
Igualdade de género é 

a defesa da igualdade 

do homem e da mulher 

no uso dos bens e ser-

viços da sociedade. 

Pretende, portanto, 

anular a discriminação 

entre ambos os sexos 

(feminino e masculino) 

e desfavorecer o ho-

mem nos aspetos da 

vida social em que este 

está favorecido.  

Todos nós concordamos 

que existe uma grande 

desigualdade de género 

nos dias de hoje, mas 

tem vindo a diminuir 

gradualmente. 

Os homens ainda são 

vistos como mais for-

tes e inteligentes do 

que as mulheres, logo 

estão associados a car-

gos de chefia, cargos 

mais importantes onde 

ganham mais, enquanto 

as mulheres continuam 

a ser associadas a car-

gos menos importantes, 

com menos responsabi-

lidades e recebem me-

nos dinheiro no final do 

mês. 

As mulheres são tão 

boas quanto os homens 

e vice-versa. Ambos 

têm as mesmas capaci-

dades, por isso, deve-

riam fazer e ganhar o 

mesmo. 

O motivo destas dife-

renças são os estereó-

tipos da sociedade. 

(Lara Mendes, Lara Esteves, 

Leonor Vaz e Bruna Marou-

vo) 

 Este Boletim Informativo foi produzido pelos alunos do 8.º B do Agru-
pamento de Escolas Martinho Árias no âmbito da disciplina de Cidadania 
e Desenvolvimento. 

Igualdade de Género 

fevereiro de 2020 

Volume 1, Edição 1 

Inform@_B 

Nesta edição: 

Editorial 1 

Fórum “Cidadania e 
Desenvolvimento” 2 

Opinião dos alunos 3 

Desigualdade no 
mundo do trabalho 3 

Igualdade de Género 
pelo 8.º B 4 

 

  igualdade 

  género 

  deveres 

  direitos 

  fórum 

  opinião 

  homens 

  mulheres 

  respeito 

  estereótipos 



No âmbito do domínio da Igualda-
de de Género, inserida na estra-
tégia de Cidadania e Desenvolvi-
mento os alunos do 8º ano foram 
convidados a refletir sobre a for-
ma como a sociedade encara, con-
soante os diferentes géneros, as 
lideranças, a empregabilidade, as 
remunerações auferidas, a parti-
lha de tarefas domésticas e de 
responsabilidades familiares.  
Numa articulação de entre as 
disciplinas de Cidadania e Desen-
volvimento, Educação Visual e 
Português, os alunos desenvolve-
ram um trabalho que envolveu a 
resposta a um inquérito e o trata-
mento dos dados obtidos; visiona-
ram  filmes sobre a forma como a 
sociedade encara o papel do ho-
mem e da mulher na família e no 
trabalho, seguindo-se  a discus-
são e elaboração  de textos. Fo-
ram ainda, feitos pelos alunos, 
desenhos alusivos à problemática 
em questão. Após estas tarefas, e 
com base nos materiais produzi-
dos, realizou-se no dia 17 de de-
zembro, no auditório da Escola do 
3ºC/ Secundária Martinho Árias 
um Fórum sobre a Igualdade de 
Género em Portugal e no Mundo. 
Com o objetivo de refletir e par-
tilhar conclusões relativas ao te-
ma, cada turma do 8º ano fez-se 
representar por uma equipa de 
quatro alunos que de uma forma 
empenhada e divertida   disputa-
ram várias provas. A primeira 
prova consistiu a apresentação 
das conclusões tiradas durante as 

sessões em sala de aula; a segun-
da prova compreendeu a argumen-
tação e tomada de posições pe-
rante diferentes afirmações re-
lativas ao papel desempenhado 
pelos homens e mulheres na soci-
edade e na família; na terceira e 
última prova, perante um proble-
ma apresentado, os alunos foram 
desafiados a  criar   slogans  para  
uma campanha publicitária que  
ajudasse a combater aquela situa-
ção disruptiva. O júri das provas 
foi composto por alunos, assisten-
tes operacionais, professores e 
um representante da associação 
de pais. O auditório esteve com-
pletamente preenchido, maiorita-
riamente por alunos, tendo tam-
bém marcado presença professo-

res e encarregados de educação. 
Os professores moderadores 
levantaram, também, questões à 
assistência que interagiu com 
muita vivacidade e entusiasmo. 
No final, a equipa que obteve mai-
or votação foi a representante da 
turma C, do 8º ano, com 231 pon-
tos, mas todos os alunos saíram 
vencedores tendo em conta o seu 
envolvimento e desempenho.  
Desta forma, pretendeu-se criar 
ambientes que proporcionem aos 
alunos aprendizagem significati-
vas e que vão ao encontro dos 
princípios, valores e áreas de 
competências preconizados no 
Perfil dos alunos. 
(Ana Paula Henriques) 
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Os repórteres do Inform@_B foram 
para os corredores da Escola Secun-
dária Martinho Árias questionar os 
colegas sobre a Igualdade de Géne-
ro. 

As perguntas colocadas foram as 
seguintes: 

1. Para ti o que é a igualdade de gé-
nero? 

2. Existe desigualdade de género em 
Portugal? 

3. Tu conheces alguma situação de 
desigualdade de género? 

As respostas recolhidas foram as 
seguintes. 

 

Inês Sequeira 8.ºA 

1. Não haver diferenças entre ho-
mens e mulheres. 

2. Acho que existe mas pouco. 

3. Sim. 

Carolina Penedo 9.ºA 

1. É quando os homens e as 
mulheres têm os mesmos 
direitos. 

2. Sim, pouca. 

3. Sim. 

 

Anónimo (rapaz) 

1. É os dois géneros serem 
tratados de igual forma 
sem discriminação. 

2. Sim existe. 

3. Não. 

 

Diana Basílio 10.ºA 

1. É onde todos os direitos deviam 
ser iguais entre homens e mulheres. 
Como a igualdade salarial. 

2. Sim. 

3. Sim! A desigualdade salarial e a 
desigualdade entre homens e mulhe-
res, onde o homem é visto como su-
perior em relação à mulher. 

 

António 11.º C 

1. É quando os homens e mulheres 
têm os mesmos direitos e deveres. 

2. Sim ainda existe um pouco, espe-
cialmente nas gerações mais velhas. 

3. Sim. A minha mãe faz o mesmo 
trabalho que o meu pai mas recebe 
menos. 

 

Diana Ferreira 11.ºB 

1. É as mulheres e os homens terem 
os mesmos direitos. 

2. Sim existe. 

3. Sim. 

Neste vídeo da RTP poderás perceber o que acon-

tece no mercada de trabalho relativamente à de-

sigualdade entre homens e mulheres. Apesar de 

terem uma  escolaridade média superior à dos ho-

mens, as mulheres enfrentam maiores dificuldades 

nos locais de trabalho. Também em casa as mulhe-

res têm mais responsabilidades do que os homens. 
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mundo do trabalho 

Igualdade de Género: a opinião dos alunos do AEMA 
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Ao que parece, os alunos da Escola Secundária 

Martinho Árias têm uma ideia formada (e corre-

ta) sobre o que é a Igualdade de Género. 

Também reconhecem que ainda existe entre nós 

desigualdade entre homens e mulheres no que 

diz respeito aos direitos de ambos os géneros. 

Os alunos conhecem bem esta realidade, uma vez 

que ela esta presente no seu dia-a-dia. Mesmo 

em casa, os alunos apercebem-se que homens e 

mulheres, apesar de terem os mesmos deveres 

ainda não têm os mesmos direitos. 

Para quando uma verdadeira e efetiva Igualdade 

de Género? O que tu podes fazer ? Muito! 

Queres saber mais? 

https://ensina.rtp.pt/artigo/a-desigualdade-de-genero-no-mundo-do-trabalho/
http://cite.gov.pt/pt/acite/campanhas006.html


“As mulheres deveriam poder 
trabalhar nos sítios onde só 
trabalham homens.” 
 
“As mulheres trabalham o mes-
mo que os homens e ganham me-
nos. Esta situação está errada. 
Se fazem o mesmo, deveriam 
ganhar o mesmo.” 
 
“Deveria haver o mesmo número 
de homens e mulheres a traba-
lhar no mesmo sítio.” 
 
“Quem tiver o maior nível de 
escolaridade deveria ser che-
fe.” 
 
“Os homens têm melhores car-
gos do que as mulheres.” 
 
“Os homens são vistos como 
mais fortes e mais inteligentes 
do que as mulheres.” 
 
“As mulheres ainda são vistas 
como donas de casa.” 
 
“Reduzir duas horas no tempo 
aboral da mulher para que ela 
tenha tempo de cuidar dela pró-
pria, uma vez que está sobre-
carregada de tarefas domésti-
cas e de trabalho.” 
 
“As mulheres são tão boas 
quanto os homens e vice-versa. 
Ambos têm as mesmas capaci-
dades.” 
 
“O motivo das diferenças são os 
estereótipos da sociedade.” 
 

“Todos nós concordamos que 
existe uma grande desigualdade 
de género nos dias de hoje, mas 
tem vindo a diminuir gradual-
mente.” 
 
“Os homens estão associados a 
cargos de chefia, a cargos mais 
importantes onde ganham mais.” 
 
“As mulheres continuam a ser 
associadas a cargos menos im-
portantes, com menos respon-
sabilidade e recebem menos di-
nheiro no final do mês.” 
 
“As tarefas domésticas devem 
ser repartidas por todos lá em 
casa.” 
 
“Os homens e as mulheres de-
veriam cuidar dos filhos igual-
mente.” 
 
“Os homens continuam a ocupar 
mais cargos de chefia porque 
não podem engravidar. As mu-
lheres quando têm filhos ficam 
em casa antes e depois do par-
to.” 
 
“Os homens e mulheres deviam 
ganhar o mesmo se estão no 
mesmo patamar.” 
 

“As mulheres devem ter as 
mesmas oportunidades de aces-
so a cargos de chefia/poder.” 
 
“Deveriam reduzir as vagas de 
acesso a cargos de chefi-
a/poder dos homens e aumentar 
as das mulheres.” 
 
“Os homens deviam mudar e 
ajudar mais as mulheres em ca-
sa.” 
 
“Para diminuir a desigualdade as 
tarefas domésticas deveriam 
ser divididas entre homens e 
mulheres.” 

Como nós (8.º B) vemos a Igualdade de Género 

Os alunos do 8.º B 
fizeram uma reflexão 
sobre a Igualdade de 

Género que agora 
partilham com toda a 
comunidade escolar. 
Estas são as suas 

opiniões. Concordas? 

Nos próximo números: 

Como os media influenciam o nosso dia-a-dia. 
Relato da visita ao Diário de Coimbra. 
O que posso fazer para defender o meio ambiente? 
Promover um desenvolvimento sustentável? Sim, eu posso (e quero) ajudar! 
Mata Nacional do Choupal, o pulmão de Coimbra. 


