
 
   

Inscrições Gratuitas e Limitadas até 14 março na BMFC 

O Género na Escola

19 março ‘18
14h30 >> 16h00 

Workshop pela Delegação Regional do Norte da
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro

Público-alvo >> Comunidade educativa (professores/as, educadores/as
e outros agentes educativos) e outros/as interessados/as 

 

bibli(U)NESCO

www.bm-ferreiradecastro.com

/BibliotecaFerreiradeCastro

bibliunesco.bm-ferreiradecastro.com



Data: 19 de março 2018 | 14h30 >> 16h00

Conteúdos programáticos: Apresentação do CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género; Conhecimento dos guiões 

para a Cidadania e Igualdade de Género; Identificação de práticas nefastas, em contexto educativo, nomeadamente com base 

na eliminação de estereótipos de género que estão por vezes na origem das discriminações em razão do sexo, raça, religião ou 

orientação sexual,  e  que tendem a perpetuar-se impedindo a igualdade que deve ser garantida às mulheres e aos homens, 

reforçando e perpetuando modelos de discriminação históricos e estruturais. Partilha e discussão de alguns casos.

Objetivos: Sensibilizar para a importância da promoção da cidadania e igualdade de género na escola e dotar os/as 

participantes de competências necessárias neste âmbito.   

Informações: 

Data limite das inscrições: 14 de março

Valor da inscrição: gratuito

Estas sessões realizam-se com o número mínimo de 12 participantes.

Mais informações através do telefone 256 607 177 (Ana Borralho)

Condições de participação:

1. A inscrição é considerada válida depois de preenchida a respetiva ficha de inscrição e confirmada pela BMFC.;

2. A frequência da iniciativa permite a obtenção de certificado de participação;

3. No final da iniciativa será solicitado o preenchimento do questionário de avaliação a cada participante.

No âmbito do projeto bibli(U)NESCO e como forma de assinalar a efeméride Dia Internacional da Mulher (8 de março), a 

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, através das Exposições Documentais Temáticas Biblioteca do Anis Estrelado do mês de 

março, subordinada à temática Ser menina, e da Biblio.Juv, referente a “Ser rapariga”, promove o Workshop “O género na escola”. 

Enquanto atividade complementar desta exposição documental o workshop é apoiado no Objetivo 5 – Igualdade de Género, que 

visa alcançar a igualdade de género e capacitar todas as mulheres e raparigas, e no Objetivo 4, que potencia a garantia do 

acesso à educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promove oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, 

dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Comprovativo de Inscrição * 

Nome: 

Data:            /            / 2018

Rubrica:

* A preencher pela BMFC no ato da inscrição

Ficha de inscrição

Inscrição n.º  

Nome: 

Morada: 

Telefone:

E-mail:

Idade:

Habilitações:

A preencher pela BMFC:

Rubrica: 

Data:            /            / 2018 

Observações: 


