
 

 

Ano Letivo 2020/2021 

ESCOLA BÁSICA DE TORTOSENDO 

CONCURSO MULTIMÉDIA Gente Rebelde 

 

 

No dia 22 de junho de 2021, entre as 15:00 e as 16:00, decorreu a sessão 

online de entrega de prémios do CONCURSO MULTIMÉDIA Sobre Estereótipos 

de Género - Gente Rebelde, promovido pela Coolabora, no qual participaram sete 

alunas da turma 6º CT.  

 

Ao longo do ano letivo, nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, 

lecionadas pela professora Filomena Cabral, foram trabalhados diversos aspetos 

relacionados com a temática citada, no âmbito do domínio Direitos Humanos e 

Igualdade de Género.   

 

No concurso, participaram os três trabalhos de grupo que se seguem:  

- Anúncio Publicitário: Azul ou Cor de Rosa? (PowerPoint interativo), da autoria das alunas: Carolina Godinho 

de Aragão Morais, nº 3; Catarina Aguilar Martinho, nº 4; Maria Inês Serra Lopes, nº 14; Rute Maria Felício Andrade, nº 

16. 

- A Casa dos Sonhos (PowerPoint interativo), produzido com a colaboração de toda a turma e apresentado 

por três alunas da mesma. 

- Reportagem - Educar para a Igualdade de Género (vídeo), da autoria das alunas: Filipa Alves Lourenço, 

nº 9; Iara Perrier Alves, nº 10; Madalena Abrantes Navalho, nº 12. Esta reportagem recebeu o primeiro prémio, na 

categoria do segundo ciclo. 

 

No dia 25 de junho, na aula de Português, a responsável pelo concurso entregou os certificados de 

participação às candidatas e os prémios ao grupo vencedor, assim como um Certificado de Participação da Escola 

Básica de Tortosendo nesta iniciativa, que foi, posteriormente, entregue ao respetivo Coordenador de 

Estabelecimento, professor João Ferrinho. 

 

Esta iniciativa contribuiu para uma educação livre de estereótipos de género associados às tarefas ligadas ao 

cuidado e às escolhas profissionais de rapazes e de raparigas. 

 

Parabéns às jovens rebeldes que, com o seu espírito de iniciativa, enriqueceram este concurso e o estudo dos 

temas abordados! 

 

A professora: Filomena Cabral 


