
Ciclo de Webinários “Anne Frank e o estudo do Holocausto:
ponto de partida da Educação para a Cidadania e para os Direitos Humanos”

Ementa:

Ação formativa proposta no âmbito do Programa de Direitos Humanos do Núcleo Anne Frank de Belo
Horizonte e das ações implementadas nas escolas da Rede Municipal, entre elas a Exposição
Aprendendo com Anne Frank e a Rede Jovem Anne Frank. O objetivo é subsidiar os profissionais da
educação, fornecendo as bases pedagógicas para o estudo do Holocausto e dos Direitos Humanos,
tendo como fio condutor Anne Frank, seu diário, sua história, seu legado, suas interfaces nas diferentes
áreas do conhecimento e com os dias atuais de forma interativa, critica e contextualizada. Esta formação
assume particular relevância na atualidade, uma vez que, segundo Carlos Reiss, deve-se olhar o
Holocausto pelo viés da vida, da resistência, como as pessoas resistiram e sobreviveram, e não pela
“entronização” da morte. Nessa perspectiva, esse genocídio é tratado em conexão com os dias atuais, à
luta contra toda situação de violação, negação e extinção dos direitos humanos, à crítica de ações e
movimentos atuais que se articulam e operam na contracorrente da liberdade e da cidadania. Como fim
último desta proposta aponta-se a utopia da construção de uma sociedade justa e equânime, pautada no
respeito e reconhecimento à diversidade e no exercício pleno da cidadania.

Público-alvo:

Profissionais da Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte (Rede própria e parceira)

Plataforma:

Virtual (a ser definida a partir do quantitativo de inscritos/as)
*Todos os inscritos receberão, ao término do período de inscrição, um e-mail de confirmação da
inscrição com o link para acesso ao encontro.

Carga horária:

Cada webinar terá 1h30min de duração.

Cronograma

Data Horário Palestrantes Temáticas/títulos dos webinários

18/08/2021 15h -16h30m Carlos Reiss “Educação, Direitos humanos e Memória
do Holocausto" 

13/09/2021 15h -16h30m Gina Vieira Ponte de
Albuquerque

“Projeto Mulheres Inspiradoras –
transformação social e o poder da

educação”

26/10/2021 15h - 16h30m

Monique Torres
Luísa Kattaoui

Juliana Vieira da Silva
Júlia Amaral

Relato de experiências
“Ensino do Holocausto: O que podemos
aprender com Anne Frank ou Exposição

aprendendo com Anne Frank nas escolas
da Rede Municipal de BH”

10/11/2021 15h -16h30m Estudantes da Rede
Municipal de BH

“Rede Jovem Anne Frank: Um espaço
para construir diálogo e abraçar a

diversidade”



Certificação:

Em cada webinário será disponibilizado um formulário de presença/avaliação do encontro. Todos/as
aqueles/as que o preencherem receberão a confirmação da presença diretamente no e-mail informado
neste formulário.

Inscrição:

Período: 18 a 24 de outubro de 2021.

Formulário de inscrição: https://forms.gle/iFCm8koG4fBcqZnY9

https://forms.gle/iFCm8koG4fBcqZnY9

