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Contexto do projeto “As Vozes das Adolescentes” 

O projeto “As Vozes das Adolescentes”, da Rise Up, desenvolve a liderança de meninas 
adolescentes para que se tornem agentes de mudança e a desenvolam suas próprias soluções 
para os desafios que enfrentam na América Latina, África, Sudeste Asiático e Estados Unidos. 

A Rise Up busca apoiar jovens líderes e amplificar a voz das meninas para que sejam lançadas 
campanhas de advocacy lideradas por meninas e centradas em meninas,  favorecendo a 
promoção dos seus direitos. Até agora, centenas de meninas fortaleceram sua liderança, 
aprenderam sobre seus direitos e mobilizaram outras meninas em suas comunidades para 
superar desafios sociais, culturais, econômicos e estruturais e transformar suas próprias vidas, 
comunidades e países. 

Em 2020, a Empodera – Transformação Social Pelo Esporte foi selecionada com organização 
implementadora do projeto “As Vozes das Adolescentes” no estado de São Paulo, sendo 
responsável pelo recrutamento, inscrições e realização das oficinas com as adolescentes. Em 
Santana de Parnaíba, a Empodera contará com o apoio da Fundação Tênis no recrutamento e 
cessão do espaço para realização das atividades presenciais. 

 

Objetivos gerais do projeto 

Fortalecer as habilidades de liderança de meninas adolescentes, desenvolvendo suas habilidades 

de comunicação e advocacy, para que se tornem agentes de transformação social e impactem 

positiviamente suas comunidades e a sociedade de modo geral. 

 

Público-alvo 

 30 meninas de 13 a 18 anos, moradoras da cidade de Santana de Parnaíba – SP. 

 

Desenvolvimento das atividades 

As 30 adolescentes selecionadas participarão de oficinas virtuais e presenciais sobre temas-chave 

para o desenvolvimento de sua liderança e empoderamento, como: direitos das meninas e 

mulheres, saúde, comunicação, liderança, igualdade entre mulheres e homens, protagonismo 

juvenil. Após as oficinas, as adolescentes serão acompanhadas por mentoras que apoiarão o 

desenvolvimento dos seus próprios projetos de incidência política. 

Serão realizados 6 encontros presenciais e encontros virtuais quinzenais com as adolescentes 

selecionadas. Por conta das medidas de isolamento social adotadas em razão da pandemia da 

COVID-19, a data de realização dos encontros presenciais será informada posteriormente, 

quando for possível realizá-los de maneira segura, de acordo com as recomendações dos órgãos 
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públicos de saúde. Os encontros presenciais acontecerão em uma escola municipal do bairro 

Fazendinha, em Santana de Parnaíba – SP, aos finais de semana OU durante as férias escolares, 

de 08h30 às 17h30, em data a ser comunicada previamente. 

A partir de agosto de 2020, serão realizados encontros virtuais quinzenais com as adolescentes 

selecionadas. 

Durante a realização das atividades presenciais será oferecida alimentação (café da manhã, 

almoço e lanche da tarde) para as participantes. Também será fornecido auxílio transporte para 

participação nas oficinas presenciais e auxílio para obtenção de pacote de dados de internet para 

participação nos encontros virtuais às meninas que solicitarem no momento da inscrição. As 

participantes que concluírem o programa receberão um certificado. 

 

Inscrições 

As inscrições serão feitas online no período de 30 de junho a 17 de julho de 2020 através do link: 

https://forms.gle/LqrEXbNLbpJVhVGYA. O preenchimento do formulário de pré-inscrição online 

não garante a participação – as candidaturas enviadas serão analisadas com base nos critérios 

pré-estabelecidos a seguir. 

As candidatas e seus responsáveis legais poderão ser contactados por telefone/whatsapp pela 

equipe da Empodera a fim de tirar dúvidas no momento da seleção. 

As adolescentes selecionadas serão contactadas pela equipe da Empodera para confirmar a 

participação. Após esse contato, será necessário o preenchimento do formulário de inscrição e 

do Termo de Autorização pela/o responsável legal, caso a menina seja menor de idade. 

 

Critérios para a participação   

Serão selecionadas 30 adolescentes para participar do projeto “As Vozes das Adolescentes” a 

partir dos seguintes critérios: 

 Pertencer ao gênero feminino; 

 Possuir entre 13 e 18 anos; 

 Residir em Santana de Parnaíba; 

 Ter disponibilidade para participar dos encontros virtuais quinzenais do projeto, 

agendados previamente; 

 Ter disponibilidade para participar das 6 oficinas presenciais do projeto, agendadas 

previamente; 
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 Ter sua participação no projeto autorizada pela/o responsável legal, que deverá assinar 

o Termo de Autorização do projeto (para participantes menores de idade); 

 Estar comprometida com os propósitos do projeto. 

 

Serão priorizadas as candidaturas de meninas pertencentes a grupos vulnerabilizados, 

estudantes de escolas públicas ou bolsistas em escolas particulares. 

 

Fatores eliminatórios 

Serão automaticamente eliminadas candidaturas com base nos seguintes critérios: 

 Candidatas que não atendam aos critérios de seleção (gênero, idade, local de residência 

e disponibilidade para participar das oficinas); 

 Respostas ao formulário de pré-inscrição que não estejam alinhadas com os objetivos 

do projeto; 

 Formulário de pré-inscrição incompleto. 

  

Cronograma para candidaturas 

Abertura: 30 de junho de 2020 

Prazo final: 17 de julho de 2020 

Notificação da Seleção: 27 de julho de 2020 

 

● As inscrições serão aceitas por e-mail ou pelo formulário on-line disponível aqui: 

https://forms.gle/LqrEXbNLbpJVhVGYA.   

● Notificações às selecionadas serão enviadas em 27 de julho, através dos contatos 

fornecidos pela candidata no momento da pré-inscrição. 

Dúvidas devem ser direcionadas para contato@empodera.org.br / (21) 97237-1417 
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