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Circular N.º  267/2020 – NPE 

Osasco, 26 de novembro de 2020. 

Srs. (as) Gestores (as), 

Prezados (as) Supervisores (as), 

Professores (as) Coordenadores (as). 

 

Assunto: Eletiva – Direitos e Cidadania, parceria com Auschhwitz Institute.  

O Núcleo Pedagógico comunica que, temos a oportunidade de realizar uma parceria com o 

Instrituto Auschwitz, uma organização não-governamental fundada em 2006, que atua na área de 

prevenção às graves violações de direitos humanos. A parceria está atrelada ao desenvolvimento da 

eletiva Direitos e cidadania tem como finalidade contribuir para o aprendizado de uma cultura de 

respeito aos direitos fundamentais e às responsabilidades cidadãs, a partir da criação no ambiente 

escolar de espaços para a convivência harmônica baseada na pluralidade, na tolerância e na 

cooperação. 

 

Direitos e cidadania foi criada pelo Instituto Auschwitz a partir do projeto Cidadania e 

democracia desde a escola no âmbito do programa Inova Educação da Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo, para trabalhar com estudantes de 6º ano do Ensino Fundamental até 3º ano do 

Ensino Médio. A eletiva trabalha com as atitudes e os comportamentos habituais dos estudantes e 

desenvolve conteúdos para a compreensão dos valores e procedimentos que sustentam a confiança 

cívica entre cidadãos numa democracia, tais como a capacidade de se colocar no lugar do outro, a 

necessidade de aprender a dialogar no espaço público e a importância de construir argumentos 

fundamentados para a defesa de suas posições com autonomia. 

A eletiva permite o desenvolvimento destas e outras habilidades e competências, todas 

presentes na Base Nacional Comum Curricular, através de dinâmicas, análise de notícias e vídeos, 

rodas de conversa e pesquisa, envolvendo temas contemporâneos e pertinentes a realidade dos/as 

estudantes. A proposta pedagógica também oferece sugestões de projetos em grupo a serem realizados 

e apresentados pelos/as estudantes na culminância ao fim do semestre. As sugestões 

envolvem projetos artísticos (6º e 7º), de comunicação social (8º e 9º) e de ações cidadãs (Ensino 

Médio).  

Para mais informações a respeito do Instituto Auschwitz acesse o site, compartilhamos também 

um vídeo sobre o projeto "Cidadania e democracia desde a escola”, que deu origem a eletiva Direitos 

e Cidadania. Neste link os senhores podem conhecer os materiais propostos para trabalhar com a 

eletiva.  

Posto isto, o Núcleo Pedagógico lança a pesquisa de interesse, que deve ser preenchida até o 

dia 11/12/2020, para aqueles que possuem interesse em desenvolver a parceria no ano de 2021, visto 

que necessitamos de informações para futuras formações e quantidade de acervo para atender nossas 

unidades escolares. 

 

http://www.auschwitzinstitute.org/pt-br/cidadania-e-democracia-desde-escola/
http://www.auschwitzinstitute.org/pt-br/cidadania-e-democracia-desde-escola/
https://inova.educacao.sp.gov.br/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
http://www.auschwitzinstitute.org/pt-br/direitos-e-cidadania/
https://www.youtube.com/watch?v=pvT9Vw_OCZI&t=4s
https://drive.google.com/drive/folders/1j1fjbzcgxWrcY6Qb1DEiub7zpND0D053?usp=sharing
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Pesquisa: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0G2dJQL6wSVVl_R3843SOvExnXYxhruc8DLrooJ

ypnE5j6w/viewform  

Desde já, agradecemos a colaboração e colocamo-nos à disposição. Caso tenham alguma 

dúvida, favor contactar a PCNP Natália (011-2284.8140) ou o PCNP Adriano (011-2284.8156).  

Contamos com ampla divulgação nas unidades escolares. 

Atenciosamente, 

Débora Silva Batista Eilliar 

RG 36.644.529-7 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

 

De Acordo: 

William Ruotti 

RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0G2dJQL6wSVVl_R3843SOvExnXYxhruc8DLrooJypnE5j6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0G2dJQL6wSVVl_R3843SOvExnXYxhruc8DLrooJypnE5j6w/viewform

