


“Não aceito mais as coisas que não posso mudar,
 estou mudando as coisas que não posso aceitar”

 Angela Davis

As mulheres que transformam movimentam vidas e comunidades! Nas 

escolas, nos hospitais, nas empresas, nos bairros, nas famílias, nos movi-

mentos sociais, nas universidades, na política, nos esportes… nesses e em 

tantos outros espaços há mulheres semeando mudanças. Queremos mais!

Conquistar esses espaços é fruto de uma atitude insistente, de quem luta 

para viver, criar e proteger sua família. São mulheres que pleiteiam os  di-

reitos da sua comunidade, avanços científicos  ou ainda para que o mundo 

possa ser um lugar diferente, em especial para meninas e meninos das 

futuras gerações.

Elas são nossas mães, nossas avós, nossas professoras, nossas amigas, nos-

sas representantes: essas mulheres que admiramos e cujas histórias de luta 

e afeto merecem ser contadas! O Concurso “Mulheres que Transformam” 

vai estimular a leitura de obras admiráveis, escritas por mulheres, além de 

contribuir com uma educação mais diversa e igualitária. Será um mês de 

muitas descobertas, aprendizados e leituras inesquecíveis. Também será 

um momento para homenagear as mulheres inspiradoras da vida de cada 

um dos alunos e alunas desse país tão imenso!

Nos Anos Iniciais, vamos aprender que lugar de menina é onde ela qui-

ser. Ela pode ser escritora, pesquisadora, cientista, presidente… Se fechar 

os olhos, há um mundo de aventuras e possibilidades. É só imaginar! Ser 



criança é antes de tudo um misto de alegria, brincadeira e sonho, inde-

pendente de ser menina ou menino. Vamos sonhar juntos! Depois, que tal 

celebrar uma mulher inspiradora da vida da criança fazendo uma linda 

ilustração dela? A partilha dessa homenagem será emocionante!

Nos Anos Finais, vamos viajar entre as biografias de inúmeras mulheres 

fantásticas! Há muitas histórias de vidas incríveis para conhecer, seja da 

literatura, da arte, e, claro, da vida de cada aluno e aluna, de sua família 

e de sua escola. Com muita sensibilidade, os estudantes vão criar obras 

em colagens homenageando mulheres especiais de suas histórias. O com-

partilhamento dessas homenagens com as mulheres admiradas vai tornar 

tudo ainda mais inesquecível!

No Ensino Médio, convidamos adolescentes para uma reflexão importante: 

como é a vida das mulheres que realizam o trabalho do cuidado? Por que 

ele é, sobretudo, feminino? Por que são as mulheres, em grande maioria, 

quem cuidam de todos e todas na sociedade? Como dar mais visibilidade  

à história de vida dessas mulheres? No final, a turma vai criar e comparti-

lhar um post/manifesto para discutir publicamente a questão e valorizar 

o trabalho e a história de tantas mulheres. Vamos refletir juntos sobre o 

trabalho do cuidado e multiplicar essa campanha?!!

O Concurso Mulheres que Transformam convida todas e todos a lerem livros 

escritos por mulheres e a celebrarem memórias, vidas de luta e força das 

mulheres de suas comunidades! As nossas ações são capazes de mudar os 

nossos mundos e cultivar a  transformação entre todos nós! Vamos juntos 

contar essas histórias?



Você conhece alguma mulher fantástica? Onde você a viu pela 1ª vez? Nos 

livros, na televisão, nos filmes? Ou será que ela faz parte da sua família ou 

até mesmo trabalha na sua escola? Humm...vamos descobrir? Convide sua 

turma para conhecer a história de muitas mulheres incríveis! Uma dica: 

elas estão mais perto do que você imagina! Elas estão em todos os lugares!

1º DESAFIO

Seu primeiro desafio será descobrir, a partir de uma charada e algumas 

dicas misteriosas, qual é o livro de que estamos falando! Preparados e 

preparadas? No final, tem uma aventura extra que vai tornar a aventura 

ainda mais legal!

Como desvendar o mistério?

Cada charada vem com uma dica misteriosa! Preste atenção! Ah, que tal 

usar a caixa de busca da plataforma da Árvore para descobrir o livro mis-

terioso? Quando solucionar o mistério, aproveite e indique o livro para uma 

amiga ou amiga usando o botão “indicar” da plataforma.

Mulheres Fantásticas



Em busca do livro



Neste livro, meninas de todos os lugares expressam, através de cartas, sua solidariedade 

e admiração por uma jovem que é uma grande defensora do direito à educação!

Dica: a protagonista deste livro é de origem paquistanesa e já ganhou o prêmio nobel da paz!

1

Neste livro, você irá conhecer mulheres cientistas, engenheiras, aventureiras e inventoras, 

cujos feitos mudaram os rumos da história!

Dica: o título desse livro, composto por 2 palavras em inglês, é semelhante ao nome de uma super-
heroína bem famosa no mundo dos quadrinhos.

2

Neste livro não faltam mulheres fortes, que mudaram a realidade a partir de suas histórias. 

Quem serão essas brasileiras incríveis para conhecer antes de crescer?

Dica: você encontrará algumas palavras-chaves presentes no título deste livro na charada acima… 
fique atento (a)!

3

Na capa deste livro tem escrito cordel e um azul da cor do céu! Sua autora é considerada 

uma das maiores cordelistas brasileiras.

Dica: a autora deste livro se chama Cora, ela teve a sua primeira obra publicada aos 76 anos de idade!

4

Você já ouviu falar de Elza Soares? Sabe quem foi Hatshepsut? Este livro celebra a história 

de mulheres incríveis que marcaram a história do Brasil e do mundo! 

Dica: na capa deste livro você irá encontrar a ativista paquistanesa Malala e a pintora 
mexicana Frida Kahlo!

5

A heroína deste livro é irmã de um dos maiores detetives do mundo da literatura, o Sherlock 

Holmes. Seus dotes investigativos são tão impressionantes quanto os do seu irmão - e ela 

tem apenas 16 anos!

Dica: o livro virou um filme de sucesso em uma plataforma de streaming.

6

Qual é o livro?



Você já refletiu sobre a importância da educação em nossas vidas? Pense sobre tudo de 

bom que a escola lhe trouxe! Em seguida, escreva uma carta de agradecimento para uma 

professora inspiradora e envie para ela, pode ser via e-mail, redes sociais ou whatsapp.

Você encontrou o livro? O que acha de ler a história de uma dessas mulheres 

inspiradoras? Abra o livro na plataforma, navegue por suas páginas e pare na ilustração 

que mais chama a sua atenção. Faça a leitura das páginas seguintes! Quando terminar, 

compartilhe a história de vida que leu com um amigo ou amiga. Não esqueça de indicar 

o livro pra ele(a) também, certo? ;)

E se você pudesse incluir mais uma história neste livro? Quem é a mulher mais incrível 

que você conhece? Faça uma entrevista com ela, pergunte sobre a sua vida, as alegrias 

e os desafios de sua jornada. Em seguida, esboce em seu caderno um pequeno texto 

contando a história desta mulher inspiradora! Se desejar, compartilhe com seu (sua) 

professor(a) e colegas de turma.

Que tal fazer uma pesquisa sobre o cordel? Esse gênero literário é muito importante 

para a cultura de nosso país. Em sua pesquisa, não deixe de anotar tudo o que achar 

de importante. Que tal buscar por mulheres escritoras que publicaram livros de cordéis?

Muitas mulheres admiráveis marcaram e transformaram a história! Reflita sobre as suas 

aulas de História na escola. Você sente que ouvimos mais fatos históricos protagonizados 

por homens ou mulheres? Você já aprendeu sobre as histórias de quais mulheres? Abra 

um caderno e faça uma lista com os nomes que lembrar. Se desejar, chame os seus 

colegas para um debate sobre essas questões.

Quais são as suas personagens femininas favoritas? Faça uma lista e escolha uma 

delas. O que acha de fazer uma ilustração da heroína escolhida? Se desejar, poste a 

sua criação em sua rede social favorita, contando um pouco sobre a personagem e sua 

história. Se quiser mostrar pra gente, é só marcar o @leianaarvore.

Aventura Extra!
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2º DESAFIO

Desafiamos você a descobrir qual é o livro misterioso. Vamos lá!

1. Perceber e incorporar algo à memória; ficar sabendo.

2. Mulheres nascidas no Brasil são...

3. Vinte e cinco x dois = ??

E aí, já sabe qual é o livro misterioso? Depois da descoberta, vá até o livro 

e selecione um capítulo para começar. Após a leitura, pare e reflita sobre o 

que acabou de ler. O que mais te chamou atenção? Anote em um caderno 

para não esquecer!

Após o exercício, retome a leitura e leia o livro completo! Em seguida, o 

que acha de voltar em suas anotações? Acrescente novas observações e 

chame um amigo (a) para trocar impressões. Conversem sobre as histórias 

mais marcantes!

1.

2.

3.



AÇÃO FINAL

Agora que você já realizou a leitura, retorne às aventuras que realizou ao 

longo dessa jornada. Para começar, siga os passos a seguir:

• Retorne às capas dos 6 livros encontrados, preste atenção em suas formas, 

fotos e ilustrações. Quais são suas capas favoritas? Guarde a inspiração!

• Volte na aventura correspondente ao livro misterioso! O que acha de 

pensarmos mais sobre ela? Converse com seus amigos e amigas de 

turma: que perguntas eles fizeram às mulheres incríveis de suas vidas? 

Troquem ideias de perguntas para uma segunda entrevista, ela servirá 

de inspiração para a sua produção final!

• Depois de realizar a entrevista, é hora de criar a partir da história da 

mulher mais inspiradora da sua vida! Para a aventura final desta jorna-

da, você deverá criar uma colagem! Em formato digital ou físico, a ideia 

é que a sua obra conte uma história a partir de imagens. No quadro a 

seguir, deixamos algumas dicas para te apoiar em seu percurso criativo.

Para a sua colagem digital, o Google Imagens pode ser um ótimo aliado!

• Busque pelos termos “colagem digital” para se inspirar.

• Se encontrar um tutorial legal sobre colagens digitais, não deixe de 

compartilhar com seus amigos(as)!

• Lembre-se: você não precisa fazer igual, a pesquisa serve apenas para 

te apontar os caminhos possíveis! Encontre o seu próprio estilo!



Para a sua colagem com papel e tesoura, você irá precisar de:

• Cola

• Tesoura

• Revistas e livros antigos

• Fotografias (não esqueça de checar em casa se pode usá-las, certo? ;)

• Canetas, lápis de cor ou giz de cera

• Tudo o que sua criatividade mandar!

Sabia que aqui na equipe da Árvore temos uma artista que faz colagens 

incríveis? O nome dela é Ana, espia só algumas das obras dela a seguir:



Com a sua colagem pronta, o que acha de entregá-la para a mulher que 

a inspirou? Temos certeza que será um momento muito especial! Faça re-

gistros desse momento ou peça para que a homenageada compartilhe 

com você o que achou. Ah, lembre-se de depois contar como foi para sua 

professora ou professor.

COMO COMPARTILHAR COM A GENTE?

A sua professora ou seu professor ficará responsável por organizar e nos 

enviar o material em um relatório especial. Compartilhe com ele (a) os re-

gistros das atividades que você realizou, assim como uma imagem da sua 

produção final! 

Algumas dicas: fotos das suas produções nas aventuras extras, links para 

posts em suas redes sociais, e o que mais achar importante registrar! 

Professor(a), para enviar, basta acessar o nosso formulário de envio de 

trabalhos via plataforma. Nele, você deverá anexar um PDF contendo um 

relato de até 2.500 caracteres (com espaços) e 5-10 imagens que melhor 

representam o impacto da ação em sua escola.

Parabéns pela dedicação! Esperamos que tenha gostado muito da expe-

riência! Até mais!




