mulher transformadora, a qual 

poderia ser uma pessoa próxima, uma figura pública ou uma personagem,  e homenageá-la 

através da colagem, em papel ou em aplicativos como o Canva e o Picsart – a maioria optou 

por este tipo de recurso.  Para que pudessem conhecer as mulheres homenageadas trocar 

técnicas e sugestões, os alunos sentaram-se em roda no pátio da escola. Enquanto fazia a 

colagem, cada aluno contava aos demais quem era a sua escolhida e o motivo da homenagem. 

Conectamo-nos aos alunos que assistem às aulas remotamente através do computador. Com 

essa atividade, observamos que muitos alunos passaram a conhecer figuras públicas e 

personagens femininas transformadoras, o que certamente contribuirá para a forma como 

veem as mulheres – e, especificamente para as meninas, como se veem – na sociedade. 

 



Registros visuais 

 

Atividade de Colagem com o 7º B 

 

Indicação para premiação: Anne Frank (Olívia V. P) 



                

Iza (Maria Luiza)            Kim Kardashian (Joekaw) 

 

  

Greta Thunberg (Pedro C.) 



 

Margaret Heafield (Alícia) 

 

Malala (Lorena) 



 

Mulheres fortes (Inaê) 

 

Mãe (Maria Carolina) 



 

Nome da Escola: Colégio Villa Lobos  

Cidade/Estado: Amparo/São Paulo 

Turma: 8º ano A 

Professora Responsável: Natália Luísa Ferrari  

 

Depoimento sobre a Ação Final e o desenvolvimento das atividades do Concurso  

Historicamente, mulheres fizeram e ainda fazem frente a diversas formas de opressão e lutam 

para ocupar espaços e conquistar direitos. As histórias das mulheres que transforma(ra)m o 

mundo em um espaço menos desigual e abrem caminho às mais jovens precisam ser 

conhecidas por todos. A realização das atividades do Concurso “Mulheres que transformam” 

com as turmas do 8º ano do Colégio Villa Lobos plantou essa semente.  

A primeira atividade foi a descoberta dos livros misteriosos. Postamos os desafios na 

plataforma onde são feitas nossas atividades e avaliações. Enquanto os alunos consultavam a 

biblioteca do Concurso, informamos que eles poderiam escolher um dos títulos para ler e 

poder participar. Descobertos os livros, refletimos sobre a importância de contar histórias de 

mulheres transformadoras. Para as meninas, consideramos que elas podem ser inspiradas a 

ocupar espaços que não pensavam ser para elas. Para os meninos, essas histórias levam à 

valorização e ao respeito das mulheres através do conhecimento de que elas também podem 

ser protagonistas de conquistas e mudanças. 

A segunda atividade foi a leitura da biografia da jogadora de futebol Marta Vieira da Silva, 

cuja trajetória não era conhecida pelos alunos. Durante a leitura, o dado da proibição do 

futebol feminino pelo ex-presidente Getúlio Vargas causou surpresa. Falamos sobre como esse 

decreto representava parte da sociedade da época e como o seu significado, infelizmente, 

ecoa na sociedade contemporânea.  

Para a Ação Final, os alunos foram orientados a escolher uma mulher transformadora, a qual 

poderia ser do seu convívio, uma figura pública ou uma personagem, para homenagear através 

da colagem em papel ou em aplicativos como o Canva e o Picsart – a maioria optou por este 

tipo de recurso.  Para que pudessem conhecer as mulheres homenageadas e trocar técnicas e 

sugestões, os alunos sentaram-se em mesas no pátio do colégio. Enquanto fazia a colagem, 

cada aluno contava aos demais quem era a sua escolhida e o motivo da homenagem. 

Conectamo-nos aos alunos que assistem às aulas remotamente através do computador. Com 

essa atividade, observamos que muitos alunos passaram a conhecer figuras públicas e 

personagens femininas transformadoras, o que certamente contribuirá para a forma como 

veem as mulheres – e, especificamente para as meninas, como se veem – na sociedade. 

 



Registros visuais 

 

Atividade da Colagem com a turma A do 8º ano 

                   

             Indicação para premiação: Sister Rosetta Tharpe (Ana Elisa)  



 

Britney Spears (Isadora) 

 

Emma Stone (Júlia P.) 

 



 

Joana D’Arc (Felipe) 



 

Nome da Escola: Colégio Villa Lobos  

Cidade/Estado: Amparo/São Paulo 

Turma: 8º ano B 

Professora Responsável: Natália Luísa Ferrari  

Depoimento sobre a Ação Final e o desenvolvimento das atividades do Concurso  

Historicamente, mulheres fizeram e ainda fazem frente a diversas formas de opressão e lutam 

para ocupar espaços e conquistar direitos. As histórias das mulheres que transforma(ra)m o 

mundo em um espaço menos desigual e abrem caminho às mais jovens precisam ser 

conhecidas por todos. A realização das atividades do Concurso “Mulheres que transformam” 

com as turmas do 8º ano do Colégio Villa Lobos plantou essa semente.  

A primeira atividade foi a descoberta dos livros misteriosos. Postamos os desafios na 

plataforma onde são feitas nossas atividades e avaliações. Enquanto os alunos consultavam a 

biblioteca do Concurso, informamos que eles poderiam escolher um dos títulos para ler e 

poder participar. Descobertos os livros, refletimos sobre a importância de contar histórias de 

mulheres transformadoras. Para as meninas, consideramos que elas podem ser inspiradas a 

ocupar espaços que não pensavam ser para elas. Para os meninos, essas histórias levam à 

valorização e ao respeito das mulheres através do conhecimento de que elas também podem 

ser protagonistas de conquistas e mudanças. 

A segunda atividade foi a leitura da biografia da jogadora de futebol Marta Vieira da Silva, cuja 

trajetória não era conhecida pelos alunos. Durante a leitura, o dado da proibição do futebol 

feminino pelo ex-presidente Getúlio Vargas causou surpresa. Falamos sobre como esse 

decreto representava parte da sociedade da época e como o seu significado, infelizmente, 

ecoa na sociedade contemporânea. Na turma B, o debate foi particularmente frutífero, no qual 

abordamos a importância da oportunidade e do incentivo ao futebol feminino, a fim que as 

atletas possam, plenamente, desenvolver sua potência e ser reconhecidas por isso, assim 

como já ocorre com o futebol masculino. 

Para a Ação Final, os alunos foram orientados a escolher uma mulher transformadora, a qual 

poderia ser do seu convívio, uma figura pública ou uma personagem, para homenagear através 

da colagem em papel ou em aplicativos como o Canva e o Picsart – a maioria optou por este 

tipo de recurso.  Para que pudessem conhecer as mulheres homenageadas e trocar técnicas e 

sugestões, os alunos sentaram-se em mesas no pátio do colégio. Enquanto fazia a colagem, 

cada aluno contava aos demais quem era a sua escolhida e o motivo da homenagem. 

Conectamo-nos aos alunos que assistem às aulas remotamente através do computador. Com 

essa atividade, observamos que muitos alunos passaram a conhecer figuras públicas e 

personagens femininas transformadoras, o que certamente contribuirá para a forma como 

veem as mulheres – e, especificamente para as meninas, como se veem – na sociedade. 



Registros visuais 

 

Atividade da Colagem com a turma B do 8º ano 

 

Indicação para premiação: Marie Curie (Caio) 



 

Anne, de Anne with na E (Alice, 8º B) 

      

Frida Kahlo (Gabriela, 8o B)                   



 

Svetlana Zakharova (Giulia) 

 

 



 

Nome da Escola: Colégio Villa Lobos  

Cidade/Estado: Amparo/São Paulo 

Turma: 9º ano A 

Professora Responsável: Natália Luísa Ferrari  

 

Depoimento sobre a Ação Final e o desenvolvimento das atividades do Concurso  

Historicamente, mulheres fizeram e ainda fazem frente a diversas formas de opressão e lutam 

para ocupar espaços e conquistar direitos. As histórias das mulheres que transforma(ra)m o 

mundo em um espaço menos desigual e abrem caminho às mais jovens precisam ser 

conhecidas por todos. A realização das atividades do Concurso “Mulheres que transformam” 

com as turmas do 9º ano do Colégio Villa Lobos plantou essa semente.  

A primeira atividade foi a descoberta dos livros misteriosos. Postamos os desafios na 

plataforma onde são feitas nossas atividades e avaliações. Enquanto os alunos consultavam a 

biblioteca do Concurso, informamos que eles poderiam escolher um dos títulos para ler e 

poder participar. Descobertos os livros, refletimos sobre a importância de contar histórias de 

mulheres transformadoras. Para as meninas, consideramos que elas podem ser inspiradas a 

ocupar espaços que não pensavam ser para elas. Para os meninos, essas histórias levam à 

valorização e ao respeito das mulheres através do conhecimento de que elas também podem 

ser protagonistas de conquistas e mudanças. 

A segunda atividade foi a leitura da biografia da jogadora de futebol Marta Vieira da Silva. 

Durante a leitura, a menção à proibição do futebol feminino pelo ex-presidente Getúlio Vargas 

causou surpresa nos alunos. Falamos sobre como o significado desse decreto, agora extinto, 

infelizmente, ecoa na sociedade contemporânea. Na turma A, refletimos sobre os motivos 

pelos quais há mais investimento no futebol masculino e, considerando o fator da v isibilidade 

e do reconhecimento, pensamos em formas de valorizar o futebol feminino, como assistir aos 

jogos e divulgá-lo através das redes sociais.   

Para a Ação Final, os alunos foram orientados a escolher uma mulher transformadora, a qual 

poderia ser do seu convívio, uma figura pública ou uma personagem, para homenagear através 

da colagem em papel ou em aplicativos como o Canva e o Picsart.  Para que pudessem 

conhecer as mulheres homenageadas e trocar técnicas e sugestões, os alunos sentaram-se em 

mesas no pátio do colégio. Enquanto fazia a colagem, cada aluno contava aos demais quem 

era a sua escolhida e o motivo da homenagem. Conectamo-nos aos alunos que assistem às 

aulas remotamente através do computador. Observamos que muitos alunos passaram a 

conhecer figuras públicas e personagens femininas transformadoras, o que certamente 

contribuirá para a forma como veem as mulheres – e, especificamente para as meninas, como 

se veem – na sociedade. 



Registros visuais 

 

 

                       Indicação para premiação: Valentina Tereshkova (Maria Eduarda C.) 



           

Merida (Luana)     Anne Frank (Ana Júlia) 

 

  

Marie Curie (Gustavo B.)   Rosa Parks (Beatriz) 



 

Oprah Winfrey (Aline) 

 

 



 

Nome da Escola: Colégio Villa Lobos  

Cidade/Estado: Amparo/São Paulo 

Turma: 9º ano B 

Professora Responsável: Natália Luísa Ferrari  

 

Depoimento sobre a Ação Final e o desenvolvimento das atividades do Concurso  

Historicamente, mulheres fizeram e ainda fazem frente a diversas formas de opressão e lutam 

para ocupar espaços e conquistar direitos. As histórias das mulheres que transforma(ra)m o 

mundo em um espaço menos desigual e abrem caminho às mais jovens precisam ser 

conhecidas por todos. A realização das atividades do Concurso “Mulheres que transformam” 

com as turmas do 9º ano do Colégio Villa Lobos plantou essa semente.  

A primeira atividade foi a descoberta dos livros misteriosos. Postamos os desafios na 

plataforma onde são feitas nossas atividades e avaliações. Enquanto os alunos consultavam a 

biblioteca do Concurso, informamos que eles poderiam escolher um dos títulos para ler e 

poder participar. Descobertos os livros, refletimos sobre a importância de contar histórias de 

mulheres transformadoras. Para as meninas, consideramos que elas podem ser inspiradas a 

ocupar espaços que não pensavam ser para elas. Para os meninos, essas histórias levam à 

valorização e ao respeito das mulheres através do conhecimento de que elas também podem 

ser protagonistas de conquistas e mudanças. 

A segunda atividade foi a leitura da biografia da jogadora de futebol Marta Vieira da Silva. 

Durante a leitura, a menção à proibição do futebol feminino pelo ex-presidente Getúlio Vargas 

causou surpresa nos alunos. Falamos sobre como o significado desse decreto, agora extinto, 

infelizmente, ecoa na sociedade contemporânea. Na turma B, refletimos sobre as habilidades 

e características necessárias a quem joga futebol e, a partir disso, descontru ímos o 

pressuposto de que o sexo masculino seria naturalmente mais apto à prática.  

Para a Ação Final, os alunos foram orientados a escolher uma mulher transformadora, a qual 

poderia ser do seu convívio, uma figura pública ou uma personagem, para homenagear através 

da colagem em papel ou em aplicativos como o Canva e o Picsart.  Para que pudessem 

conhecer as mulheres homenageadas e trocar técnicas e sugestões, os alunos sentaram-se em 

mesas no pátio do colégio. Enquanto fazia a colagem, cada aluno contava aos demais quem 

era a sua escolhida e o motivo da homenagem. Conectamo-nos aos alunos que assistem às 

aulas remotamente através do computador. Observamos que muitos alunos passaram a 

conhecer figuras públicas e personagens femininas transformadoras, o que ce rtamente 

contribuirá para a forma como veem as mulheres – e, especificamente para as meninas, como 

se veem – na sociedade. 

 



Registros visuais 

 

Indicação para premiação: Greta Thunberg (Samara) 

 

Valentina Tereshkova (Flávia) 

 

 



 

Ariana Grande (Maria Livia) 

 

Phoebe (Maria Eduarda) 

 



 

Joan Jett (Ana Laura) 



 

Nome da escola: Colégio Villa Lobos 

Cidade/estado: Amparo/SP 

Turma: 1ºEM turma A 

Professora responsável: Joice Vanini 

 

Depoimento sobre a ação final: 

Apresentei o concurso para os estudantes durante a aula e discutimos brevemente sobre a política do cuidado 

e a desigualdade no trabalho doméstico. Infelizmente, como ainda estamos no ensino híbrido e não temos todos os 

alunos presencialmente no colégio, não fizemos a montagem do post manifesto presencialmente, então dei as 

diretrizes e indiquei que eles fizessem e me enviassem. 

Sou professora de Sociologia e estamos estudando sobre estrutura social e papeis sociais, então tentei 

aproveitar o concurso para embasar a discussão com as leituras disponíveis na plataforma. Indiquei a leitura do conto 

“Olhos D’água” de Conceição Evaristo para analisarmos as relações entre mãe e filha e como isso se apresenta em 

nossa sociedade. 

 

Trabalho final: 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 



 

Nome da escola: Colégio Villa Lobos 

Cidade/estado: Amparo/SP 

Turma: 1ºEM turma B 

Professora responsável: Joice Vanini 

 

Depoimento sobre a ação final: 

Apresentei o concurso para os estudantes durante a aula e discutimos brevemente sobre a política do cuidado 

e a desigualdade no trabalho doméstico. Infelizmente, como ainda estamos no ensino híbrido e não temos todos os 

alunos presencialmente no colégio, não fizemos a montagem do post manifesto presencialmente, então dei as 

diretrizes e indiquei que eles fizessem e me enviassem. 

Sou professora de Sociologia e estamos estudando sobre estrutura social e papeis sociais, então tentei 

aproveitar o concurso para embasar a discussão com as leituras disponíveis na plataforma. Indiquei a leitura do conto 

“Olhos D’água” de Conceição Evaristo para analisarmos as relações entre mãe e filha e como isso se apresenta em 

nossa sociedade. 

 

Trabalho final: 

 

 



 

 

Nome da escola: Colégio Villa Lobos 

Cidade/estado: Amparo/SP 

Turma: 2ºEM turma A 

Professora responsável: Joice Vanini 

 

Depoimento sobre a ação final: 

Apresentei o concurso para os estudantes durante a aula e discutimos brevemente sobre a política do cuidado 

e a desigualdade no trabalho doméstico. Essa temática já tinha aparecido numa discussão que fiz com eles o ano 

passado sobre papeis sociais, então busquei retomar isso. Infelizmente, como ainda estamos no ensino híbrido e não 

temos todos os alunos presencialmente no colégio, não fizemos a montagem do post manifesto presencialmente, 

então dei as diretrizes e indiquei que eles fizessem e me enviassem. 

Já faz parte do conteúdo de Sociologia do 2ºEM a discussão sobre movimentos sociais, então aproveitei o 

concurso para embasar a discussão sobre feminismo com as leituras disponíveis na plataforma. Lemos conjuntamente 

o Cap. 1 do livro “Feminismo é para todo mundo” da bell hooks e discutimos as vertentes e os desafios do feminismo 

contemporâneo. 

 

Trabalho final: 

 

As alunas optaram por fazer um post em vídeo, o arquivo completo está aqui: 

https://drive.google.com/file/d/1f9Kd_1FGMiBFedmfCgh9_xyp0PZpJj3l/view?usp=sharing 

 

Abaixo coloco alguns prints desse vídeo: 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1f9Kd_1FGMiBFedmfCgh9_xyp0PZpJj3l/view?usp=sharing


 



 

Nome da escola: Colégio Villa Lobos 

Cidade/estado: Amparo/SP 

Turma: 2ºEM turma B 

Professora responsável: Joice Vanini 

 

Depoimento sobre a ação final: 

Apresentei o concurso para os estudantes durante a aula e discutimos brevemente sobre a política do cuidado 

e a desigualdade no trabalho doméstico. Essa temática já tinha aparecido numa discussão que fiz com eles o ano 

passado sobre papeis sociais, então busquei retomar isso. Infelizmente, como ainda estamos no ensino híbrido e não 

temos todos os alunos presencialmente no colégio, não fizemos a montagem do post manifesto presencialmente, 

então dei as diretrizes e indiquei que eles fizessem e me enviassem. 

Já faz parte do conteúdo de Sociologia do 2ºEM a discussão sobre movimentos sociais, então aproveitei o 

concurso para embasar a discussão sobre feminismo com as leituras disponíveis na plataforma. Lemos conjuntamente 

o Cap. 1 do livro “Feminismo é para todo mundo” da bell hooks e discutimos as vertentes e os desafios do feminismo 

contemporâneo. 

 

Trabalho final: 

 
Conceito: 
- Série de publicações aos moldes de “carrossel” para feed do Instagram abordando resumidamente o tema da 
Economia do Cuidado e convidando os leitores a distribuírem o cuidado doméstico de forma justa, sem que que ele 
recaia inteiramente sobre a mulher; 
- Texto do post é uma espécie de manifesto, aprofundando melhor o conceito, fornecendo dados que corroborem 
com a tese de que o trabalho de cuidado não é distribuído, historicamente, de forma justa, o que faz com que mulheres 
se encontrem sobrecarregadas; finalização convidando à ação, à mudança de atitude, e à participação de todos que 
vivem numa mesma residência à realização das atividades que envolvem o cuidado do ambiente doméstico e das 
pessoas que ali moram. 
 

POST 
Você já ouviu falar de economia do cuidado? 

Lavar louças, roupas, cozinhar, limpar a casa, cuidar dos filhos, dos idosos, fazer compras... São inúmeras as atividades 
domésticas fundamentais, que passam desapercidas aos olhos, são subvalorizadas – e não remuneradas –, englobadas 
pela economia do cuidado. 

Dito isso, convido você que está lendo a fazer um exercício simples de imaginação. Quando se ouve falar sobre 
qualquer uma dessas tarefas, quem você imagina as desempenhado? Considerando dados de Ofxam: Tempo de 
Cuidar, estudo que aponta que 85% do serviço de cuidado informal no Brasil é feminino, muito provavelmente você 
pensou em uma mulher. 

Já dados do IPEA apontam que mulheres gastam, em média, mais de 61 horas semanais em trabalhos não 
remunerados. No Brasil, o trabalho de cuidado equivaleria a 11% do PIB, mais que o total gerado pelos setores 
industrial e agropecuário, como revela pesquisa do IBGE de 2019. Fica nítido, então, que já é passada a hora de uma 
mudança de rumo. As mulheres encontram-se sobrecarregadas, além de que muitas delas não conseguem 
desenvolver-se plenamente em suas carreiras por isso. 

E, se você chegou até aqui, sua situação pode ser uma das seguintes: ou você é uma mulher responsável pelo cuidado 
de sua casa – e deve ter se identificado com vários aspectos mostrados; ou é alguém que já percebeu essa realidade 



e tem se esforçado para revertê-la, tornando o trabalho de cuidado melhor distribuído; ou ainda, alguém que nunca 
havia pensado no tema e encontra-se, de alguma forma, sensibilizado pelo que leu. 

Se seu caso é o último, te convido a uma mudança de atitude, mesmo que aos poucos, gradualmente, para tornar o 
trabalho doméstico mais justo. Fazer isso até que a divisão de tarefas entre todos os membros da residência seja 
alcançada, com cada qual contribuindo quanto e como puder, contribuirá para que o cuidado do ambiente comum 
seja responsabilidade de todos que ali vivem, e não apenas concentrado nas mulheres como historicamente se 
convenciona. 

Enfim, a intenção aqui foi apenas dar o pontapé inicial nesse assunto complexo, multifacetado, e extremamente 
necessário que é a economia do cuidado. Para saber mais, a sugestão é o site do Laboratório Think Olga: 
https://lab.thinkolga.com/economia-do-cuidado. 
 

IMAGENS DO POST 
 

 

https://lab.thinkolga.com/economia-do-cuidado


 



 



 



 



 



 


