
 

 

Aprender Direitos Humanos na Escola 

 
Apresentação do projecto “Aprender Direitos Humanos: Passado e Presente” 

1 de Junho de 2010 | Reitoria da Universidade do Porto | 10h00/17h30 

 

O projecto “Aprender Direitos Humanos: Passado e Presente”  -um projecto multidimensional conjunto da Anne Frank 

Foundation, Amnistia Internacional Portugal, Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, Universidade do Porto, 

Instituto Paulo Freire Portugal e Embaixada dos Países Baixos em Lisboa- pretende envolver activamente os jovens em 

Portugal nas questões relativas aos Direitos Humanos através de algumas acções específicas.  

 

Num filme em DVD intitulado “Free2Choose” são apresentadas situações dilemáticas envolvendo Direitos Humanos 

que servirão de mote para posterior debate nas aulas; alunos da Escola Secundária Artística Soares dos Reis do Porto 

realizaram alguns clips de vídeo que foram integrados na versão portuguesa deste DVD. A título de exemplo cita-se 

um videoclip que foca a violência doméstica centrada nas agressões físicas entre namorados.  

 

A exposição educativa “Anne Frank –uma história para hoje”, exposição oficial da “Anne Frank House” narra o 

paralelismo entre a biografia da jovem Anne Frank, que permaneceu escondida dos nazis durante dois anos, até à sua 

morte num campo de concentração nazi, e a desumana história de violações dos Direitos Humanos durante a 2ª 

Guerra Mundial – esta exposição chama ainda a atenção para as violações dos Direitos Humanos hoje em dia!  

 

O projecto “Retratos de Família” pretende alargar o leque de participação à sociedade portuguesa em geral 

convidando-a à construção de uma exposição fotográfica caracterizada pela diversidade das famílias unidas pelos 

mesmos Direitos Humanos. 

 

Por fim e sempre com o intuito de estimular o debate e o espírito crítico dos participantes, realizar-se-á uma 

Assembleia Geral de Jovens sobre Direitos Humanos onde todos terão a oportunidade de apresentar e debater alguns 

trabalhos relacionados com as temáticas propostas. 

 

Local: Reitoria da Universidade do Porto, Praça Gomes Teixeira s/n, Porto 

Data:  1 de Junho de 2010 | 10h00/17h30 

Mais informações: programa em anexo e/ou direitoshumanos@esepf.pt | Tel.  225573420 (ext.222) / 962663925  

(contacto: Prof. Doutor Miguel Prata Gomes).  

Website: http://direitoshumanos.up.pt/  

Anexos: algumas imagens + programa do evento 

 

 


