
IMPACTMENINAS
ImpactMeninas é um programa de educação inclusiva criado em 2021 e liderado
pela Embaixada da França. Esse projeto tem como objetivo acompanhar e
empoderar a nova geração, através de encontros com mulheres de impacto e de
mentoria individual pelas alunas de ensino medio. O programa foi criado para
destravar preconceitos de carreiras e mostrar que novos caminhos são possíveis.

MENTORIA INDIVIDUAL
O propósito de esse eixo é 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.

Público de interesse 
Jovens alunas mulheres (16-18 anos) do 2º ano do
ensino médio e/ou 3º ano do ensino médio. Cada
madrinha terá uma dupla composta por uma aluna de
uma escola pública de ensino médio. 

Quando : Ao longo do primeiro semestre escolar de
2023 durante 3 sessões.
Locais: virtual ou presencial (caso desejar) 
Línguas do projeto: francês ou português.

Modalidades

Acompanhamento
As madrinhas irão preencher uma ficha mentora
para informar seu  percurso e  experiência.
As estudantes preencheram previamente formulários
de aspirações para que a Embaixada possa fazer
emparelhamento com as madrinhas de acordo com
suas áreas de interesse. 
Para orientar as madrinhas na condução das sessões,
a Embaixada da França fornece um guia da mentoria
de impacto. 

ORGANIZAÇÃO PROPOSTA
PARA AS 3 SESSÕES

Se você quiser se envolver neste projeto,
envie um e-mail para :

elvina.guillaume@diplomatie.gouv.fr

Respectivas apresentações
(percurso e experiência)

possibilidade de usar o formulário
de aspirações das alunas

mentoradas

Sessão de aprofundamento
sobre temas de interesse

Alguns dias antes da sessão, a
mentora envia um e-mail com os

tópicos a serem discutidos 

Síntese da trajetória de
mentoria 

O que mudou para elas, os
ganhos, como elas evoluíram e em

que...


