Assunto: A Voz dos Alunos – O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e a
Comemoração do 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)
26 de novembro de 2018

Exmo./a Senhor/a Diretor/a Presidente de CAP

Comemora-se no dia 10 de dezembro o 70º aniversário da DUDH, com uma iniciativa integrada n’ A Voz dos
Alunos, que dá a palavra às crianças e aos jovens, nas escolas, sobre assuntos com relevância para a sua vida,
favorecendo a participação crítica e o envolvimento na busca de soluções para problemas sociais e políticos,
enquadrados na educação para a cidadania.
Este evento dá continuidade ao já realizado em janeiro deste ano, na divulgação do Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória, e enquadra-se na dinâmica de auscultar os alunos, reconhecendo-os como
atores em todo o processo de construção em matérias em que se exige o seu contributo.
Com esta iniciativa pretende-se refletir sobre os Direitos Humanos e sua articulação com os princípios,
valores, visão e áreas de competência inscritos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, um
perfil de base humanista, centrado numa escola que habilita os jovens com saberes e valores para a
construção de uma sociedade mais justa, centrada na pessoa, na dignidade humana e na ação sobre o mundo
enquanto bem comum a preservar.
Solicitamos, assim, a sua melhor atenção, na expectativa de que a Escola/Agrupamento que dirige venha
também a participar ativamente na comemoração, seguindo o evento via internet,
em
http://dge.mec.pt/videodifusao e organizando debates simultâneos com os alunos, nos quais pode optar por
integrar individualidades com reconhecimento à escala regional e/ou nacional nomeadamente, autarcas,
professores, deputados, empresários, presidentes de associações profissionais de professores, presidentes
de associações de pais, à imagem do evento nacional, no período reservado às sessões paralelas, de acordo
com o programa, que será disponibilizado em breve.
Da mesma forma se disponibilizará no dia do evento um link para que possam aceder e registar as conclusões
das vossas sessões paralelas.

Certos de que esta matéria é de primordial importância para os nossos alunos, professores e comunidades,
agradecemos, desde já, a colaboração.
Com os melhores cumprimentos,

O Diretor-Geral
José Vítor dos
Santos Duarte
Pedroso
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