Exmo(a) Senhor(a)

Diretor(a)
Sua referência:

Nossa referência:
Data de Expedição: 9 de outubro de 2020

Assunto:

Conhecer, respeitar e celebrar os Direitos Humanos

No âmbito da Semana Educativa Ibero-Americana sobre Democracia e Cidadania para a Garantia
dos Direitos Humanos, das comemorações do 70.º aniversário da Convenção Europeia dos Direitos
Humanos e do 75.º aniversário da Organização das Nações Unidas (65.º da adesão de Portugal),
convidamos o Agrupamento de Escolas/Escola que V. Exa. dirige a associar-se a estes eventos.
Para isso, apresentam-se 3 propostas para o desenvolvimento de atividades pedagógicas a realizar
pelos alunos: «A Voz dos Alunos», a «Sala dos Retratos de Portugueses na ONU» e «Vídeo sobre 1
Português na ONU».
(1) A Voz dos Alunos
No primeiro período do presente ano letivo, «A Voz dos Alunos» será associada à Semana Educativa
Ibero-Americana sobre Democracia e Cidadania para a Garantia dos Direitos Humanos, que
decorrerá de 26 a 30 de outubro, promovida pela Organização de Estados Ibero-americanos para
a Educação, Ciência e Cultura, com a colaboração da Direção-Geral da Educação.
«A Voz dos Alunos» será também associada às comemorações do 75.º aniversário da ONU e ao 65.º
aniversário da adesão de Portugal à ONU, em articulação com as propostas pedagógicas enunciadas
nos pontos (2) e (3).
(2) Sala dos Retratos de Portugueses na ONU
Esta proposta consiste na conceção de cartazes para criar uma Sala dos Retratos de Portugueses
que desempenharam ou desempenham papéis relevantes na ONU.
(3) Vídeo sobre 1 Português na ONU
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Para esta atividade, propõe-se a conceção de um vídeo sobre um português na ONU a selecionar
pela escola ou de acordo com os nomes propostos em anexo.

A informação detalhada sobre as referidas propostas de atividades encontra-se disponível nos sítios
Web da DGE e da ANQEP em:

https://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/propostaatividadesdgeanqep.pdf
https://www.anqep.gov.pt/np4/545.html
Certos do vosso melhor acolhimento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Com os melhores cumprimentos,
O Diretor-Geral
de
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Duarte
Dados: 2020.10.09
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A Presidente do Conselho
Diretivo da ANQEP
Filipa
Henriques de
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digital por Filipa
Henriques de Jesus

Jesus Caetano Caetano da Silva
Dados: 2020.10.09
da Silva
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