
 

  

 

 

OPS Vera Cruz convida para o debate “Questões de
Gênero na Educação” em 15/10

Vivemos numa sociedade que tenta definir a aparência e as
atitudes “corretas” para homens e mulheres. Na mídia, na
escola, na família, na rua e por toda parte há uma enorme
pressão, desde a infância, no sentido de induzir todos a se
comportarem de acordo com determinados padrões.

Para as meninas, cor de rosa e histórias de princesa. Para
os meninos, esportes competitivos e videogames violentos.
Para os que tentam cruzar as fronteiras entre os papéis de
gênero, um monte de dificuldades. Como os pais e
educadores podem se sensibilizar para essa questão e
combater os preconceitos e estereótipos que limitam e
prejudicam as crianças? Como educar para um mundo com
mais igualdade de direitos entre os gêneros?

Esse é o tema do evento que a Organização de Pais
Solidários (OPS) Vera Cruz promoverá em 15 de outubro das
20h30 às 22h30 com a participação de psicóloga Rachel
Moreno e do escritor Alex de Castro. 

A psicóloga Rachel Moreno é especialista em sexualidade e
desenvolve paralelamente iniciativas em prol da
democratização da mídia. É autora de “A Beleza Impossível -
mulher, mídia e consumo" e de "A imagem da Mulher na
Mídia - Controle social Comparado".

O escritor Alex de Castro é autor de “Mulher de Um Homem
Só” e do “Curso Rápido de Feminismo para Homens”
(http://papodehomem.com.br/feminismo/).

Todos os pais de alunos e educadores do Vera Cruz estão
convidados e não é preciso fazer inscrição. 

Até lá!

Grupo de Voluntários da OPS Vera Cruz

Para conhecer melhor a OPS Vera Cruz acesse o blog
opsveracruz.wordpress.com

Para entrar em contato, envie um e-mail para
opsveracruz@uol.com.br

http://papodehomem.com.br/feminismo/
http://opsveracruz.wordpress.com/
http://opsveracruz.wordpress.com/
mailto:opsveracruz@uol.com.br


Para participar do Grupo Trocas Solidárias, entre no
Facebook

TEMA DO DEBATE: Questões de Gênero na Educação
DATA: 15/10/2013
LOCAL: Escola Vera Cruz (Praça Emília Barbosa Lima, 51)
HORÁRIO: 20h30 às 22h30

https://www.facebook.com/groups/opsveracruz/
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