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Foi a primeira mulher a reger uma orquestra no 
Brasil e também é autora da primeira 
marchinha de carnaval da história: Ó Abre Alas, 
composta em 1899. Trocou o marido pela 
música, criou dois filhos sozinha, compôs mais 
de 2 mil canções e ainda lutou contra a 
monarquia e em favor da abolição da 
escravatura. O Dia Nacional da Música Popular 
Brasileira é comemorado em 17 de outubro, 
data em que ela nasceu.

CHIQUINHA GONZAGA

Catadora de lixo e moradora da favela do Canindé, 
em São Paulo, Carolina usava os cadernos que 
encontrava no lixo para escrever sobre seu cotidiano 
e pensamentos. Virou um diário que passou a ser 
publicado num jornal; Quarto de Despejo foi seu 
maior sucesso, ela aponta que, enquanto o centro da 
cidade é a sala de visitas, a favela é o quarto onde se 
joga o indesejável, o entulho, tudo aquilo que se 
quer esconder. Foi traduzido para mais de dez 
idiomas

CAROLINA DE JESUS

APRESENTAR HISTÓRIAS DE LUTA E SUPERAÇÃO DE ALGUMAS MULHERES, 
PARA QUE AS ALUNAS POSSAM CONHECER HISTÓRIAS COMO AS SUAS .



Em 1983, Maria levou um tiro de espingarda de Marco,
enquanto dormia. Como sequela, perdeu os movimentos
das pernas, tendo que viver em uma cadeira de rodas.
Marco tentou acobertar o crime, afirmando que o disparo
havia sido cometido por um ladrão.
Após um longo período no hospital, retornou para casa. Ela
foi mantida presa e passou por uma série de agressões. Ele
tentou novamente assassina-la, com eletrocussão e
afogamento. Maria da Penha ficou paraplégica. O episódio
chegou à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos e foi considerado, pela
primeira vez na história, um crime de violência doméstica.
Em 7 de Agosto de 2006, a Lei Maria da Penha foi
sancionada pelo Lula, entrando em vigor no dia 22 de
setembro de 2006. Já no dia seguinte o primeiro agressor foi
preso, no Rio de Janeiro, após tentar estrangular a ex
esposa.

MARIA DA PENHA

Uma das mulheres mais citadas na história do 
Brasil, Isabel Cristina Leopoldina de Bragança, a 
princesa Isabel, colocou um ponto final no dia 
13 de maio de 1888 em uma das maiores 
manchas do país - a escravidão. Naquele 
domingo, princesa Isabel assinou a "Lei Áurea", 
declarando extinta a escravidão no Brasil, 
mesmo enfrentando muitas resistências dos 
fazendeiros e da elite em geral. Disposta a 
acabar com a escravidão no Brasil, princesa 
Isabel pressionou o ministério, que era 
contrário à abolição. A pressão exercida pela 
princesa deu resultado e o Gabinete foi 
dissolvido e seus integrantes foram substituídos 
por pessoas que defendiam o fim da 
escravatura. ela entregou 103 cartas de alforria 
para alguns escravos, deixando claro que 
esperava da Câmara Federal a aprovação da lei, 
o que, de fato, aconteceu.

PRINCESA ISABEL

VÁRIAS HISTÓRIAS COMO ESSAS FORAM LIDAS E PESQUISADAS DURANTE O PROJETO 



CONHECENDO OUTRAS MULHERES – SUBSÍDIOS PARA PRODUÇÃO FINAL



CONHECENDO OUTRAS MULHERES – SUBSÍDIOS PARA PRODUÇÃO FINAL



ATIVIDADES 
DE 

ALFABETIZAÇÃO
(LEITURA)



ATIVIDADES 
DE 

ALFABETIZAÇÃO
(ESCRITA)



FLOR FOI A PALAVRA 
NORTEADORA DESSA 
ATIVIDADE.
Atividades contextualizadas



A MULHER NO 
MERCADO

DE TRABALHO







INTERDISCIPLINANDO
COM 

MATEMÁTICA



INTERDISCIPLINANDO
COM 

GEOGRAFIA (Região Nordeste)
E 

MATEMÁTICA (Cálculos)



VOCÊ SABE O QUE É MISOGINIA?

A misoginia é entendida como uma repulsa, 
um ódio ou aversão contra as mulheres, por 
isso está relacionado a tudo que tenha a ver 
com o mundo feminino.
Nos dias de hoje, da mesma maneira que 
ocorre com a homofobia e o racismo, a 
misoginia é estudada como um distúrbio de 
comportamento que pertence à esfera 
individual e não coletiva.

QUALIDADE DE VIDA

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

PESQUISAS – SAÚDE DA MULHER
INTERDISCIPLINANDO COM CIÊNCIAS

❖ Papa Nicolau
❖ Mamografia
❖ Papiloma vírus



Biografia 
Carolina Maria de Jesus (1914-1977). 

nasceu em Minas Gerais, numa 

comunidade rural onde seus pais eram 
meeiros. Moradora da favela do Canindé, 

zona norte de São Paulo, ela trabalhava 

como catadora e registrava o cotidiano da 

comunidade em cadernos que encontrava 
no lixo. Ela é considerada uma das 

primeiras e mais importantes escritoras 

negras do Brasil.

VAMOS ESCREVER SUA BIOGRAFIA

1º Passo (leitura de Biografias)



2º Passo (produção escrita)

BIOGRAFIA DA ALUNA DEUZIMAR



3º Passo (Formatação digital)


