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Caros colegas, 

É com imenso orgulho que partilhamos o progresso 
alcançado pela Iniciativa de Prioridade ao Género em 
2021 na segunda metade de 2021. Apesar dos contínuos 
desafios da pandemia COVID-19, a GCI continua 
a avançar no objetivo da igualdade de género na 
educação e através da educação. Muitos dos nossos 
países parceiros da GCI continuam a operar em 
circunstâncias muito difíceis, tendo de lidar do com 
a pandemia para além da deterioração das crises de 
segurança, e dos duros efeitos das alterações climáticas. 
Neste contexto, é ainda mais importante assegurar que 
todas as raparigas e rapazes continuem a aprender. 

Durante este período, as nossas realizações 
conjuntas incluíram oficinas regionais e nacionais 
da sociedade civil, uma formação de Facilitadores 
de Liderança Transformativa, o lançamento do 
Kit de ferramentas sobre igualdade de género na 
educação (GES) e o lançamento do 2º Curso de curta 
duração sobre Planificação Sensível ao Género para 
o Setor da Educação. A GCI tem apoiado o governo 
da Serra Leoa a desenvolver o seu novo Plano para o 
Setor da Educação, o governo do Burquina Faso a 
desenvolver um diagnóstico participativo do género, 
e os Ministérios da Educação em Moçambique e na 
Nigéria a desenvolverem formação especializada 
em Planificação Sensível ao Género para o Setor da 
Educação (GRESP) Os parceiros da GCI a nível nacional 
têm trabalhado com maior proximidade e fizeram 
planos para implementar conjuntamente as atividades 
da GCI em 2022. 

Em setembro, realizámos a primeira oficina presencial 
GRESP desde o início da pandemia. Sob a liderança do 
nosso Consórcio de OSC, representantes da sociedade 
civil e jovens feministas dos países francófonos da 
GCI reuniram-se em Dakar para reforçar as suas 
capacidades e partilhar experiências no GRESP (vídeo 
aqui). Em novembro, a nova Comunidade de Práticas 
de Igualdade de Género na Educação (vídeo aqui) 
mobilizada em Dakar, na sequência do curso do IIEP 
sobre Planificação Sensível ao Género para o Setor da 
Educação. 

Os Ministérios da Educação reforçaram a sua 
liderança na promoção da igualdade de género. Por 
exemplo, Moçambique lançou um novo mecanismo 
multissetorial para combater a violência contra crianças 
nas escolas, e a Serra Leoa adotou uma nova Política de 
Inclusão Radical. 

A UNGEI e o IIEP, com o seu apoio, têm divulgado 
o trabalho da GCI em fóruns globais e regionais. 
Na  3a Cimeira da União Africana para as raparigas 
apresentámos a abordagem GCI e reiterámos o 
nosso apelo a um maior investimento na educação 
transformativa do género. Na Mesa Redonda Global para 
Juventude da UNFPA-UNICEF sobre o Aceleramento 
do Progresso para Eliminar a MGF destacámos a 
importância da educação das raparigas para acabar 
com as práticas nocivas e contribuímos para a criação 
de uma coligação global de jovens para acabar com 
a MGF. Estes encontros têm sido fundamentais para 
estabelecer ligações entre a GCI e outras iniciativas, 
reforçando o nosso compromisso de enfrentar as 
barreiras complexas e inter-relacionadas com a 
educação enfrentadas pelas raparigas em particular. 

Sugerimos a leitura do conteúdo desta edição, que 
se centra nos resultados e realizações da GCI no 
segundo semestre de 2021 e chama a sua atenção 
para as atividades planeadas para 2022. Estamos 
gratos por tudo o que alcançámos juntos até agora, e 
continuaremos a trabalhar arduamente pela igualdade 
de oportunidades de educação para todas as raparigas 
e rapazes. 

Obrigado pela vossa determinação, colaboração e 
solidariedade.

Edição nº2  |  31 de janeiro de 2022
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EDITORIAL

Fabricia Devignes,  
Gestora de Programa, Instituto 
Internacional de Planeamento da 
Educação (IIEP-UNESCO)

Eline Versluys,  
Líder GCI, Iniciativa das Nações Unidas 
para a Educação das Raparigas (UNGEI)

https://www.ungei.org/campaign/ges-toolkit
https://www.ungei.org/campaign/ges-toolkit
https://www.youtube.com/embed/9mRIOyQjeH8
https://www.youtube.com/embed/9mRIOyQjeH8
https://www.youtube.com/embed/9mRIOyQjeH8
https://www.ungei.org/media/gresp-workshop
https://youtu.be/F5sj3y4H2f4
https://au.int/en/newsevents/20211116/3rd-african-girls-summit
https://wcaro.unfpa.org/en/news/global-youth-roundtable-accelerating-progress-eliminate-female-genital-mutilation-put-young
https://wcaro.unfpa.org/en/news/global-youth-roundtable-accelerating-progress-eliminate-female-genital-mutilation-put-young
https://wcaro.unfpa.org/en/news/global-youth-roundtable-accelerating-progress-eliminate-female-genital-mutilation-put-young
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Melhoria da integração transversal da igualdade de género na educação e através da 
educação implementada pelo(s) Ministério(s) da Educação em conjunto com outros 
ministérios relevantes.

RESULTADOS E ATUALIZAÇÕES  

Comunidade de Práticas de Igualdade em Género e 
Educação (CPGE)

• Na sequência do curso francófono sobre Curso 
de curta duração sobre Planificação Sensível ao 
Género para o Setor da Educação (novembro de 
2020 - fevereiro de 2021), o IIEP-UNESCO recebeu 21 
membros da Comunidade de Práticas de Igualdade 
em Género e Educação (CPGE) em Dakar para uma 
oficina presencial (15 a 19 de novembro) 

Curso de curta duração sobre Planificação Sensível ao 
Género para o Setor da Educação (GRESP) em Inglês

• O IIEP-UNESCO organizou um curso de 9 semanas 
online sobre Planificação Sensível ao Género 
para o Setor da Educação (outubro-dezembro 
de 2021). Os participantes do curso incluíam 52 
participantes de 20 países africanos, que trabalham 
nos Ministérios da Educação (tanto a nível central 
como descentralizado) e em organizações não 
governamentais e internacionais.

• O curso de curta duração sobre Planificação 
Sensível ao Género foi concebido para profissionais 
diretamente envolvidos no planeamento dos 
programas e na elaboração de políticas. O curso 
centra-se na forma como a igualdade de género é 
atualmente abordada nas políticas nacionais, e nas 
melhorias práticas a serem levadas a cabo. 

Formação especializada em Planificação Sensível ao 
Género para o Setor da Educação para o Ministério da 
Educação em Moçambique 

• O IIEP-UNESCO está a trabalhar com dois 
especialistas moçambicanos em planeamento 
educativo e género para conceber materiais de 
formação à medida do MdE sobre esta matéria. 

• A formação está concebida para 36 pessoas (25 
pontos focais de género do Ministério da Educação 
e Desenvolvimento Humano, e 11 coordenadores 
provinciais). 

Foto de IIEP-UNESCO Dakar. Oficina sobre a Comunidade de Práticas de Igualdade em Género e Educação do IIEP-UNESCO Dakar (CPGE). 
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Formação especializada em Violência Baseada no 
Género na Escola (VBGE) para o Ministério da Educação 
em Moçambique 

• A UNGEI está a trabalhar com o Ministério da 
Educação, o escritório da UNICEF no país e um 
especialista em género para realizar um mapeamento 
dos mecanismos de prevenção e resposta existentes 
à VBGE em Moçambique. 

• Com base nos resultados do mapeamento, um curso 
contextualizado sobre VBGE será desenvolvido e 
ministrado pela UNGEI ao pessoal do MdE a nível 
central e descentralizado. O curso será ligado à 
formação do IIEP-UNESCO sobre Planificação 
Sensível ao Género, referido acima 

Plano para o Setor da Educação (PSE) da Serra Leoa 
2022-2025 

• Após a conclusão do Análise do Setor da Educação 
(2020), a GCI, que incluiu um capítulo dedicado 
especificamente ao género, está a apoiar o governo 
da Serra Leoa a desenvolver o seu Plano para o Setor 
da Educação para 2022-2026. Neste quadro, o IIEP 
apoia os custos do PSE com uma forte dimensão de 
género. O relatório será finalizado em abril de 2022.  

Diagnóstico Participativo de Género (DPG) do 
MENAPLN do Burquina Faso 

• As atividades do DPG no Burquina Faso estão 
atualmente em curso. O DPG visa (1) destacar as boas 
práticas do MENAPLN na promoção da igualdade de 
género na e através da educação, (2) identificar áreas 
de lacunas e desafios, e (3) fazer recomendações 
sobre o caminho a seguir. 

• O IIEP-UNESCO realizou inquéritos presenciais e 
online para consultar o pessoal do MENAPLN e os 
principais atores da educação em novembro de 2021. 

Formação online de facilitadores em Liderança 
Transformativa para a Igualdade de Género

• A UNGEI e a Gender at Work implementaram um 
seminário online de dois dias sobre Liderança 
Transformativa para a Igualdade de Género. O 
curso apoia os participantes a adquirir novas 
capacidades de liderança, a construir compromissos 
e a transformar a cultura organizacional para a 
igualdade de género. 

• A formação de facilitadores ajudou a construir 
competências de facilitadores e a obter contributos 
críticos para o currículo do Curso de Liderança 
Transformativa. Os facilitadores formados ajudarão 
a dirigir os cursos de Liderança Transformativa a 
nível nacional, dirigidos a funcionários superiores do 
Ministério da Educação em países selecionados da GCI.

Foto do IIEP-UNESCO Dakar. Reunião entre a equipa do IIEP GCI e 
Sua Excelência Carmelita Rita Namashulua, Ministra da Educação de 
Moçambique, MINEDH, 11 de outubro de 2021

Foto da UNICEF /Tremeau. Uma aluna estuda na sala de aula no 
Burquina Faso. 

Foto da UNICEF/Dejongh. Uma aluna e a sua professora no primeiro 
dia de regresso à escola depois das férias no norte do Níger. 

• Foto da UNICEF/
Dejongh. Uma aluna 

http://www.iiep.unesco.org/en/publication/republic-sierra-leone-education-sector-analysis-assessing-enabling-environment-gender
http://www.iiep.unesco.org/en/publication/republic-sierra-leone-education-sector-analysis-assessing-enabling-environment-gender
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•  A UNGEI irá ministrar uma formação em 
Liderança Transformativa para a Igualdade de 
Género ao pessoal sénior do MdE a nível central e 
descentralizado na Nigéria, em coordenação com 
a formação do IIEP sobre Planificação Sensível ao 
Género para o Setor da Educação. 

• A UNGEI irá ministrar um curso regional sobre 
Liderança Transformativa para a Igualdade de 
Género para o pessoal do MdE dos países de 
língua francesa da GCI. 

• A UNGEI irá realizará uma análise SWOT 
sobre a integração da igualdade de género 
no planeamento do setor da educação e nos 
processos de concessão de bolsas de estudo nos 
8 países do GCI. 

• O IIEP (a equipa do GCI, juntamente com a equipa 
de Investigação e Desenvolvimento do IIEP) 
está atualmente a desenvolver vários projetos 
que visam clarificar as práticas de igualdade de 
género na educação, facilitar a compreensão 
dos principais desafios, e apoiar a tomada de 
decisão sobre igualdade de género na e através 
da educação. Os principais projetos a serem 
desenvolvidos durante 2022 são: 

• Normas e barreiras que impedem o acesso 
e a participação das raparigas no ensino 
de qualidade na Serra Leoa.

• Fatores associados ao abandono escolar 
das raparigas e à gravidez precoce em 
Moçambique.

• Normas de género, dinâmicas de poder 
e resistência à mudança na gestão e 
planeamento da educação no Burquina 
Faso. 

• Educação e igualdade de género entre as 
populações deslocadas na Mauritânia e no 
Chade. 

• A integração da VBGE nos sistemas de 
informação da educação: o caso do Níger. 

• A economia política para a educação na 
primeira infância (EPI) e as ligações entre 
as políticas de equidade de género. 

• Desafios e oportunidades das mulheres 
em papéis de liderança na educação: 
analise do caso das diretoras de escolas na 
África Subsaariana. 

• O desemprego e a educação das jovens 
mulheres. 

• Políticas sensíveis ao género para 
abordar questões de desajustamento de 
competências. 

•  

O QUE ESTÁ POR VIR?

Foto da UNICEF /Diarra. Alunas revêm e trocam ideias sobre uma aula 
sobre a menstruação numa escola no Mali. 

Foto do IIEP-UNESCO Dakar. Oficina sobre a Comunidade de Práticas 
de Igualdade em Género e Educação do IIEP-UNESCO Dakar (CPGE). 
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Será desenvolvido um briefing sobre políticas da GCI, com recomendações a serem consideradas pelos governos 
para integrar a igualdade de género em todo o processo de planeamento da educação e para desenvolver 
estratégias concretas para promover a igualdade de género na e através da educação. 

• Após o lançamento de uma revisão da literatura sobre normas sociais e educação das raparigas nos países da 
GCI (fase 1), a UNGEI lançará um novo documento de política com base nessa pesquisa. 

• A UNGEI irá lançar uma segunda fase das normas sociais acima referidas e da investigação sobre a educação 
das raparigas, centrando-se nos determinantes estruturais da educação das raparigas na Nigéria e no Níger. A 
pesquisa abrangerá tanto cenários de conflito como de não-conflito. 

• O IIEP apoiará o Ministério da Educação do Níger a desenvolver uma ferramenta para recolher dados sobre a 
violência de género na escola e melhorar os seus sistemas de informação sobre educação. 

• A GCI irá organizar uma oficina para divulgar os resultados do diagnóstico participativo do género no Burquina 
Faso, e trabalhar com os governos do Níger e do Mali para realizar análises de diagnóstico participativo do 
género (a nível programático, orçamental e operacional). 

• O IIEP-UNESCO lançará a sua segunda coorte da Comunidade de Práticas de Igualdade em Género e Educação 
para os ex-alunos do Curso de curta duração sobre Planificação Sensível ao Género em Inglês. 

• O IIEP-UNESCO irá analisar as desigualdades de género no processo orçamental e as opções para as abordar 
no Burquina Faso e no Níger. 

• O IIEP irá ministrar formação personalizada sobre o planeamento da educação numa perspetiva de igualdade 
de género na Nigéria, Serra Leoa, Burquina Faso, Níger e Moçambique.

Foto da UNICEF/Dejongh. No Níger, duas alunas frequentam as aulas, 
acompanhadas pelo sua professora.

Foto do IIEP-UNESCO Dakar. Oficina sobre a Comunidade de Práticas 
de Igualdade em Género e Educação do IIEP-UNESCO Dakar (CPGE) 

https://www.ungei.org/publication/what-we-know-and-dont-know-about-persistent-social-norms-serve-barriers-girls-access
https://www.ungei.org/publication/what-we-know-and-dont-know-about-persistent-social-norms-serve-barriers-girls-access
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Workshop GRESP em Dakar 

• De 27 a 30 de setembro, o FAWE, a ANCEFA e 
a UNGEI organizaram (juntamente com outros 
parceiros técnicos) uma reunião presencial Oficina 
GRESP em Dakar. A oficina reuniu 37 atores da 
sociedade civil e jovens feministas de 11 países 
francófonos na África Ocidental e Central. 

• O objetivo desta oficina de trabalho regional 
GRESP foi reforçar a capacidade da sociedade civil 
de apoiar os governos na construção de sistemas 
de educação verdadeiramente sensíveis ao género. 

• O seminário apoiou os participantes a reforçar 
as suas competências em análise de género, 
desenvolvimento de estratégias, orçamentação 
e monitorização sensíveis ao género. Jovens 
feministas partilharam as suas experiências e 
expressaram ideias sobre como tornar os sistemas 
de educação mais equitativos. 

• Todos os participantes adquiriram competências 
para advogar pelo planeamento do setor educativo 
mais sensível às questões de género e para 
trabalhar com parceiros educativos na promoção 
da igualdade de género na educação. 

Testemunhos de oficinas: 

“Aprendi muitas coisas. Aprendemos sobre a 
importância de estarmos envolvidas nestas questões 
enquanto jovens. Portanto, vai ser útil para mim. 
Tivemos também novos dados que permitirão melhorar 
a advocacia, levar esta luta a um novo nível, também e 
debater com as nossas autoridades competentes.” 

Fatou Warkha Sambe, jornalista e militante feminista,  
Plan Senegal 

“Agimos sobre o conhecimento, intelecto e coração 
para agir, e foi tudo isto reunido que fez da oficina um 
sucesso. [Os participantes] encontraram-se, tiveram 
a oportunidade de partilhar o que aprenderam 
das pessoas com o tema em si, e aprenderam os 
conhecimentos técnicos necessários” 

Houraye Mamadou Anne, Diretor Regional FAWE-WASRO  

Foto da UNGEI GCI. Uma jovem ativista feminista toma a palavra 
durante a oficina GRESP em Dakar. 

 

Foto da UNICEF/Franco. Jovens artistas e alunos no exterior da escola 
na Província de Nampula, Moçambique.

Reforço do setor da educação que permita um ambiente favorável aos 
esforços do MdE no que toca à integração transversal da igualdade de 
género, na educação e através da educação. 

RESULTADOS E ATUALIZAÇÕES 

https://www.ungei.org/media/gresp-workshop
https://www.ungei.org/media/gresp-workshop
https://www.ungei.org/blog-post/gresp-workshop-young-african-feminists
https://www.ungei.org/blog-post/gresp-workshop-young-african-feminists
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Oficina regional da GCI organizada pelo consórcio  
de OSC 

• Após a oficina de trabalho GRESP francófona, 
vários aspetos estratégicos da formação foram 
desenvolvidos num seminário regional da GCI 
organizado pelo Consórcio de OSC para um 
subgrupo de participantes nos dias 1 e 2 de outubro 
de 2021. 

• Durante esta oficina, e com base nos novos 
conhecimentos adquiridos na oficina de trabalho 
GRESP, os parceiros do consórcio partilharam 
as lições aprendidas dos projetos piloto GCI e 
desenvolveram planos de ação para as atividades 
GCI em 2022. 

Iniciativas e atividades de capacitação dos países 
lideradas pelo consórcio de OSC 

• O consórcio de OSC (ANCEFA, FAWE e PLAN) 
e a UNGEI reuniu-se para uma sessão de 
aprendizagem para partilhar experiências e lições 
aprendidas durante os projetos-piloto que foram 
implementados na primeira metade de 2021. 

Relatórios Anuais de Grupos Locais de Educação (GLE) 

• A UNGEI apresentou a GCI aos GLE em 7 países 
da GCI e iniciou o desenvolvimento dos Relatórios 
Anuais dos GLE. Os relatórios darão uma visão 
geral das atividades dos membros dos GLE para 
promover a igualdade de género na educação 
e permitirão aos GLE identificar potenciais 
sinergias, detetar lacunas, e criar oportunidades  
de intercâmbio.    

Foto do consórcio de OSC da GCI. Esquerda: Formação Nacional para 
OSO na Serra Leoa. Direita: Formação e Consulta de Género com 
Jovens na Serra Leoa

Foto do consórcio de OSC da GCI. Atividade de desenvolvimento de 
mensagens sobre COVID-19 com jovens na Serra Leoa. 

Foto da UNGEI GCI. Participantes durante uma atividade na oficina de 
trabalho GRESP em Dakar. 
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• O consórcio de OSC desenvolveu planos de 
ação para 2022 em todos os 8 países da GCI. 
As atividades incluem o diálogo político, o 
envolvimento comunitário e a capacitação. As 
OSC irão concentrar-se no apoio ao planeamento 
do setor da educação que responde às questões 
de género, promovendo a colaboração 
intersectorial e ajudando as comunidades a 
transformar as normas de género. 

• Será organizada uma série de aprendizagens 
para permitir às OSC de diferentes países da 
GCI partilharem experiências, lições aprendidas 
e abordagens inovadoras para promover a 
igualdade de género na educação. 

• A UNGEI apoiará os GLE em países seleccionados 
da GCI para conduzir uma avaliação rápida da 
igualdade de género na e através da educação 
usando o Kit de Ferramentas GES, e para 
organizar Diálogos por País para discutir os 
resultados da avaliação. 

O QUE ESTÁ POR VIR?

Foto da UNICEF/Dejongh. Alunas num centro de educação alternativa 
no sul do Níger. 

NOTÍCIAS
• Recebemos quatro novos membros na equipa da 

GCI! Cécile Giraud é uma nova Analista de Políticas 
Educativas Associadas ao IIEP, baseada em Dakar. 

• Lançamento do novo sítio web do escritório de 
Dakar do IIEP-UNESCO para África, com um 
espaço dedicado à GCI. Link aqui. 

• Moçambique lançou um novo mecanismo 
multissetorial para a prevenção, denúncia, 
encaminhamento e resposta à violência contra 
crianças nas escolas. 

• O Ministério do Ensino Básico e Secundário na 
Serra Leoa adotou uma nova Política de Inclusão 
Radical. 

• O 3ª Cimeira da UA foi realizada em Niamey, Níger 
de 16 a 18 de novembro de 2021. 

• A próxima reunião do Conselho da Aliança GCI está 
prevista para março de 2022. Foto da UNICEF/Pouget. Um estudante participa numa aula de 

matemática numa escola corânica no campo de refugiados de 
M’berra, Mauritânia. 

https://dakar.iiep.unesco.org/en/programs/gender-centre-initiative-gci
https://au.int/en/newsevents/20211116/3rd-african-girls-summit


9

Veja os eventos anteriores  

• Quando as escolas fecham: Impactos de género do 
encerramento de escolas por COVID-19, Webinar 
para a África Oriental e Austral, UNESCO, GPE, 
FAWE, Centro Internacional da União Africana 
para a Educação Feminina e Feminina em África, 
exibido em inglês.

• Cimeira Inaugural de Dados sobre a Educação 
Perdida: Sessão temática de dados de género, 
NORRAG, ACORDO

• Evento do painel durante o 3a Cimeira da União 
Africana para as raparigas: “Aproveitar a educação 
das raparigas para a África que queremos”.

• UNFPA-UNICEF Mesa Redonda Global da 
Juventude para Acelerar o Progresso na Eliminação 
da MGF UNICEF, UNFPA, UNGEI, Spotlight Initiative. 

Orientação, notas informativas e ferramentas 

• A UNGEI e o GPE lançaram o Kit de ferramentas 
sobre igualdade de género na educação (GES). 

• O kit de ferramentas apoia as partes 
interessadas na educação a conduzir uma 
rápida avaliação da igualdade de género na 
educação e através da educação no seu país. 
O kit de ferramentas será pilotado por Grupos 
Locais de Educação em países seleccionados 
da GCI.  

Blogs e notícias 

• Comunidade de Práticas de Igualdade em Género 
e Educação do IIEP-UNESCO do Dakar reúne-se 
no Senegal, IIEP-UNESCO. Disponível em Inglês e 
Francês. Ver entrevistas em vídeo com membros 
do CPGE Dakou, Betty e Halidou. 

• Oficina GRESP: Jovens Feministas Africanas a 
Liderar o Caminho para a Igualdade de Género na 
Educação, UNGEI. Disponível em Inglês e Francês. 

• A Sociedade Civil intervém para contribuir para a 
planificação de sistemas de educação sensíveis ao 
género, ANCEFA, FAWE, UNGEI, GPE. Disponível 
em Inglês e Francês.

EVENTOS

Gráfico do UNFPA. UNICEF-UNFPA Evento da Mesa Redonda Global 
da Juventude. 

Foto de UNICEF/Knowles-Coursin. Alunas em idade do ensino 
secundário no exterior da escola no Estado de Enugu, Nigéria. 

RECURSOS E PUBLICAÇÕES

https://youtu.be/a4V-YJRlwqc
https://youtu.be/a4V-YJRlwqc
https://youtu.be/a4V-YJRlwqc
https://www.norrag.org/30-november-2021-inaugural-missing-education-data-summit-conceptualizing-and-addressing-education-data-gaps-for-sdg-4/
https://www.norrag.org/30-november-2021-inaugural-missing-education-data-summit-conceptualizing-and-addressing-education-data-gaps-for-sdg-4/
https://au.int/en/newsevents/20211116/3rd-african-girls-summit
https://au.int/en/newsevents/20211116/3rd-african-girls-summit
https://wcaro.unfpa.org/en/news/global-youth-roundtable-accelerating-progress-eliminate-female-genital-mutilation-put-young
https://wcaro.unfpa.org/en/news/global-youth-roundtable-accelerating-progress-eliminate-female-genital-mutilation-put-young
https://wcaro.unfpa.org/en/news/global-youth-roundtable-accelerating-progress-eliminate-female-genital-mutilation-put-young
https://www.ungei.org/campaign/ges-toolkit
https://www.ungei.org/campaign/ges-toolkit
https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/iiep-unesco-dakars-community-practice-gender-and-education-meets-senegal
https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/iiep-unesco-dakars-community-practice-gender-and-education-meets-senegal
https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/iiep-unesco-dakars-community-practice-gender-and-education-meets-senegal
https://dakar.iiep.unesco.org/en/news/iiep-unesco-dakars-community-practice-gender-and-education-meets-senegal
https://dakar.iiep.unesco.org/actualites/la-communaute-de-pratique-en-genre-et-education-de-liipe-unesco-dakar-se-reunit-au
https://www.youtube.com/watch?v=EsEACWhxLUw
https://www.youtube.com/watch?v=d2MUGPtOY0Y
https://www.youtube.com/watch?v=UzMEUq-I7qY
https://www.ungei.org/blog-post/gresp-workshop-young-african-feminists
https://www.ungei.org/blog-post/gresp-workshop-young-african-feminists
https://www.ungei.org/blog-post/gresp-workshop-young-african-feminists
https://www.ungei.org/fr/blog-post/atelier-gresp-jeunes-feministes-africaines
https://www.globalpartnership.org/blog/civil-society-stepping-contribute-planning-gender-responsive-education-systems
https://www.globalpartnership.org/fr/blog/societe-civile-contribuer-planification-systemes-educatifs-sensibles-genre


Para mais informações, não hesite em 
entrar em contato com  
gdiamond@ungei.org e  
c.giraud@iiep.unesco.org. 

Iniciativa de Prioridade ao Género (UNGEI)

Iniciativa de Prioridade ao Género  
(IIEP-UNESCO Dakar)

mailto:gdiamond%40ungei.org?subject=
mailto:c.giraud%40iiep.unesco.org?subject=c.giraud%40iiep.unesco.org
https://www.ungei.org/what-we-do/gender-responsive-education-systems
https://dakar.iiep.unesco.org/en/programs/gender-centre-initiative-gci
https://dakar.iiep.unesco.org/en/programs/gender-centre-initiative-gci

