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Nos últimos 2 anos, o consórcio do projeto T-SHIRT
tem trabalhado com professores para desenvolver e
produzir formação sobre a temática da igualdade de
género em contexto de sala de aula. O nosso objetivo
tem sido reforçar conhecimentos, competências e
estratégias para modificar e desenvolver as
perceções e comportamentos dos alunos em torno
desta temática assim como sensibilizar a comunidade
escolar para importância  da igualdade de género.

Com o final do projeto a aproximar-se, é com imenso
prazer que divulgamos os resultados produzidos!

Celebrar o projeto 
T-SHIRT!

Curso para
professores

Uma abordagem completa, que abrange
todos os conhecimentos e competências
de que os professores necessitam para
implementar a igualdade de género, a 
 consciencialização e um espírito de
reflexão na sala de aula. 

Estratégias e técnicas úteis para os
professores que procuram sensibilizar
os alunos para as questões de perceção
e consciencialização da igualdade de
género. 

Jogos digitais, vídeos e uma plataforma
interativa e multifuncional disponíveis
gratuitamente no website do projeto.

Aumento dos conhecimentos e competências dos
professores sobre a temática do género.
Disponibilização de recursos, ferramentas e
estratégias que propiciam uma promoção efetiva
da igualdade de género na sala de aula. 
Uma abordagem comum à consciência de género e
igualdade nos ambientes educativos em toda a
Europa. 
Um banco de recursos e ferramentas de livre
acesso e sustentável para o desenvolvimento
contínuo dos professores. 

Principais resultados:
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A Conferência Final do projeto T-Shirt ocorreu no
dia 15 de novembro de 2022, no Auditório da Casa
do Professor e contou com mais de 70
participantes (dirigentes escolares, professores e
pessoal educativo).

Centrando-se no tema "O papel dos professores
na desconstrução dos estereótipos de género", a
Conferência permitiu aos membros do consórcio 
 apresentarem todas as ações realizadas nos seus
países no âmbito do projeto.
Durante a Conferência, foi apresentada aos
participantes a Plataforma de E-learning T-
SHIRT, um dos resultados finais do projeto. 
A mesma encontra-se disponível em quatro
línguas e é dirigida a professores do ensino
primário que queiram abordar as questões de
igualdade de género na sala de aula.

Políticas internacionais, europeias e
nacionais para a igualdade entre homens e
mulheres
Pesquisa feminista sobre educação e género
Género biológico e social - identidades e
discriminação de género 
O papel dos estereótipos de género na
sociedade
Educação e desigualdades de género: a
composição da população docente de
acordo com o género
Professores e género: pressupostos,
expectativas e práticas
O papel dos professores na desconstrução
dos estereótipos

O curso de formação T-SHIRT é composto por
sete módulos: 

Visite a plataforma aqui:
https://tshirtplatform.eu/login/

Conferência Final:

Os participantes tiveram também a oportunidade de ouvir as intervenções de duas especialistas
pedagógicas, Ana Brandão, Diretora do Curso de Sociologia do Género e da Sexualidade da
Universidade do Minho e Rosa Oliveira, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que se
centraram nas temáticas "A Escola enquanto agente para a mudança", bem como " A importância da
utilização de uma linguagem inclusiva".


