Exmo. (a) Senhor(a) Diretor(a)/Presidente da CAP
Assunto: Prémio Gandhi de Educação para a Cidadania

Na sequência de comunicação prévia referente ao “Prémio Gandhi de Educação para a
Cidadania”, que pretende honrar e dar a conhecer Mahatma Gandhi como um dos
grandes líderes pacifistas do século XX e da luta pela dignidade da pessoa humana e
dar a conhecer a visão humanista das suas ideias no combate à intolerância, à
discriminação e ao autoritarismo, vimos informar sobre as datas de votação,
designação dos membros do júri e endereço da plataforma.
Nesta primeira edição do Prémio Gandhi, subordinado ao tema «Bem-estar animal»,
72 escolas e agrupamentos de escolas submeteram a sua candidatura, a qual será
apreciada em dois momentos:


No primeiro, que decorrerá entre os dias 21 e 28 de junho, todos os cidadãos
poderão votar em três das 72 candidaturas do Prémio.



No segundo momento, apuradas 50 das 72 candidaturas, estas serão apreciadas
por um júri, de acordo com os critérios estabelecidos no n.º 2 do artigo 9.º do
Regulamento

do

Prémio

Gandhi

de

Educação

para

a

Cidadania

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_documentos/premio_gandhi
_de_educacao_para_a_cidadania_regulamento.pdf.
Os membros do júri selecionarão os 30 projetos a distinguir com a atribuição do Prémio
Gandhi, os quais serão anunciados em cerimónia pública prevista para o dia 2 de
outubro de 2021, celebrando-se, desta forma, o Dia Internacional da Não Violência e a
memória do dia de nascimento de Mahatma Gandhi.
Neste sentido, solicitamos que possa ser divulgado na escola/agrupamento de escolas
e na comunidade educativa o endereço onde se procederá ao primeiro momento de
votação https://premiogandhi.dge.mec.pt.
Aproveitamos para informar que a atribuição do Prémio Gandhi é da responsabilidade
de um júri constituído pelos Dr. José Carlos Sousa, em representação da DGE, que
preside; Dra. Francisca Simões, em representação da ANQEP, I.P.; Dra. Dra. Madalena

Torres, em representação da DGEstE; e por cinco coordenadores da Estratégia de
Educação para a Cidadania na Escola (EECE), cada um indicado por cada uma das
Direções de Serviços Regionais da DGEstE:


Professora Isabel Oliveira Vilarinho Correia, do Agrupamento de Escolas do
Pinheiro, Penafiel, pela DSRN;



Professora Lídia Maria Fernandes Dinis Mineiro, da Escola Secundária Quinta das
Palmeiras, na Covilhã, pela DSRC;



Professora Ana Isabel Cabral Ferreira Morais de Araújo, do Agrupamento de
Escolas das Laranjeiras, pela DSRLVT;



Professor Nuno Miguel Caldeira Cardoso, do Agrupamento de Escolas de
Reguengos de Monsaraz, pela DSR Alentejo;



Professor Gonçalo Duarte, do Agrupamento de Escolas da Bemposta, em
Portimão, pela DSR Algarve.

O último membro a integrar o júri, constituído por uma individualidade de reconhecido
mérito no domínio de educação para a cidadania, selecionado para cada edição do
Prémio e indicado pelo membro do Governo responsável pela área da Educação, será
para 2021, a Dra. Marisa Quaresma dos Reis, Provedora Municipal dos Animais de
Lisboa.
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