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A Direção-Geral da Educação (DGE) associa-se à evocação do Dia Internacional em 

Memória das Vítimas do Holocausto e reafirma a importância do ensino do Holocausto 

e na preservação da sua memória.  

Para assinalar esta efeméride, a DGE organizou o II Encontro (Im)provável com o 

escritor João Pinto Coelho e com o professor João Paiva do Departamento de Química 

e Bioquímica da Universidade do Porto. No referido encontro, o cruzamento de saberes 

da área das Ciências e das Letras foi destacado, o que confere a este objeto uma 

relevância pedagógico-didática.  

Com efeito, a DGE reitera que educar sobre o Holocausto potencia a defesa dos direitos 

humanos e o combate ao racismo, ao antissemitismo, ao anticiganismo, à 

discriminação e à distorção do Holocausto.  

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

das Vítimas do Holocausto, realizando atividades diversas com alunos dos 

ensinos básico, secundário e profissional. De entre estas merece destaque a 

visita de alunos do 12.º ano ao Arquivo do Instituto Diplomático do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros, uma atividade organizada conjuntamente pelo 

Arquivo e pela DGE. 

Segundo a ONU, o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto e o ensino 

sobre o Holocausto são imperativos globais para a terceira década do século. Em 2023, 

o tema escolhido é “Home and Belonging” com enfoque na «forma como as vítimas 

ajustaram as suas ideias de " lar" e de "pertença" ao enfrentarem a violência 

antissemita durante o Holocausto, e no significado de "lar" e "pertença" para os 

sobreviventes nos anos imediatos do pós-guerra.  

Ainda no âmbito das efemérides realizou-se, no dia 23 de janeiro de 2023, o evento 

Holocaust Remembrance Conference: Remembering the Past, Shaping the Future da 

Comissão Europeia, sendo uma organização conjunta com a Presidência Sueca 

do Conselho da União Europeia e da Aliança Internacional para a Memória do 

Holocausto (IHRA).  

 

Atividades de Escolas 

Visita de estudo ao Arquivo do Instituto Diplomático 

https://youtu.be/1pyKxGwLL24
https://euholocaustremembrance2023.eu/
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/boletim/dossie_escolas.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/boletim/visita_de_alunos_do_12.o_ano_ao_arquivo_do_instituto_diplomatico.pdf

