
 

 

Porto, Janeiro de 2010 
 
Assunto: Proposta de colaboração na implementação do DVD “Free2Choose” (Anne Frank House) 
 
 

O Projecto internacional “Aprender Direitos Humanos: Passado e Presente”, presentemente a decorrer no nosso 
país, tem como cerne o ensino crítico dos Direitos Humanos. Visa, fundamentalmente, construir e trabalhar iniciativas 
educativas para que os Direitos Humanos possam ser apresentados, discutidos e interiorizados pelos jovens 
portugueses.  

A Drª Maria Pinto (Reitoria da Univ. Porto) e o Doutor Miguel Prata Gomes (Escola Superior de Educação de Paula 
Frassinetti) vêm, por este meio, dirigir-lhe uma proposta de colaboração entre a sua escola/turma/grupo de jovens e 
este Projecto “Aprender Direitos Humanos: Passado e Presente” no âmbito específico da implementação do DVD 

“Free2Choose” (Anne Frank House) (Sub-Projecto 1) integrada no já referido Projecto.  
[veja a descrição geral do Projecto “Aprender Direitos Humanos: Passado e Presente” neste website] 
    
A proposta de colaboração que pretendemos equacionar com a sua escola/turma/grupo de jovens vai no sentido 

da participação na implementação do DVD “Free2Choose” (DVD F2C) e que consiste na apresentação e discussão num 
grupo de jovens dos dilemas que envolvem determinadas situações críticas sobre Direitos Humanos que poderá 
realizar nas suas aulas, reuniões… com esses jovens. A sua participação neste projecto seria a dinamização/discussão 
deste DVD com os seu alunos… e posterior participação numa Assembleia Geral a decorrer no Porto no dia 1 Junho 
2010. 

O objectivo desta acção é o de promover o conhecimento e a defesa dos Direitos Humanos desde uma perspectiva 
do pensamento crítico; fazer com que os jovens sejam capazes de, criticamente, reflectir sobre situações fácticas que 
impliquem Direitos Humanos e a partir daí interiorizarem a necessidade de uma constante reconstrução da plena 
cidadania do Homem. Os Direitos Humanos não são um dado adquirido, devem, constantemente, reactualizar-se 
criticamente em situações e aplicações práticas da realidade. 

Na implementação do DVD F2C participarão escolas/instituições… professores e jovens de todo o país e decorrerá, 
na sua primeira fase, até Junho de 2010. Os professores coordenarão nas suas escolas/turmas estas discussões em 
torno ao DVD F2C. 
 
 

A apresentação oficial do DVD F2C em português decorrerá numa cerimónia pública no dia 1 de Junho 2010 num 
espaço da cidade do Porto (Edifício histórico da Reitoria da Universidade do Porto –Praça dos Leões). Nesta cerimónia 
serão referidas as instituições/pessoas ligadas à implementação do DVD F2C. Paralelamente decorrerão também as 
inaugurações das Exposições “Anne Frank –a History for Today” e “Retratos de Família” assim como a “Assembleia 

Geral de Jovens sobre Direitos Humanos”, eventos para os quais as instituições colaboradoras estão também 
convidadas a participar. 

 
1. O DVD F2C a implementar/trabalhar com os jovens consta de 10 clips de vídeo onde são apresentadas 

situações dilemáticas envolvendo Direitos Humanos. O objectivo da vossa participação é apresentar estes 
clips (ou uma selecção deles) e discuti-los criticamente com os jovens nas vossas instituições. [exs. Alguns 
músicos de hip-hop, acolhendo-se no direito à livre expressão, agridem os homossexuais através das letras 
das suas músicas; devemos aceitar e tolerar estes ataques e humilhação dos homossexuais? //  
 



 

 

Um grupo de neo-nazis manifesta-se publicamente ao abrigo da liberdade de expressão/manifestação… 
mas será correcto fazê-lo em frente a uma sinagoga emitindo palavras de ordem ofensivas para a cultura 
judia? // Os Sikhs indianos, segundo a liberdade de religião, podem trabalhar na polícia inglesa usando os 
tradicionais turbantes; deveremos permitir a expressão da liberdade religiosa utilizando símbolos 
religiosos em determinadas profissões? (…)] 

1.1. Esta implementação deverá ser realizada/conduzida por professores/pessoas ligadas aos jovens e, 
preferencialmente, seguindo uma metodologia proposta. 

1.2. Os dinamizadores destas sessões (professores/pessoas ligadas aos jovens) deverão receber uma formação 
prévia certificada pela Anne Frank House que lhes conferirá a competência certificada para trabalharem 
com este material (DVD F2C). Os formandos receberão um Diploma de Formação (emitido pelos 
representantes do Projecto “Aprender Direitos Humanos: Passado e Presente” em Portugal), o DVD F2C e 
um Manual de Utilização. 

1.3. A primeira acção de formação para os dinamizadores da implementação do DVD F2C decorrerá no dia 11 

de Fevereiro 2010 no E.learning Café (Univ. do Porto –Campus da Asprela _Hospital S. João), Metro “Pólo 
Universitário.  http://elearningcafe.up.pt/   

1.4. As seguintes acções de formação decorrerão nos meses de Março/Abril/Maio em Lisboa e no Porto (datas 
a definir oportunamente).  

1.5. Os dinamizadores/professores deverão realizar uma avaliação da implementação que 
realizaram/conduziram nas suas instituições, utilizando para tal um breve formulário a ser disponibilizado, 
por nós, durante a acção de formação. 

1.6. O Projecto “Aprender Direitos Humanos: Passado e Presente” terá um website alojado nos servidores 
informáticos da Universidade do Porto; onde terá referenciada especificamente a colaboração e 
participação disponibilizada pelas escolas e todas as instituições/pessoas ligadas à implementação do DVD 
F2C. 

1.7. Os agradecimentos serão dirigidos às escolas e a todas as instituições/pessoas colaboradoras nesta 
primeira fase do Projecto, que aparecerão, por ordem alfabética, em todas as apresentações públicas e 
publicações sobre o Projecto. 

 
2. Em cada escola/instituição deverá ser nomeado um responsável ou responsáveis pelos trabalhos de 

implementação do DVD F2C.  
2.1. Os documentos relativos à avaliação da implementação do DVD F2C nas instituições colaboradoras 

deverão ser enviados aos responsáveis pelo Projecto “Aprender Direitos Humanos: Passado e Presente” até 
dia 20 Maio 2010. 

 
3. Os professores/escolas/instituições e colaboradores na realização da implementação do DVD F2C poderão 

optar por integrar esta iniciativa no âmbito das várias actividades e projectos que desenvolvem nas suas 
escolas e/ou instituições. A temática do DVD F2C está mais directamente ligada a questões relacionadas 
com Direitos Humanos, Cidadania, Sociologia, Filosofia, História, Área de Projecto, Literatura, etc., as quais 
poderão ser trabalhadas a partir deste material. 

3.1. Caso haja necessidade, os organizadores do Projecto deslocar-se-ão às escolas/instituições para 
esclarecimentos e traçar metas e estratégias para a implementação do DVD F2C, bem como possíveis 
formas de rentabilizar esse processo de forma interdisciplinar com os conteúdos trabalhados com os 
jovens.  

 



 

 

4. A todas as escolas/instituições será entregue um certificado de participação neste Projecto internacional com 
a chancela do “INTER-CULTURAL:círculo de eventos”, Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, 
Universidade do Porto, Embaixada do Reino dos Países Baixos, Anne Frank House, Amnistia Internacional e 
Instituto Paulo Freire. 

4.1. As crianças e jovens receberão também um marcador/postal agradecendo a sua participação.  
 
 
 
Solicito a V.Exa. se digne a fazer-nos chegar uma resposta utilizando o formulário que se encontra neste website 

depois de analisar esta proposta. 
Para qualquer esclarecimento adicional e/ou sugestão queira contactar-nos através do e.mail 

direitoshumanos@esepf.pt ou telefone 962663925 (Miguel Prata Gomes). 
 
 
Agradecemos o vosso interesse e esperamos que esta iniciativa colha o seu interesse e disponibilidade. 
 
 
 
Os nossos melhores cumprimentos, 

 
 
Miguel Prata Gomes 
Professor Coordenador ESEPF 

 
 


