
Suplemento para 

professores



Durante um mês, estudantes de todo o Brasil vão se dedicar 
a leituras e descobertas, com foco na valorização de 
mulheres transformadoras de suas comunidades e escolas. 

O concurso vai incentivar a leitura e ainda mobilizar as 
turmas à realização de uma ação de relevância social 
sobre o tema, que valorize a vida e atuação de mulheres 
que transformam e são protagonistas da História e agentes 
de mudança.

Neste suplemento, você, professor(a), vai encontrar dicas de 
mediação durante o concurso e as resoluções dos desafios 
propostos para as turmas, de acordo com a etapa escolar. 
Bom concurso!



Dicas para as atividades

• Compartilhe os guias de atividades e de acervo com a 

turma, explicando a proposta do concurso.

• As duas primeiras atividades são desafios em formato de 

charadas. Engaje seus alunos nos desafios e estimule o 

desvendamento dos mistérios.  Você tem autonomia para 

definir como compartilhará com a turma essas atividades.

• Nos guias de atividades, cada aluno encontra as propostas 

detalhadas. As resoluções dos desafios, por sua vez, 

aparecem somente neste suplemento para professores.

• No 2º desafio, após a descoberta do livro para leitura, 

estimule também a partilha e troca de impressões entre os 

educandos.

• Indique livros aos seus alunos na plataforma, de acordo com 

as afinidades da turma.

• Estimule os estudantes a conversarem com mulheres de suas 

famílias, observarem suas rotinas e ouvirem suas histórias.

• Crie grupos em redes sociais já usadas para comunicação 

com a turma e mobilize seus alunos também por esses 

canais, compartilhando dicas e conteúdos sobre o concurso.

• Realize encontros curtos de mentoria e mediação durante a 

fase de realização da ação final, para colher depoimentos e 

apoiar a turma.

Dicas de mediação 
durante o concurso



Guia de acervo

R e s o l u ç õ e s 
dos desafios



Primeiro desafio

1- Chiquinha Gonzaga
2-A menina que gostava de saber
3-O Castelo da Bruxa Confusa
4-Malala, uma menina muito corajosa
5-A Revolução da Cinderela
6-Violeta Parra: para meninas e meninos

Segundo desafio

Livro 1 - A Revolução da Rapunzel, de Teca Machado.
Livro 2 - A moça tecelã, de Marina Colasanti.

Anos iniciais 
do Ensino Fundamental



Primeiro desafio

1- Todo dia é dia de Malala
2- Wonder Women
3- 50 brasileiras incríveis para conhecer antes de crescer
4- Meu livro de Cordel
5- Mulheres Incríveis
6- Enola Holmes

Segundo desafio

Livro para leitura - 50 brasileiras incríveis para 
conhecer antes de crescer, de Débora Thomé.

Anos Finais
do Ensino Fundamental



Primeiro desafio

1- Mulheres de minha alma
2- O feminismo é para todo mundo: 
     políticas arrebatadoras
3- Mamãe & eu & mamãe
4- Olhos d’água
5- Mulheres e poder
6- Querem nos calar

Segundo desafio

Livro para leitura - Olhos d’água, de Conceição 
Evaristo.

Ensino Médio




