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ENSINO DO HOLOCAUSTO 

 

A educação, na sociedade do século XXI, contribui para que os jovens venham a ser 

cidadãos globais, responsáveis e capazes de contribuir para a construção de uma 

sociedade melhor, de natureza livre, humanista e democrática, e para isso, é 

importante que estes compreendam o passado. Educar, de forma eficaz, sobre o 

Holocausto potência a defesa dos direitos humanos, o combate ao racismo, à 

discriminação, ao antissemitismo e à distorção do Holocausto. 

Muitas escolas, por todo o país, se associaram à evocação do Dia em Memória das 

Vítimas do Holocausto e encontram-se a realizar atividades, envolvendo as bibliotecas 

escolares, alunos e professores de vários níveis de ensino e cursos, e a comunidade 

escolar. Indicam-se aqui algumas dessas escolas e uma pequena síntese das atividades 

que estão a ser dinamizadas. 

 

Agrupamento de Escolas/Escola Atividade(s) 

Agrupamento de Escolas de Caneças Colóquio, vista de estudo, leitura de 
obras e apresentação de trabalhos. 

Agrupamento de Escolas de Gouveia Exposição; projeção de documentários 
seguidos de debate. 

Agrupamento de Escolas Severim de Faria 
Escola Secundária Severim de Faria 
 
 
 
 
 
 
Escola Básica de Santa Clara 

 
Abordagem, em contexto de sala de aula 
da disciplina de História A do 12.º ano do 
curso científico-humanístico de Línguas e 
Humanidades, da temática do 
Holocausto, associada ao respeito pela 
diferença. 
 
Abordagem à temática do Holocausto 
com os alunos; momento performativo 
“Por um mundo melhor”, por alunos de 
7.º ano; exibição de filmes na biblioteca 
escolar e de um documentário realizado 
por alunos e docentes “Quem foi 
Aristides de Sousa Mendes, o herói 
português”; exposição “Para Nunca 
Esquecer”. 
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Agrupamento de Escolas Álvaro 
Coutinho, O Magriço 

Exposição 

Agrupamento de Escolas António Sérgio - 
Escola Básica 2, 3 de Santa Marinha (Vila 
Nova de Gaia) 

Exposição "Em nome da memória..." 

(27/01 a 10/02); ciclo de cinema na 

Biblioteca subordinado ao tema; 

espetáculo com Flash Mob "Para lembrar 

o que não podemos esquecer...", dança e 

música - dia 27 às 10h; visita ao Museu do 

Holocausto de toda a comunidade escolar 

(durante a tarde).  

Agrupamento Domingos Sequeira, Escola 
EB 2,3 José Saraiva 

Palestra do Dr. António Martins sobre o 

tema “Literatura e Holocausto” 

(agendada para março); exposição na 

Biblioteca Escolar Justos entre as 

nações, a vida no campo de concentração 

de Auschwitz-Birkenau,  mostra de livros 

e de filmes, visionamento de filmes e 

documentários; duas sessões para 4 

turmas do 9.º ano intituladas “ Guetos 

judaicos: a realidade no cinema pela 

professora Natália Caseiro (3 de 

fevereiro); o tema do Holocausto, 

associado aos Direitos Humanos, vai ser 

trabalhado num DAC de várias turmas do 

9. ano, envolvendo História, Geografia, 

EMRC e Cidadania; exposição “Salvar 

toda aquela gente”. 

Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da 
Trapa 

Oficina de apresentação e 
contextualização do tema, nas aulas de 
OCSE e para os alunos do 9º ano, turmas 
A e B (16 de janeiro); espetáculo 
Kamarád, pela companhia Mochos no 
Telhado, em S. Pedro do Sul, para os 
alunos do 9º A e B (24 de janeiro); 
montagem da exposição com os alunos do 
9ºano/ Simulação do extermínio judeu, 
com a participação dos alunos do 5º ao 9º 
ano/ Visionamento do filme “A rapariga 
que roubava livros”, com os alunos do 9º 
ano/ Publicação na página da escola de 
vídeos de homenagem às vítimas do 
Holocausto, realizados pelos alunos do 8º 
ano, nas aulas de educação Visual (27 de 
janeiro); realização de um Padlet com 
reflexões individuais do filme visionado, 
pelos alunos do 9º ano, na disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento (2 de 
fevereiro). 

Agrupamento de Escolas de Carregal do 
Sal 

Exposição de obras artísticas dos alunos 
do curso de Artes Visuais; leitura de 
testemunhos de sobreviventes e de 
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poemas alusivos a este acontecimento 
em sala de aula nas turmas de 3º ciclo e 
secundário do Agrupamento; palestra 
para o grupo de alunos visitantes da 
Escola Sec. de Molelos – dinamização do 
Projeto “Dever de Memória – jovens pelos 
direitos humanos”. 

Agrupamento de Escolas de Pombal Exposição; palestra do Coronel Luís 
Albuquerque; ciclo de cinema da 
responsabilidade do projeto Comboio da 
Memória. 

Agrupamento de Escolas Dr. Mário de 
Sacramento 

Exposição temática na Biblioteca da 
escola sede e na biblioteca da escola 
básica de Aradas; documentação 
fotográfica e testemunho de visitas a 
Auschwitz; lecionação, junto da 
exposição a alunos do 2º ciclo, 9º ano e 
12º de História A e História B e de Ciência 
Política; visitas guiadas aos alunos. 
Todas as atividades serão realizadas em 
articulação com o Projeto UNESCO do 
qual a Escola é associada. 

Escola Secundária José Régio de Vila do 
Conde 
 

Leitura de poemas escritos por crianças 
em Terezin; palestra “O gás da morte”; 
exposição evocativa na Biblioteca 
Escolar. 

Agrupamento de Escolas de Almeida Exposição; visualização de filmes e 
conteúdos cinematográficos; leitura de 
excertos de obras; visita ao Memorial aos 
Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa 
Mendes em Vilar Formoso. 

Agrupamento de Escolas Prof. Doutor 
Ferreira da Silva (Cucujães - Oliveira de 
Azeméis) 

Visita ao Museu do Holocausto do Porto; 

dramatização “Dilemas” no auditório da 

escola, no Museu e Igreja da Misericórdia 

do Porto e na Biblioteca Municipal 

Ferreira de Castro de Oliveira de 

Azeméis, com o envolvimento da 

comunidade concelhia de Oliveira de 

Azeméis. 

Agrupamento de Escolas das Olaias Exposição 

Colégio Camões Aula conjunta de alunos do 9.º e 12.º 
anos, no auditório, sobre temáticas 
ligadas ao Holocausto. 

Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira 
(Faro) 
 
 

Recolha fotográfica com frases/palavras 
evocativas e exposição; escultura; 
visualização de documentário e debate; 
mostra de poesias "A poesia e o 
Holocausto" elaboradas pelos alunos do 
10º ano do curso de Línguas e 
Humanidades; criação e exibição de 
produtos multimédia, sendo um deles a 
elaboração de um site - "Em Memória do 
Holocausto" - que integra as atividades 
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desenvolvidas: recolha fotográfica com 
frases /palavras, poesias elaboradas e 
áudios com a declamação das mesmas do 
curso de Línguas e Humanidades; 
momentos performativos; afixação de 
frases de obras literárias; realização de 
um cordão humano, entre a Escola 
Secundária Tomás Cabreira e a baixa da 
cidade de Faro, onde cerca de uma 
centena de alunos e professores 
contactará com a população, oferecendo 
marcadores de livros ilustrados pelos 
alunos e falando sobre o tema. 

Agrupamento de Escolas Rio Arade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visionamento de documentários 
e filmes, em especial “O rapaz do Pijama 
às riscas”, seguido de debate sobre o 
mesmo, destacando a violação dos 
direitos humanos; abordagem de 
conceitos como genocídio, xenofobia, 
racismo e análise de situações na 
atualidade. Este trabalho será realizado 
em articulação com as disciplinas de 
História e Cidadania e será o mesmo nas 
escolas básicas EB Rio Arade e EB 
Professor João Cónim. 

Agrupamento de Escolas de Almancil Leitura dramatizada, em regime de aula 

aberta, da obra "A história de Erika"; 

leitura silenciosa do poema introdutório 

de "Se isto é um homem", de Primo Levi; 

convite à leitura de diários de guerra e 

demais literatura associada à temática 

do Holocausto, no âmbito da iniciativa 

"Janeiro - Mês da Memória"; visionamento 

e exploração do filme "O Diário de Anne 

Frank", pelos alunos do 6.º ano. 

Agrupamento de Escolas de Gouveia Instalação "Eu, tu, o mundo e os outros", 
dos alunos do 9º Ano, após a visualização 
da curta-metragem "Unicórnio de 
Porcelana". 

Agrupamento de Escolas de Alvalade Ciclo de cinema; palestra “Arte e 
Holocausto” da Dra. Luísa Godinho; 
exposição. 

Agrupamento de Escolas D. Afonso 
Henriques (Guimarães) 

Exposição com matérias preparadas 
pelos alunos do 9.º ano; palestra ou 
tertúlia. 

Agrupamento de Escolas D. Afonso III 
(Faro) 

Atividades com alunos do 9.º ano. 

Agrupamento de Escolas Águeda Sul Visita ao Museu do Holocausto do Porto 
(26 de janeiro); exposições a 
presentações de trabalhos; leitura de 
informações; redação de artigos para 
jornal; as turmas da escola vão vestir-se 
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de preto e fazer um minuto de silêncio 
em homenagem das vítimas. 

Agrupamento de Escolas de Figueira de 
Castelo Rodrigo 

Visita ao Memorial aos Refugiados e ao 
Cônsul Aristides de Sousa Mendes em 
Vilar Formoso; atividade “uma sala de 
aula – um poema; leitura de obras. 

Agrupamento de Escolas de Seia Palestra do Dr. António Moncada de 
Sousa Mendes; momento musical; 
exposições de trabalhos; leitura de 
excertos de obras alusivas ao tema; 
visualização de filmes e debates; 
produção de textos alusivos ao tema. 

Agrupamento de Escolas a Sudoeste de 
Odivelas 

Atividades de Cidadania para os alunos 
da Pré-escolar ao 3.º ciclo; Estendal dos 
Direitos Humanos; um minuto de 
silêncio; Pintura de uma pedra branca 
(escola sede) de todas as turmas que vai 
ser depositada numa “zona de 
memorial”; Exposição sobre a Libertação 
de Auschwitz (fotos, trabalho do 
estendal dos Direitos Humanos realizado 
pelos alunos, Justos das Nações Unidas, 
velas). 

Agrupamento de Escolas Professor Paula 
Nogueira (Olhão) 

Apresentação de imagens e testemunho 
de visita a Auschwitz; apresentação de 
imagens do campo de Belsen. 

Agrupamento de Escolas de Nelas Criação de mural; projeção de filme; 
debate. 

Agrupamento de Escolas de Mundão Sessão de sensibilização na disciplina de 
HGP do 6.º ano por uma docente 
aposentada com formação na temática; 
abordagem ao filme “Uma turma difícil e 
análise do TRAILER do Documentário 
“Debaixo do Céu” em todas as turmas, 
nas aulas de Cidadania e 
Desenvolvimento, e ainda, leitura e 
animação do livro “A História de Erica”, 
nas aulas de português. 

Agrupamento de Escolas de Sátão Leitura e análise de textos/visionamento 
de vídeos e debates/trabalho; visita ao 
Memorial aos Refugiados e ao Cônsul 
Aristides de Sousa Mendes em Vilar 
Formoso e reportagem vídeo da visita. 

Colégio do Sagrado Coração de Maria 
(Fátima) 

Exposição de desenhos; criação de 
postais a apelar à paz e à defesa dos 
direitos humanos; participação na 
Campanha #WeRemember; recolha de 
fotografias com cartazes para assinalar a 
data nas redes sociais. 

Agrupamento de Escolas de Amares Exposição; palestras; edição de um 
catálogo bibliográfico. 

Escola Básica 2. E 3.º ciclos da Torre Palestra sobre o Holocausto/Anne Frank; 
visualização de filmes. 
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Escola Secundária de Loulé Visionamento de documentários e 
pequenos filmes; palestra com debate 
“Hannah Arendt e a banalidade do mal”; 
cartazes. 

 


