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ImpactMeninas France-Brésil 
 
 

1- Apresentação 
 

ImpactMeninas França-Brasil é uma iniciativa liderada pela parceria entre a 
Embaixada da França e a Câmara de Comércio França-Brasil no Rio de Janeiro  (CCIFB-
RJ), que visa  impactar positivamente as jovens do ensino médio, principalmente nas 
áreas das ciências, tecnologias e do setor industrial através de um percurso escolar, 
universitário e profissional garantido pela aprendizagem do francês.  
 
Esse projeto é baseado em ações desenvolvidas pela CCIFB-RJ sobre o tema da 
diversidade, associando organizações como ONU Mulheres, Open Mentoring Network 
e Inspiring Girls, implantadas em vários países, inclusive no Brasil - e outros programas 
existentes, particularmente  Capital Filles , na França e Romênia - e em parceria com 
empresas como a L'Oréal , o projeto " ImpactMeninas França-Brasil " foi elaborado 
para responder a três objetivos :  
 
• Promover a igualdade de acesso das alunas a setores de atividade e profissões do 

futuro, visando garantir a diversidade e a inclusão social; 
• Acompanhar as meninas em sua escolha de cursos de formação, conduzindo em 

particular às profissões científicas, técnicas e industriais, tradicionalmente 
masculinas;  

• Promover a interação entre o mundo da educação, pesquisa e desenvolvimento e o 
mundo dos negócios. 

 

2- Descrição do projeto  
 

2.1- Públicos de interesse  
 

- jovens a partir do primeiro ano do ensino médio (seconde do ensino francês) ao 
terceiro ano do ensino médio (terminale do ensino francês) ; 
- jovens alunas do ensino médio de escolas públicas brasileiras e do Liceu Molière ; 
- jovens representantes da inclusão social ; 
- nível de francês recomendado : A2 no mínimo para facilitar a compreensão em 
francês.  
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2.2- Perímetro geográfico inicial 
Estado do Rio de Janeiro.  

 

2.3- Eixos e plano de trabalho  
 

1- Tutoria coletiva – oficinas temáticas « Mulheres de impacto »  (2e semestre 2020) : 3 
oficinas temáticas online de outubro a dezembro de 2020. Três mulheres 
representativas dos setores profissionais das ciências, da tecnologia e da indústria, 
apresentarão, cada uma, o seu setor de atividade e as profissões relacionadas 
baseando-se em seus percursos pessoais e profissionais.  

 
Trata-se de fazer com que as alunas descubram as profissões e os cursos de formação, 
permitindo-lhes identificar-se com mulheres impactantes que as ajudem a valorizar 
suas personalidades, suas aquisições, identificando e superando os estereótipos que 
podem funcionar como um freio ; 

 

Público de interesse :  jovens alunas (15-16 anos) do primeiro ano do ensino médio 
(2nde do ensino francês) em um grande grupo. Nível A2 em francês na competência 
compreensão. 

 

Modalidades: apresentação por profissionais (empresas membros da CCIFB-RJ), 
profissões/cursos, apresentação/oficinas coletivas de habilidades interpessoais (se 
comunicar, se apresentar, lançar um projeto, etc.). 
Locais: Escolas públicas parceiras de ensino médio. 

 
2- Tutoria individual /mentoria individual (ano 2021) a fim de que as alunas possam 

trocar experiências livremente e em total confiança com suas respectivas 
« madrinhas », descobrir histórias de vida, percursos (escolares, universitários e 
profissionais) e modelos que são diferentes mas acessíveis ; beneficiar de 
aconselhamento individual que orientem a escolher seus planos de formação inicial e 
pós ensino médio, ampliando assim o leque de possiblidades.  
 

3- Público de interesse: jovens alunas mulheres (15-16 anos) do 1º ano do ensino médio 
e/ou 2º ano do ensino médio. Cada madrinha terá uma dupla composta por uma aluna 
de uma escola pública de ensino médio e uma aluna do Liceu Molière.  
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Modalidades: assistida por colaboradoras de empresas parceiras, essa 
tutoria/mentoria individual,  acontecerá ao longo do primeiro semestre escolar de 
2021 em várias sessões.  

 

Locais : modalidades (híbrido presencial/virtual) a definir. 
 

3-    Fórums descoberta de empresas parceiras 

Públicos de interesse : todos os níveis (Liceu /ensino médio). 
 
Modalidades: as esolas participantes serão comunicadas com antecedência para 
conhecerem as empresas, o calendário e o conteúdo dos fóruns. O transporte será 
disponibilizado para as jovens interessadas.   

 
4-    Encontros empresas-docentes/diretores das escolas participantes, a fim de aproximar 

o mundo da educação do mundo das empresas.  
 

Públicos de interesse : equipes de professores e de direção. 
 

Modalidades:  visitas de locais, apresentação das profissões e formações procuradas. 
 
2.4- Línguas do projeto 
 

Francês e Português. 
 

4- Parceiros do projeto  
 

3.1- Parceiros iniciais encarregados do gerenciamento do projeto 

Câmara de comércio França-Brasil no Rio de Janeiro, Serviço de cooperação educativa 
da Embaixada da França, Consulado geral da França no Rio e o Liceu francês Molière.   

 

3.2- Parceiro brasileiro na área de educação 
 

Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, através de seu departamento de francês. 
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3.3-  Parceiros associados  
 

L’ Oréal Recherche et Innovation  e outras empresas membros da Câmara de Comércio 
França-Brasil do Rio de Janeiro (possibilidade de adesão a uma ou várias ações 
específicas). 
Aliança francesa do Rio de Janeiro.  

  
Todas essas parcerias serão formalizadas no ambito de convenções ad-hoc 

 
4- Calendário  previsional 2020 

 

● Agosto : alinhamentos internos junto à CCIFB-RJ. 
● Validação junto à Diretoria. 
● Setembro :  
● Validação da quantidade e do perfil das empresas filiadas por tipo de ação 
● Fórum Descoberta das empresas do liceu Molière, em modalidade virtual, sábado dia 

26 de setembro de 2020 :   
● Participação dos alunos do Colégio Pedro II (1º ano) 
● Organização de uma mesa-redonda em torno dos desafios do projeto 
● Lançamento oficial do projeto ImpactMeninas França-Brasil  
 
● Outubro – Novembro – Dezembro :   
● Tutoria coletiva através de 3 oficinas temáticas de sensibilização 

● Liceu Molière e Colégio Pedro II. 
● Com representantes de empresas e organismos filiadas à ação 
 
● Mentoria individual: 
● Validação da quantidade e perfis das madrinhas pela empresa associada e quantidade 

de sessões  
● Validação dos critérios de seleção das alunas 
 
● Novembro : Encontros empresas/ docentes/alunas 

● Visita aos locais das empresas filiadas (visita do local de pesquisa da L’Oréal Brasil no 
Rio, em modalidade virtual ou presencial) 
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● Tutoria/mentoria individual: 
● Implantação de uma formação para as madrinhas das empresas filiadas à ação   
● Identificação das alunas beneficiárias das futuras classes de 1º e 2º anos  (grade de 

seleção, dossiês...)  
● Validação do cronograma para o ano de 2021 
 
Edição piloto 2021  
● Implementação da tutoria/mentoria indicidual por 6 a 12 meses para 5 a 10 alunas de 

cada escola parceira com as madrinhas voluntárias de empresas membros da CCFB 
França-Brasil (a confirmar : filiação à L’Oréal Brasil – equipe do Centro de Pesquisa e 
Inovação)  

● Implantação das oficinas de tutoria de grupo 

● Desenvolvimento de encontros empresas-educação  
● Implantação de outros fóruns / ações 
 




