
 

Regulamento 

NOTÁVEIS na MINHA ESCOLA 

Descobre mulheres importantes da história passada ou presente, nas mais diversas áreas que podiam 
constar dos teus manuais escolares e reconhece o seu trabalho! 

O Perfil dos Alunos aponta para uma educação escolar em que alunos e alunas desta geração global constroem 

e sedimentam uma cultura científica e artística de base humanista. Para tal, mobilizam valores e competências 

que lhes permitem intervir na vida e na história dos indivíduos e das sociedades, tomar decisões livres e 

fundamentadas sobre questões naturais, sociais e éticas, e dispor de uma capacidade de participação cívica, 

ativa, consciente e responsável, enquanto desenvolvem o pensamento crítico e criativo. 

Numa consulta aos manuais escolares, facilmente se percebe que a maioria das personalidades destacadas 

nas várias áreas são homens. No entanto há numerosas mulheres que tiveram igualmente um papel 

importante na vida e na história, seja nas artes, nas ciências, nas letras, na defesa dos direitos humanos, na 

defesa de minorias, na defesa dos direitos dos animais, na promoção da interculturalidade, na história de 

Portugal ou mundial, etc. Não interessa a área, interessa o seu papel e o contributo que teve para a história, 

presente ou passada, que lhes devia abrir as portas à presença em páginas dos manuais escolares, figurando 

em paridade com os homens, no destaque do seu trabalho. 

Convidamos-vos assim, a promover o seu trabalho. Pesquisando, valorizando, relatando e divulgando o seu 

trabalho, enquanto espaço que deviam ter numa página ou capítulo de um manual escolar. 

Na resposta a mais este desafio, as crianças e jovens são levados a desenvolverem algumas competências 

como, o pensamento crítico e criativo, aprofundar o saber científico e tecnológico, aumentar a sensibilidade 

estética e artística, produzir textos, trabalhar formas de comunicação e informação. 



 

Nessa base, desafiamos crianças e jovens desde o 1º ciclo até ao ensino secundário, na componente curricular 

de Cidadania e Desenvolvimento a conhecer melhor e a dar a conhecer, as mulheres que se têm destacado 

nas mais diversas áreas de estudo.  

Assim desafiamos-vos nas escolas a que: 

1. O trabalho deve ser realizado e apresentado: 

a) Por turma no 1º ciclo do ensino básico  

b) Por grupos (mistos, rapazes e raparigas) até 5 elementos, nos 2º e 3º ciclo do ensino básico e ensino 

secundário. 

2. Com base num manual escolar (do ano de escolaridade da turma ou grupo), encontrarem um tópico, 

tema ou capítulo, onde é apresentado/desenvolvido o trabalho ou descoberta de um homem, 

exemplificando e divulgando agora o trabalho de uma mulher. 

3. No trabalho a apresentar deve constar a indicação a: 

a. Ano e disciplina a que corresponde a informação; 

b. 1 frase com a identificação da aprendizagem essencial que está na base da escolha (e a sua 

articulação com cidadania e desenvolvimento);   

c. A personalidade feminina que identificaram enquanto exemplo a dar ou a estudar e a área e 

contributo do trabalho por ela desenvolvido. 

d. Autoria: identificação da turma e escola (com localidade) ou dos autores e autoras e escola 

(com localidade) 

4. O trabalho deve ser apresentado em tamanho A4, representando a página do manual onde constaria a 

informação.  

a. fica ao critério da turma/grupo criatividade na apresentação da informação (página de 

manual) 

b. Não pode haver alusão a marcas ou editoras. 

5. É da responsabilidade do docente (coordenador de educação para a cidadania) a validação dos 

trabalhos e o seu envio. 

6. Os trabalhos deverão ser enviados em formato JPEG através do email da direção da escola ou do email 

do/a docente coordenador/a de educação para a cidadania para dspe@dge.mec.pt, com o assunto 

“Notáveis na minha escola”. 

7. O prazo para envio dos trabalhos é o dia 30 de abril de 2023. 

8. A publicação será feita no Website da Cidadania no domínio da Igualdade de Género e estará organizada 

por anos e níveis de educação e ensino e respetivas disciplinas curriculares. 

9. Os trabalhos que vierem a ser publicados no website dão direito a certificado nominal (aluno/a) e 

prémio a entregar em cerimónia final a decorrer em junho, em data a divulgar. 

10. Questões omissas podem ser esclarecidas através do email acima identificado, vindo a constar da 

atualização desta informação no website – domínio Igualdade de Género, na página criada para divulgar 

os trabalhos deste desafio. 
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https://cidadania.dge.mec.pt/igualdade-de-genero/notaveis-dos-meus-manuais

