Exmo(a) Senhor(a)
Diretor(a) de Agrupamento de Escolas/Escola não agrupada

Sua referência:

Nossa referência: S-DGE/2019/3670
Data de Expedição: 19/11/2019

Assunto: Comemoração do Dia Internacional da Eliminação da Violência sobre as Mulheres – 25 de
novembro

Em Portugal e no mundo, todos os dias, inúmeras mulheres e raparigas são vítimas de alguma
forma de violência. Muitas vezes, estão privadas dos seus direitos e não conseguem aceder ao
apoio de que necessitam para ultrapassar o impacto que a violência teve nas suas vidas, enquanto
fator determinante para a promoção de sociedades mais resilientes e solidárias.
Considerando que as crianças e jovens são importantes agentes de mudança, convidamos o vosso
Agrupamento/Escola não agrupada a promover o debate de forma a que os alunos reflitam sobre
o tema dos Direitos Humanos e a prevenção da violência sobre as mulheres, no dia 25 de novembro,
Dia Internacional da Eliminação da Violência sobre as Mulheres.
Também neste dia, decorrerá uma sessão comemorativa, com um Painel de debate sobre o tema
no Agrupamento de Escolas Gil Vicente, em Lisboa, promovida pelo Ministério de Educação. As
escolas que assim pretendam, poderão assistir ao Painel a partir das 15h00, através do Link:
https://dge.mec.pt/videodifusao
Os recursos de apoio a esta atividade, nomeadamente cartazes e faixas, estão disponíveis em
https://cidadania.dge.mec.pt. Até ao final da semana serão, ainda, disponibilizados dois vídeos
sobre a mesma temática.
O Diretor-Geral
José Vítor dos
Santos Duarte
Pedroso

Assinado de forma digital
por José Vítor dos Santos
Duarte Pedroso
Dados: 2019.11.19 12:42:21
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Anexo: Programa do Painel de discussão que será transmitido em streaming

Programa

15h00 – Painel de Discussão
Secretário de Estado Adjunto e da Educação
Diretora do AE Gil Vicente
Coordenadora da Educação para a Cidadania do AE Gil Vicente
Coordenadora da EB1 do Castelo - projeto Com a Mala na Mão Contra a Discriminação – Uma
viagem pelos nossos direitos
Representante da Associação Mulheres na Arquitetura
Representante dos Encarregados de Educação
Alunos do 5º ao 12ºanos
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16h00 –Encerramento - Concerto Orquestra do Gil

