FUTUR EN TOUS GENRES
Nouvelles perspectives pour filles et garçons

Informações para os pais e as mães
Futur en tous genres - aspetos essenciais
Na Suíça, existem vários cursos de formação e profissões que ainda são maioritariamente escolhidos por
homens ou mulheres. Por essa razão, o objetivo do dia "Futur en tous genres" é alargar os horizontes
profissionais dos alunos e das alunas, permitindo-lhes descobrir profissões atípicas. Neste dia nacional,
centenas de empresas, organizações, escolas profissionais e escolas superiores abrem as suas portas a alunos e
alunas em toda a Suíça. O foco incide sobre diferentes anos de escolaridade, dependendo do Cantão:
•
•
•
•
•
•

Cantão de Berna: 7H ao 9H (HarmoS),
Cantão de Neuchâtel: 9e e 10e (HarmoS),
Cantão de Valais: 8H (HarmoS),
Cantão de Friburgo: 7H (programa de base) e 10H (ateliers temáticos) (HarmoS),
Cantão de Genebra: 9e (HarmoS) (participação obrigatória),
Cantão de Vaud: 7e ao 9e (HarmoS).

Modalidade do dia
A participação cruzada é o conceito central do dia "Futur en tous genres". Os alunos/as alunas irão descobrir
profissões, percursos de vida e áreas profissionais tradicionalmente não associados ao seu género. Durante
este dia, os alunos/as alunas dos níveis de escolaridade acima referidos acompanharão um familiar do sexo
oposto no seu local de trabalho (programa de base) ou poderão participar num atelier temático (inscrição no
nosso website aqui).
1.

Programa de base: rapazes e raparigas deslocam-se ao local de trabalho de um familiar

No caso do programa de base, os alunos/as alunas irão acompanhar um membro da sua família no seu local de
trabalho. Existem várias possibilidades. Não se esqueça de perguntar aos seus colegas, à direção ou ao
departamento de recursos humanos.
O programa de base pode decorrer de diferentes formas, eis alguns exemplos:
•
•

As raparigas acompanham o seu pai e os rapazes acompanham a sua mãe (ou outra pessoa do seu
agregado familiar);
As raparigas acompanham uma pessoa que tenha uma profissão tradicionalmente masculina e os
rapazes acompanham alguém com uma profissão tipicamente feminina. Por exemplo, um rapaz
acompanha o seu vizinho que exerce a profissão de parteiro num hospital ou uma rapariga
acompanha a sua vizinha que é programadora informática.

O objetivo é as crianças alargarem os seus horizontes e descobrirem uma área profissional na qual
eventualmente nunca tenham pensado.
2.

Ateliers temáticos: rapazes e raparigas escolhem um atelier prático

Um grande conjunto de empresas, organizações, escolas profissionais e escolas superiores oferecem ateliers
temáticos em áreas profissionais atípicas para rapazes e raparigas. Consulte a lista dos ateliers temáticos na
página "Ateliers" para poder inscrever o seu filho ou filha diretamente online.
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Informações práticas
Informe-se junto da sua empresa
Pergunte à sua empresa se pode levar o seu filho/a sua filha para o trabalho durante o dia "Futur en tous
genres" e informe os seus e as suas colegas. Na maior parte das empresas, o dia "Futur en tous genres" está
incluído no programa anual.
Na escola (excluindo o Cantão de Genebra)
Se o seu filho/a sua filha quiser ir consigo para o trabalho ou quiser participar num atelier temático, é
obrigatório preencher uma ficha de dispensa das aulas (dispense scolaire) que deverá ser entregue ao
professor/à professora. Se a turma do seu filho/da sua filha não participar neste dia, ele ou ela poderá ter a
oportunidade de participar em atividades temáticas na sala de aula.
Preparação para o dia "Futur en tous genres"
Prepare-se para o dia "Futur en tous genres": que profissão é que o seu filho/a sua filha gostaria de descobrir?
Consulte a lista de verificação que o irá ajudar a organizar o dia. Em Genebra, o seu filho/a sua filha utilizará o
Caderno do aluno para se preparar para este dia.
Entrevista
Pergunte a um(a) colega se este/a está disposto/a a responder a algumas perguntas do seu filho/da sua filha. O
objetivo deste dia é que raparigas e rapazes descubram a grande variedade de profissões existentes. Escolha
de forma consciente alguém que exerça uma função sub-representada por um género ou que tenha uma
profissão desconhecida para o seu filho/a sua filha. Está disponível um modelo de entrevista que poderá
descarregar.
Questionário de avaliação
No final do dia, peça ao seu filho/à sua filha para responder ao questionário de avaliação do dia "Futur en tous
genres" e envie o questionário preenchido para a coordenação do dia Futur en tous genres. Em Genebra, o
Caderno do aluno inclui uma grelha de avaliação.

Outras atividades sobre a escolha da carreira
Para além da participação no programa de base ou num atelier, existem outras formas de ajudar o seu filho/a
sua filha a escolher uma carreira despida de estereótipos de género. Poderá encontrar informações sobre jogos
e documentos existentes aqui.

Contactos
A equipa do dia "Futur en tous genres" responderá às suas questões:
E-mail:
Tel.:

info@futurentousgenres.ch
022.388.74.73 ou 079.531.31.28

Questões frequentes
Na página questões frequentes, encontrará respostas às questões mais frequentemente levantadas sobre o dia
"Futur en tous genres".
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