
Aprender com o Passado – Agir para o futuro  

Ensinar sobre o Holocausto e a Justiça Social  

Lisboa, Portugal, de 4 a 7 de outubro de 2018 

 
Este projeto, inicialmente idealizado pelo Instituto norte-americano “Olga Lengyel 
Institute”, é coordenado pela Memoshoá (Associação Memória e Ensino do 
Holocausto), em parceria como a Junta de Freguesia do Lumiar. 
 
O principal intuito deste projeto prende-se com o contributo que o mesmo pode 
acrescentar no crescimento e qualidade do Ensino do Holocausto em Portugal. 
Paralelamente, este projeto contribuirá, ainda, para o Estudo da temática da Justiça 
Social. O programa apresentado proporciona uma excelente oportunidade para 30 
professores portugueses do Ensino Básico e Secundário, de diversas áreas de estudo 
e de diferentes locais do país consigam aprender sobre o Ensino do Holocausto, de 
forma a integrar abordagens pedagógico-didáticas que integrem perspetivas 
nacionais e internacionais. Neste contexto, estamos perante um momento único 
para compreender e interpretar uma parte importante da história moderna e 
contemporânea.    
 
Os objetivos deste Seminário são:  
 

 Desenvolver nos professores a capacidade de apreender conteúdos e 

contextos históricos específicos através de uma aproximação à 

temática do Holocausto que consagre discussões de riqueza dialética e 

outras situações em que seja destacada a importância da Justiça 

Social. 

 Desenvolver nos professores a capacidade de compreensão e impacto 

associados aos estereótipos, preconceitos e discriminação ao nível da 

individualidade; do grupo e da sociedade mais alargada;  

 Informar sobre a vida das comunidades judias antes, durante e depois 

do Holocausto; 

 Discutir a importância da resistência dos judeus durante o 

Holocausto; 

 Aumentar a capacidade de inovação no Ensino sobre o Holocausto, 

destacando-se métodos de ensino centrados no aluno, inclusão de 

atividades extracurriculares e a adoção de parcerias entre escolas, 

entre outras instituições e organizações de foro público e/ou privado; 

 Promover uma adequada e significativa abordagem para o Ensino do 

Holocausto e dos Direitos Humanos. 



 

A metodologia a ser privilegiada colocará sempre o aluno no centro da 
aprendizagem, assente em princípios em que se valorize o ensino experimental e os 
Direitos Humanos. Outros métodos serão incrementados de forma a motivar os 
professores participantes tendo como meta primeira a reflexão e a interatividade 
entre os participantes, as comunicações/conferências. Assim, terão lugar análises, 
sínteses, debates, reflexões individuais ou em grupo, trabalhos de grupo, um 
testemunho de um sobrevivente, apresentações de um vídeo documental e 
momentos culturais: música e outros, visitas guiadas a espaços de cultura judaica e 
situações de convívio entre os professores participantes.  
  



Aprender com o Passado – Agir para o futuro  
Ensinar sobre o Holocausto e a Justiça Social  

Lisboa, de 4 a 7 de outubro de 2018 

Seminário com tradução simultânea: Português e Inglês  

Local: Salão Nobre do Edifício- Sede da Junta de Freguesia do Lumiar, Palácio das Conchas,  
Alameda das Linhas de Torres, 156, Lisboa 

 Quinta-feira,   
4 de outubro 

Sexta-feira, 5 de outubro  Sábado, 6 de outubro Domingo, 7 de outubro 

9.00-
11.00 

 “Criação de espaço de participação e 
aprendizagem” –  Oana Nestian-
Sandu (TOLI) e Esther Mucznik 
(Memoshoá) 
 
“Identidade, esteriótipos, 
preconceitos e discriminação. 
Pirâmide do ódio” – Oana Nestian-
Sandu (TOLI) 

Conferência de Radu Ioanid, 
Diretor do Museu de 
Washington DC  
 

Testemunho de um 
sobrevivente 
 
 

11.00-
11.30 

 Pausa para café Pausa para café Pausa para café 

11.30-
13.00 

 “Os “outros na hierarquia da 

memória”. Conferência de  Esther 

Mucznik (Memoshoá) 

“Os portugueses no Sistema de 

Campos de Concentração Nazi” 

Conferência de Claudia Ninhos 

(Universidade Nova de Lisboa) 

“Direitos Humanos: o seu 
valor educativo.”  
Workshop por Oana 
Nestian-Sandu (TOLI) 
 

13.00-
14.00 

 Almoço Almoço Almoço 

14.00-
15.30 

 “O papel de Portugal durante o 

Holocausto.” Conferência de Irene 

Pimentel, Universidade Nova de 

Lisboa 

“Resistência dos judeus durante o 

Holocausto.”Conferência de 

Jochen Openheimer 

(Memoshoá) 

Plano de Ação, avaliação e 
entrega dos certificados. 
 

15.30-
16.00 

 Pausa para café Pausa para café 
 

16.00-
17.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Memoshoá: Memórias e desafios. 
Ensinar o Holocausto em Portugal.” 
Mesa redonda 

Fernanda Matias 
Luísa Godinho  
Paula Presumido 
Ricardo Presumido  
(Memoshoá) 

 

Visita aos lugares de 
memória da Cultura Judaica em 
Lisboa.  
Autocarro e em circuito pedonal 
 
 Alfama, o histórico lugar do 

quarteirão judaico.  

 Local aonde se irá construir 

o futuro Museu Judaico de 

Lisboa  

 Sinagoga de Lisboa (se 

possível)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.30-
17.45 

Pequena pausa 

17.45-
19.00 

Documentário, seguido de debate 
em grupo.  

19.00-
21.00 

 

Receção 
Boas-vindas 
por Esther 
Mucznik e 
Oana Nestian 
Sandu 
(organização) 
Presidente da 
JF Lumiar 
(parceiros) 

Jantar em restaurante, no Lumiar Jantar de grupo, em Belém. 

21h00 Concerto de 
Música Klezmer  

 


