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MÉDIO 
 

Senhores Diretores; 

 

Estão abertas, até o dia 30 de maio de 2019, as inscrições para o Prêmio Zayed de 

Sustentabilidade, representado no Brasil pelo Consulado dos Emirados Árabes. 

Todas as escolas que possuem Ensino Médio podem participar. Este prêmio será 

atribuído a escolas secundárias globais de seis regiões geográficas do mundo todo 

que demonstrem impacto, inovação e inspiração para permitir o acesso inclusivo e 

igualitário a uma educação de qualidade. As escolas participantes devem propor 

projetos que possam ser implementados dentro de 12 a 24 meses, com 

resultados tangíveis nas áreas de energia sustentável, água, alimentos e saúde. 

Os projetos têm o objetivo de proporcionar um impacto educacional positivo, incluindo 

o acesso a uma educação de qualidade, além de garantir que os alunos desenvolvam 

habilidades essenciais para alcançar as suas metas. Para se inscrever, clique aqui 

– https://zayedsustainabilityprize.com/en  os projetos devem ser submetidos em 

língua inglesa. É preciso criar uma conta no hotsite, para prosseguir com a 

inscrição. Os idealizadores do Prêmio Zayed almejam gratificar projetos que 

demonstrem abordagens novas e inovadoras e que sejam, acima de tudo, 

inspiradoras. Uma escola vencerá em cada uma das seis regiões mundiais, entre 

elas, as Américas (Norte, Central e do Sul). Em 2017 e 2018, a E.E. Prof. Dimas 

Mozart e Silva, de Taquarituba, no interior de São Paulo, foi finalista do Prêmio, 

representando o continente americano no prêmio em Abu Dhabi, nos Emirados 

Árabes.  

 

https://zayedsustainabilityprize.com/en
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Para mais informações sobre o prêmio: 

clique aqui https://drive.google.com/file/d/13pWL5gW5bM-jtc09PoLzmGRReqP1mLyD/view  

ou acesse o hotsite https://zayedsustainabilityprize.com/en/apply/categories/global-high-

schools 

 

Dúvidas, entrar em contato com PCNP Cássio Félix, Tel: 2209-9857 

E-mail: cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br  

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.º Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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