
Programação de Reunião Semanal
Ramo: Especialidades e/ou Insígnias relacionadas:

ODS:

Áreas de desenvolvimento trabalhadas:
Afetivo, Intelectual

Programação Geral:

Duração Atividade Responsável

00:10 Abertura: saudação à bandeira, reflexão e avisos Escotista A

02:00 Exibição do filme Estrelas Além do Tempo Escotista B

00:30 Engenheiras? por que não? Escotista A

00:05 Encerramento: saudação à bandeira, reflexão e avisos Escotista B

Total:
02:45

OBS: a programação desta reunião foi feita com base em um
tempo médio adequado para atividades virtuais. Ele pode ser
alterado de acordo com as demandas da sua seção.



Atividade 1 - Exibição do filme: “Estrelas além do tempo”

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais 3 ou mais

Materiais:
● Computador ou celular com acesso à internet
● Extensão do “Tele Party Netflix” ou semelhante instalado para que todos possam assistir

juntos.

Objetivos:
Promover o debate sobre o preconceito sofrido pelas mulheres ao longo da história da ciência e
engenharia.

Desenvolvimento:
Utilizando a extensão citada, todos os participantes podem assistir ao filme ao mesmo tempo. Isso
pode estimular que façam comentários conforme forem passando as cenas. Este tipo de interação
pode ser muito interessante.
O ideal é que se estimule os jovens a prepararem uma pipoca e pegarem um chocolate quente ou
suco, para que a experiência se torne o mais coletiva possível. A criação desse senso de
proximidade pode ser através, por exemplo, do envio de fotos no grupo da tropa

Competências trabalhadas:
● Desenvolvimento Intelectual: Procuro conhecer diversas opções vocacionais, associadas

aos meus interesses e aptidões.

Atividade 2 - Engenheiras? Por que não?

Duração Aplicadores Participantes

30 minutos 1 ou mais 1 ou mais

Materiais:
● Material de anotação (caderno, computador ou celular)

Objetivos:
Conhecer algumas profissões do universo das ciências exatas, bem como debater acerca das
dificuldades de posicionamento nessas áreas pelas mulheres.

Desenvolvimento:
O escotista deverá fazer uma breve introdução do tema, abordando as profissões do universo das
ciências exatas, bem como a participação de mulheres nesse universo. Promover o diálogo entre os
jovens, estimulando-os com perguntas, reflexões e dados.



Segundo o Censo do Ensino Superior de 2015, as mulheres representavam 60% dos estudantes
que concluíram a graduação, mas elas ainda são minoria nos cursos de engenharia. Na USP, por
exemplo, as vestibulandas que ingressam na Escola Politécnica não ultrapassam os 30% há mais de
cinco anos, enquanto dos 110 aprovados no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA),
em 2017, somente 11 eram mulheres. (fonte: Especial Mulheres, por Eduarda Santos -
https://inscricaoucb.catolica.edu.br/blog/lugar-mulher-na-engenharia);
Os sêniores e as guias deverão se reunir e debater os possíveis efeitos e causas dessa disparidade
de números de homens e mulheres que escolhem carreiras de STEM (ciência, tecnologia,
engenharia e matemática).
Neste debate, os sêniores precisarão responder também às seguintes perguntas:
* “O que levaria uma mulher a desistir de seguir a carreira de Engenheira?”
* “O que poderia ser feito para evitar que uma mulher desista de seguir seus sonhos?”
* “Qual o meu papel como homem/mulher nessa situação?”
Os sêniores então, junto de seu debate, precisarão propor ideias de ações para promover um maior
acesso de mulheres às carreiras de STEM;
Com todas as ideias levantadas, os jovens poderão escolher uma dessas ações que possa ser
colocada em prática e elaborar um projeto de Desafio Comunitário baseado nessa ideia.

Ao final os jovens podem ser convidados a se comprometer com o HeforShe:

Sobre o HeforShe:
HeForShe é o movimento de solidariedade global das Nações Unidas pela igualdade de gênero. O
movimento fornece uma abordagem sistemática e uma plataforma direcionada, na qual um público
global pode se engajar e se tornar agentes de mudança para alcançar a igualdade de gênero em
nossa vida. Isso requer uma abordagem inovadora e inclusiva que mobilize as pessoas de todas as
identidades e expressões de gênero como defensoras e reconheça as maneiras como todos nós nos
beneficiamos
dessa igualdade.
A iniciativa HeForShe da ONU convida as pessoas ao redor do mundo a se unirem como parceiros
iguais para criar uma visão compartilhada de um mundo igual em gênero e implementar soluções
específicas e localmente relevantes para o bem de toda a humanidade. Desde o seu lançamento em
20 de setembro de 2014, com o apoio da embaixadora global da boa vontade da ONU, Emma
Watson, milhões de ativistas de todo o mundo se comprometeram com a igualdade de gênero. O
movimento HeForShe tem sido assunto de mais de dois bilhões de conversas em mídias sociais,
com atividades off-line alcançando todos os cantos do mundo.
Gostou? Faça o termo de adesão em: https://www.heforshe.org/pt-br

Competências trabalhadas:
● Desenvolvimento Intelectual: Procuro conhecer diversas opções vocacionais, associadas

aos meus interesses e aptidões.
● Desenvolvimento Afetivo: Sei expressar respeitosamente minhas opiniões, sem

menosprezar as alheias e mantenho amizades profundas.

Colaboraram para a construção destas atividades:
●        Rudner Lauterjung - 170/SP - Grande Jogo Aéreo 2020

https://inscricaoucb.catolica.edu.br/blog/lugar-mulher-na-engenharia
https://www.heforshe.org/pt-br

