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facilitadoras TCF, de uma perspetiva de género inclusive (2019-1-ES01-KA202-065775) 

1.-INTRODUÇÃO 

Este guia que aqui apresentamos, faz parte integrante do projeto CASTWOMAN - QUEBRANDO 

ESTEREÓTIPOS DOS PAPEIS DAS MULHERES NO SETOR DE FUNDIÇÃO E DESPERTAR O SEU 

INTERESSE PELAS TECNOLOGIAS CHAVE FACILITADORAS (TCF), DE UMA PERSPECTIVA  DE 

GÉNERO INCLUSIVA (2019-1-ES01-KA202-065775) - que visa contribuir para reduzir a diferença 

de género na indústria de fundição, destacando modelos femininos neste campo profissional e, 

aumentar a consciência entre as estagiárias para abordar e mobilizar as habilidades e 

competências relacionadas com TCFs para responder à procura das fundições do novo século. 

O projeto CASTWOMAN visa o coletivo de formadores, facilitadores e conselheiros FP, que 

trabalham em contextos educativos (formação formal e não formal), estudantes e outras 

mulheres jovens, para usar os recursos CASTWOMAN nas salas de aula. 

Assim, o impacto esperado no principal grupo-alvo é o seguinte: 

-Os instrutores de FP serão treinados para o tipo certo de informações e atividades para quebrar 

os estereótipos de género e recursos de formação que irão beneficiar as mulheres jovens, bem 

como facilitar o planeamento de carreira das mulheres e a entrada no mercado de fundição. 

- Estudantes de FP e jovens estagiárias serão introduzidos em planos de trabalho de fundição 

não tradicionais, promovendo a inclusão de género, capacitando-os a explorar a gama de 

habilidades que são necessárias para uma grande variedade de empregos no setor de fundição. 

Por outro lado, outras pessoas também podem beneficiar indiretamente do material didático 

CASTWOMAN: 

1. As organizações terão a sua formação atualizada acerca das principais tendências tecnológicas 

no setor de fundição e empregos futuros, os principais perfis ocupacionais em TCF no setor de 

fundição e as habilidades e competências técnicas e técnicas mais solicitadas que promovem a 

qualidade de género no trabalho mercado. 

2. Os consultores profissionais e prestadores de serviços de orientação profissional terão 

ferramentas e materiais de trabalho para trabalhos e profissões na indústria de fundição. 

3. As fundições e empresas industriais conhecerão potenciais novos colaboradores durante os 

eventos de avaliação e poderão contar com mão de obra qualificada, independentemente do 

género. 

4. Os funcionários da fundição tornam-se referências femininas visíveis.  
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2.- OBJETIVOS DAS LINHAS DE ORIENTAÇÃO 

O objetivo deste guia é oferecer-lhe, a si, formador de FP, facilitador / orientador, uma ideia 

rápida e gráfica de como usar a plataforma CASTWOMAN com os seus alunos / usuários e, em 

particular, os recursos didáticos que contém.  

A plataforma CASTWOMAN é uma coleção de recursos e atividades inovadoras, digitais, 

acessíveis e práticas que visam capacitar mulheres jovens e explorar a gama de habilidades 

necessárias para uma ampla variedade de empregos no setor de fundição, especialmente 

aqueles ligados às tecnologias. 4.0. Mais detalhadamente, a plataforma contém os seguintes 

recursos de formação: 

1- Recursos para incentivar as estudantes VET do sexo feminino a entrar no campo profissional 

da fundição: 

• Avaliações de personalidade / carreira 

• Principais tendências tecnológicas dentro do setor de fundição, os empregos futuros e os perfis 

ocupacionais em TFCs do setor. 

• Casos reais de trabalho e boas práticas de inclusão de género no setor de fundição. 

2- Recursos para incentivar os alunos a quebrar os estereótipos de género através de histórias 

de vida (modelos) e dinâmicas de formação. 

3.- ESTRUTURA DO MATERIAL DIDATICO  

O design deste material foi estruturado em duas partes: 

 

 

1) MODELOS A SEGUIR femininos positivos no setor de fundição: Foram entrevistadas 

trabalhadoras no setor de fundição para ter uma ideia clara de sua opinião sobre a 

profissão e os seus empregos. Foram usadas mulheres reais, que enfrentam desafios 

específicos no seu trabalho dentro das fundições, e essas referências vão fornecer uma 

estrutura fácil de entender, muito prática e bem organizada dos componentes do seu 

trabalho, e uma imagem clara de quais os conjuntos de habilidades que são importantes 

e necessários para garantir o sucesso e a sustentabilidade do trabalho. 
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2) FERRAMENTA DIGITAL: Um pacote abrangente de materiais e recursos de orientação 

profissional que beneficiará os alunos ao quebrar estereótipos de género e facilitar o 

planeamento de carreira para as mulheres entrarem no mercado de trabalho. 

 

3.1.-MODELOS A SEGUIR 

 

As mulheres e os agentes de mudança mais inovadores dos países parceiros têm sido usados 

como modelos de referência. Cada mulher conta-nos uma história de vida centrada no tipo de 

trabalho que desenvolve no sector da fundição e no caminho percorrido para o conseguir: os 

estudos efetuados, o apoio da família ou do meio próximo, a motivação que a anima, os desafios 

encontrados e sucessos alcançados. 

Quando o ícone de gravação aparecer (canto superior direito da foto) significa que há um vídeo 

onde a protagonista conta sua história.  
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3.2.- FERRAMENTA DIGITAL  

 

 

3.2.1. Avaliação de carreira CASTWOMAN 

As diferentes competências e aptidões exigidas no setor da fundição são listadas e 

classificadas em diferentes áreas: tecnológica, social, organizacional, liderança…. O 

usuário terá apenas que classificar de "Não gosto nada" a "Gosto muito" as aptidões e 

habilidades descritas. 

Esse recurso pode ser oferecido quando a jovem está indecisa e sem certeza sobre o que 

estudar ou simplesmente para se abrir para outras áreas profissionais. Demora cerca de 

5 minutos e as meninas podem descobrir que podem ter futuro no ramo técnico ou 

industrial. 
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3.2.2. Principais Tendências Tecnológicas 

Nesta secção existem 3 relatórios da situação do setor de fundição em Espanha, Portugal 

and Turquia. Especificamente, eles apresentam uma descrição de: 

- As tendências tecnológicas e não tecnológicas do setor  

- As mudanças no setor nos últimos 

- Recursos da implementação de novas tecnologias  

- Os principais perfis ocupacionais do setor  

 

 

 

Os relatórios podem ser vistos na própria plataforma ou então pode ser baixados em 

PDF, com a possibilidade de salvar ou imprimir.  

3.2.3.- Dinâmicas de formação CASTWOMAN 

A dinâmica é uma forma de trabalho participativo e experimental. Os participantes 

partilham as suas experiências, discutem, e comprometem-se a chegar a acordos; 

portanto, devemos incentivar a participação de todos os membros. Essa forma de 

trabalhar é favorável à construção coletiva, democrática e criativa de reflexões que 

ajudem a repensar valores e crenças. Falar, ouvir, receber, dar, discutir, debater, 

defender opiniões, ceder e ser flexível a novos saberes são a base de uma dinâmica. 

Além disso, os estilos democráticos são fomentados através da promoção do diálogo, 
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do reconhecimento de acordos e divergências, bem como da resolução pacífica dos 

conflitos e da proposta de soluções, para além da assunção de compromissos coletivos. 

Através da metodologia das dinâmicas e vivências do CASTWOMAN, procura-se refletir 

sobre as relações entre mulheres e homens a partir de uma perspetiva de género. A 

proposta de uma dinâmica exige que experiências pessoais sejam partilhadas. Desde o 

momento em que uma pessoa nasce e reconhece a que sexo pertence, inicia-se um 

processo de socialização com as outras pessoas que estão ao seu redor, a partir daí 

começa a formação de uma série de valores e crenças. À medida que cresce, esse 

primeiro núcleo de socialização expande-se para receber influências e informações que 

podem ser contraditórias ao que foi inicialmente aprendido. As esferas de influência são 

a escola, as ruas, o trabalho, as viagens que se fazem, etc; nesse sentido, na maioria das 

vezes são aceites, valores, crenças e comportamentos sem reflexão. 

O que se pretende com a dinâmica CASTWOMAN é gerar reflexão nos jovens para que 

tomem consciência de aspetos do seu quotidiano, reconheçam estereótipos e papéis 

sociais que estão a ser definidos, o que é ser mulher e o que é ser homem. Tomar 

consciência das relações entre mulheres e homens e, com essas considerações sobre 

suas experiências, repensar valores, atitudes e comportamentos para caminhar em 

direção à equidade. 

A aprendizagem ativa e construtivista é proposta com base nos princípios que: 

• O que ouço, esqueço facilmente. 

• O que ouço e vejo, lembro-me um pouco mais. 

• O que ouço, vejo e questiono com outras pessoas, posso entender. 

• O que ouço, vejo, questiono e coloco em prática, transforma-me. 

• O que ouço, vejo, questiono, adoto e proponho, eu domino e contribui para a 

transformação dos outros e da minha sociedade. 

Nesta seção, é possível encontrar 12 dinâmicas sobre estereótipos de género para 

implementar na sala de aula, com os seus alunos. Cada dinâmica obedece a uma mesma 

estrutura, onde são oferecidas informações básicas (duração, número de participantes, 

resumo, objetivos, materiais, links úteis...) e uma descrição mais detalhada da atividade 

(metodologia e resultados de aprendizagem). Dentro de cada dinâmica, também é 

oferecida uma bateria de perguntas para que os alunos possam fazer uma reflexão sobre 

os estereótipos de género e, especificamente, no ambiente de trabalho. 

Além de poder ter acesso às dinâmicas através da plataforma, também existe uma 

versão para download, ou seja, podem ser baixadas como arquivo PDF, para salvá-las e 

imprimi-las. 
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DICAS AQUANDO DA COLOCAÇÃO DAS DINÂMICAS EM PRÁTICA 

Quando os participantes não são sensíveis à importância da aplicação de dinâmicas para 

a geração da aprendizagem participativa, o facilitador deve sutilmente permitir que 

abandonem a atividade quando isso os faz sentir desconfortáveis, desempenhando um 

papel de observador durante aquele exercício. 

É importante esclarecer que os participantes têm que estar envolvidos de forma 

experimental, pois ao assumir a “experiência”, a nossa mente, a nossa emoção e a nossa 

construção de pensamento conduzir-nos-ão à obtenção de respostas significativas e de 

aprendizagem e, portanto, à mudança de atitudes e comportamentos. 

É importante explicar que a experiência tem mostrado que a resistência das pessoas é 

muito baixa quando falamos em participação em dinâmicas e, em geral, tem-se 

alcançado uma alta taxa de participação. 

É fundamental que os homens participem na dinâmica, a fim de enriquecer a reflexão e 

efetivamente promover o diálogo. 
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O princípio que funciona é: "todas as pessoas sabem algo e têm algo a dizer." A 

informação que mais se deve valorizar é a da própria experiência e não a do 

conhecimento científico. 

É essencial criar um espaço acolhedor onde o diálogo e a livre expressão de ideias sejam 

incentivados de forma ordenada, responsável e respeitosa. Aqui, a participação e 

comentários de todos são encorajados e promovidos; todas as experiências são 

valorizadas. São estabelecidos acordos e critérios como: evitar julgar a outra pessoa, 

falar enquanto alguém estiver a falar, etc. 

 

3.2.4. Boas práticas no local de trabalho  

Estas 12 boas práticas de inclusão de género dentro do setor, resumidas na tabela, 

oferecem informação básica (indicando o país de implementação e os objetivos 

perseguidos) e uma descrição, indicando o problema inicial, a solução implementada e 

o resultado alcançado. Dentro de cada boa prática, é oferecida uma bateria de 

perguntas que pode pedir aos alunos para uma reflexão sobre a prática analisada. 

 

 


