
 

 

 

 

 

 

 

 

A Direção-Geral da Educação (DGE) no contexto das obrigações internacionais do 

Estado Português na Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA) e no 

contexto nacional do Plano de Combate ao Racismo e à discriminação 2021-2025 tem 

como propósitos a criação de uma rede de formadores e a sensibilização e formação 

de professores para a preservação da memória e o ensino do Holocausto, numa 

perspetiva transversal à Cidadania e aos Direitos Humanos.  

Neste contexto, a DGE dinamizará, em coorganização com a Associação de Professores 

de História, uma ação de curta duração (ACD) de 3 horas intitulada “O Ensino do 

Holocausto: Enquadramento Teórico e Práticas”, com quatro edições em diferentes 

áreas geográficas. Para além dos objetivos referidos, com esta ação pretende-se 

habilitar os professores com instrumentos de trabalho prático para a sala de aula, e 

propiciar meios de reflexão que permitam, através do ensino do passado, 

problematizar o presente. 

A primeira edição da ACD realiza-se no dia 4 de maio de 2022, entre as 17.00 e as 20.00 

horas, na Escola Básica 2,3 Soeiro Pereira Gomes, Agrupamento de Escolas de Alhandra, 

Sobralinho e S. João dos Montes. As inscrições decorrem até ao dia 22 de abril no Portal 

de Formação da DGE.  

A segunda edição realiza-se no dia 18 de maio de 2022, entre as 17.00 e as 20.00 

horas, na Escola Secundária Sá de Miranda, em Braga, e as inscrições decorrem entre 

28 de abril de 9 de maio, no referido Portal.  

A terceira edição realiza-se no dia 25 de maio de 2022, entre as 17.00 e as 20.00 

horas, na Escola Secundária de Bocage, em Setúbal, e as inscrições decorrem entre 29 

de abril de 17 de maio, no referido Portal.  

A última edição deste ano letivo realiza-se na Escola Secundária Dr. Mário de 

Sacramento, em Aveiro, no dia 1 de junho, no mesmo horário das anteriores. As 

inscrições decorrem de 2 a 20 de maio de 2022. 

No próximo ano letivo, entre o dia 29 de setembro e o dia 1 de outubro de 2022, a DGE 

dinamizará o Seminário Internacional e Curso de Formação de Professores intitulado 

“Holocausto: Memória, Educação e Cidadania” em coorganização com o Mémorial de 

la Shoah e em parceria com a Associação de Professores de História, a Fundação 

Aristides de Sousa Mendes e a Memoshoá.  

O ENSINO DO HOLOCAUSTO 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 


