
Contar histórias,

inspirar e transformar



Toda
história tem
um começo

O Projeto Resgatando e
Valorizando a Mulher nasce em
2016 e é oficialmente tirado do
papel em 2017. Criado
inicialmente como uma parceria
com o Parlamento Juvenil do
MERCOSUL, o projeto tem como
foco aumentar a representação
de mulheres nos conteúdos
escolares, e utilizar a
ferramenta educacional como
um catalisador de mudança no
aspecto da igualdade de
gênero.

Por meio do incentivo ao
aumento de figuras femininas
nos conteúdos escolares, o
projeto pretende intensificar a
participação de meninas em
atividades que envolvam
ciências exatas, tecnologia e
liderança, e também engajá-las
a seguirem carreiras
profissionais nas respectivas
áreas.



2017 - 1º ano

Mudar o mundo
é difícil, mas

não é
impossível

Nesse momento o projeto
começou a ser aplicado. A

primeira escola que o recebeu
foi a E. E. Profº José Pinto do

Amaral. 
Um time de alunos engajados

davam o apoio necessário
durante a aplicação das

atividades mensais. Voluntárias
ficaram responsáveis por

montar painéis temáticos que
continham biografias de grandes

mulheres da história. 
Ao mesmo tempo, em parceria
com a Sala de Leitura, no mês

de junho foi realizado um
grande

sarau de poesias que deu ainda
mais visibilidade para a causa.

Nesse mesmo ano o aluno
Eduardo Nery (que hoje atua
como produtor independente)
lançou a música "Respeita" em
parceria com o projeto, a letra

da canção fala sobre
desigualdade de gênero no

cotidiano social. 
Ainda em 2017, o projeto foi

premiado pela revista asiática
Change Magazine como a

melhor iniciativa global para a
educação de meninas em países

subdesenvolvidos. 
 



IMPACTOS
E. E. Profº José Pinto
do Amaral  - 300
alunos
E. M. Profª Benedita
Camargo Valêncio -
100 alunos
E. E. Profª Sadamita
Ivassaki - 200 alunos



Por conta do projeto, a pauta

de representatividade

feminina foi abordada na

Declração Internacional do

Parlamento Juvenil do

MERCOSUL 2016-2018, que foi

entregue aos ministros da

educação dos países do bloco

em 2017.



2018 - 2º ano

Sonho que se
sonha junto é

realidade!

Tem início o Programa de Embaixadoras
do Projeto na escola Professora Maria de
Oliveira Lellis Ito. As alunas escolhidas

passaram por uma formação e passaram
a aplicar o projeto em sua escola,

mensalmente expondo um novo banner
informativo e auxiliando os colegas com

dúvidas sobre o conteúdo exposto. O
projeto ganhou reconhecimento nacional
por meio do programa Como Será?, da
Rede Globo, e por conta de sites como o
Razões para Acreditar e o Plenarinho da

Câmara dos Deputados. O projeto também
foi indicado a premiação global Youth

Citizen Entrepreneurship nesse ano.
 



IMPACTOS
E. E. Profº José Pinto do Amaral  -
300 alunos
E. E. Profª Maria de Oliveira Lellis Ito
- 200 alunos
Instituto Federal de São Roque - 150
alunos 
Instituto Granada - 50 alunos 
UNISO - Universidade de Sorocaba -
50 alunos



Em 2019 o Projeto foi um

dos agraciados pela

capacitação Voices That

Inspire, oferecida em

Buenos Aires pela Vital

Voices Global

Partnership. 



Agora é hora de escrevermos uma

nova história! 

Venha mudar o

mundo conosco!

2019


