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Apresentação
O Programa ‘EQUAL MINDS’ tem por base uma
metodologia pedagógica, com foco em alunos (as) e
professores (as), a partir da qual constroem o seu
conhecimento através do desenvolvimento de várias
atividades.
Tendo em conta a sua missão, objetivos e larga
experiência, a AHME promove de forma ativa uma
cultura de igualdade, não violência e não
discriminação, assim como a participação ativa de
todos (as) no desenvolvimento social e cultural, em
diversos contextos.
Mais que uma sensibilização, o Programa ‘EQUAL
MINDS’ é uma ferramenta de trabalho para os (as)
professores (as), auxiliando-os (as) na abordagem e
acompanhamento dos (as) seus (suas) alunos (as), em
questões sociais complexas que podem causar
distúrbios na formação regular da criança e do (a)
jovem.

Um dos focos do Programa é o (a) professor (a) como
meio de impactar os (as) alunos (as).
Desta forma, são desenvolvidos conteúdos relevantes
e experimentados em contexto escolar, adaptados a
diferentes níveis de ensino, que despertem o interesse
participativo dos (as) alunos (as) e constitua uma mais
valia para os (as) professores (as).
Estes conteúdos são desenvolvidos por profissionais
da educação, psicologia, sociologia e ação social,
tendo em conta o assunto abordado e a faixa etária a
que se destina.
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Objetivos Gerais
• Criar uma cultura igualitária e não discriminatória entre sexos
e orientação sexual;
• Construir uma sociedade que saiba transformar as diferenças
entre homens e mulheres como vantagens pessoais, sociais,
culturais e económicas;
• Eliminar atitudes sexistas e/ ou violentas;
• Promover a reflexão individual, reconhecendo a influência
dos estereótipos e preconceitos de género, bem como o seu
impacto nos comportamentos individuais e de grupo;
• Formar grupos onde rapazes e raparigas interajam e
participem de forma equilibrada;
• Promover a cooperação em igualdade, evitando a liderança
obsessiva de uma pessoa ou de um grupo de pessoas;
• Ter em conta as competências e possibilidades de cada
participante, eliminando os papéis tradicionais que rapazes e
raparigas desempenham.

Formação
de professores (as)

Materiais
prontos a usar

Desenvolvimento
de consciência
e espírito crítico

Acompanhamento
da implementação

EQUAL MINDS
Apresentação, objetivos gerais, metodologia e público-alvo

Metodologia

Público-Alvo

• A metodologia associada a este Programa foca a
preparação dos professores para obtenção do máximo
de atenção e dedicação por parte do (a) participante;

• 1º Ciclo do Ensino Básico > 3º e 4º anos

• O Programa centra-se no desenvolvimento de
consciência, através da participação ativa na discussão e
reflexão. Este objetivo é atingido mediante atividades
práticas e projetos sociais a desenvolver. O Programa
desenvolve-se na aprendizagem pela experiência e pela
ação;
• O Programa é ajustado às várias formas de
aprendizagem, faixa etária e linguagem dos
participantes, integrando-os num projeto comum;
• Inicia com uma fase de integração e termina no
desenvolvimento e apresentação de projetos próprios.
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O Programa
Os temas abordados e a profundidade com que
são abordados têm em linha de conta a faixa
etária dos (as) destinatários (as).
Do Programa fazem parte as ações de formação
específicas aos professores, ministradas pelos
nossos técnicos.
Genericamente, os temas são os seguintes:
• Bullying;
• Igualdade de Género e Saúde;
• Participação do homem na vida familiar e
participação da mulher da vida profissional;
• Violência em relações de intimidade;
• Segregação de profissões.

• Constituído por 12 atividades (ver quadro)
• As atividades seguem uma sequência que conduz
a um objetivo específico, o evento final de
apresentações que encerra o Programa;
• Para este evento, os (as) alunos (as) serão
convidados a desenvolver um projeto, após
levantamento da comunidade em que se inserem
que possa, na sua opinião, ser desenvolvido pela
sua escola, autoridades municipais ou outras
entidades.
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Momentos de interação e envolvimento da comunidade
Ao longo do Programa existirão diferentes
momentos de interação com a comunidade
educativa e público em geral. Estes momentos
permitirão:
• Envolver a comunidade nos projetos e
trabalhos desenvolvidos pelas escolas e alunos;
• Disseminar informação socialmente relevante
acerca dos temas abordados pelo Programa,
criando uma ponte para os planos sociais das
próprias autarquias.

• Momento 1
Apresentação pública à comunidade educativa
e público em geral
• Momento 2

Oficina de trabalho com alunos e encarregados
de educação
• Momento 3
Apresentação pública dos projetos e
encerramento do Programa

Estão previstos 3 momentos de
interação com a comunidade
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Flow do Programa

FORMAÇÃO
DE PROFESSORES

APRESENTAÇÃO
NAS ESCOLAS

SUPORTE NO
DESENVOLVIMENTO
DOS PROJETOS DOS
ALUNOS

RECURSOS
DIDÁTICOS

• Deslocação de técnico

• Colaboração na

• Apresentação

• Apresentação

• Sensibilização

• Enquadramento

desenvolvimento das

do Programa às

organização do evento

• Capacitação

• Sensibilização dos (as)

atividades – kit

escolas, para

de apresentação

professor (a) e kit

acompanhamento e

aluno (a)

apoio aos (às)

organização do

professores (as) e aos

concurso

• Abordagem aos (às)
alunos (as)
• Apresentação das

alunos (as)
• Despertar curiosidade
• Apresentação da

atividades e dos

plataforma de recursos

materiais didáticos

didáticos

• Apresentação da

• Materiais diretos para

PROJETOS
E DIVULGAÇÃO

• Outros materiais
didáticos, guias e

projetos dos (as) alunos

recursos diversos –

(as)

• Colaboração na

Plataforma onlline

• FAQ

plataforma de recursos
didáticos
• Possíveis barreiras
Workshop com duração
de 6 horas

Início do ano letivo

Disponível no início do
Programa + atualizações
periódicas

Durante a implementação
do Programa

Momento de
encerramento do
Programa
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Sessões nas escolas

Material a entregar

• No início do Programa será entregue o kit
professor (a), que constitui o suporte do projeto a
implementar;

Kit do professor:

• Todas as atividades são baseadas numa
metodologia ativa e participativa, permitindo aos
(às) alunos (as) conhecer as áreas mais
importantes para si, segundo a sua própria
realidade, com vista à elaboração de um projeto
final relevante para a área social da região onde
vivem;
• Ao longo das atividades, serão abordadas
diferentes temáticas.

• Material necessário ao desenvolvimento dos
trabalhos
Kit do aluno:
• Material de escrita personalizado
• Material identificativo do Programa
Cada aluno (a) irá construindo o seu kit à medida que for
completando as atividades. No final do Programa, terá possibilidade
de ter o seu kit completo, reunindo as atividades desenvolvidas ao
longo do ano e o material que o (a) professor (a) vai distribuindo.
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A AHME - Associação Humanitária de Mulheres
Empreendedoras é uma Organização Não
Governamental para o Desenvolvimento, sem fins
lucrativos, que atua nas áreas do Empreendedorismo
Feminino, da Igualdade de Género, do Combate à
Violência Doméstica e no Combate ao Tráfico de Seres
Humanos.

Missão
A AHME pretende proporcionar, a nível nacional e
internacional, oportunidades de empreendedorismo
sustentável, fomentando o intercâmbio, criando
oportunidades de emprego, investigação, formação,
conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional,
com vista ao bem-estar, à evolução de mentalidades e
ao progresso socioeconómico micro (individual e
familiar) e macro (empresarial, institucional e das
civilizações).
Assumimos a responsabilidade de promover o
equilíbrio social, o crescimento saudável e igualitário
das novas gerações e a melhoria das relações
humanas entre os diferentes povos e culturas.
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Dimensões

D1. Prevenir e
Informar
Sensibilizar, Informar,
Divulgar, Promover

D2. Investigar, Formar
e Promover a
Educação

D3. Proteger e
Encaminhar
Apoiar, Atuar

Educar, Formar, Qualificar

D4. Empreender e
Dinamizar
Investir, Criar, Promover
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Áreas de atuação

Empreendedorismo

Cultura

Educação e Formação

Responsabilidade Social

211 510 155
www.ahme.com.pt | geral@ahme.com.pt
Rua Aprígio Mafra, nº 17 - 3º Esq
1700 - 051 Lisboa, PORTUGAL

