
 

 
 
 

O Nacional-socialismo, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e Portugal 
 

Formadora: Cláudia Ninhos  
Local: Sede APH – Lisboa  
Curso de Formação: 25 h 
Datas: 13, 14, 20 e 21 de março 2020 
Horário: Sextas -feiras das 14h às 19h e sábados das 9h 17.30h  
Prazo limite de inscrição: 28 fevereiro de 2020 
Registo de acreditação: CCPFC/ACC – 102891//19 
 
Custo da ação: associados: 85€; não associados: 115€ Prazo limite de inscrição: 28 de 
fevereiro de 2020 
 
 
Objetivos:  

1. Identificar e analisar os principais factos, causas e actores;  

2. Facultar aos formandos os conhecimentos históricos necessários para que sejam capazes de 
compreender e reflectir criticamente sobre o regime Nacional-Socialista, o Holocausto e a 
guerra; 

3. Compreender o posicionamento de Portugal na geopolítica internacional; 

4. Conhecer a renovação historiográfica verificada nos últimos anos, bem como os debates 
sobre os temas abordados; 

5. Demonstrar a relevância das temáticas pata a sociedade política e cultura contemporâneas; 

6. Reflectir criticamente sobre os usos deste passado na actualidade; 

7. Conhecer novos recursos, como base de dados disponíveis em acesso aberto ou 
documentários/filmes; 

8. Reflectir sobre a importância destes conteúdos para a consecução do “Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória”;  

  

1. Conteúdos:  
2. A Historiografia do Holocausto, do Nacional Socialismo e da Segunda Guerra Mundial e 

as suas especificidades; 
3. Conceitos e métodos; 
4. O anti-semitismo na Europa; 
5. Hitler e o Terceiro Reich; 
6. Guerra e Ocupação; 



7. Trabalho Forçado, Economia de Guerra e extermínio; 
8. A "Topografia do Terror”; 
9. Perpetradores, Salvadores e Espectadores; 
10. Os julgamentos de Nuremberga e de Eichmann; 
11. Hannah Arendt e o conceito de “Banalidade do Mal”; 
12. As “Zonas Cinzentas”;  
13. Políticas de Memória e representações da guerra, da ocupação e da deportação na 

Alemanha e nos países ocupados (do final da guerra à actualidade); 
14. O Holocausto e outros genocídios, abordagens comparativas; 
15. Portugal e a Segunda Guerra Mundial em perspectiva comparada: a evolução da 

Neutralidade, o relacionamento com a Alemanha Nacional-Socialista, volfrâmio e ouro 
nazi, o conhecimento do Holocausto, os refugiados, Portugueses nos campos de 
concentração e no trabalho forçado do III Reich;  

 
Avaliação formativa:  
Participação no trabalho das sessões; Realização de um trabalho escrito individual que 
consiste em produzir um relatório de observação da visita ou uma proposta prática para 
uma ficha/guião de visita ou de visionamento de documentário/filme para alunos do 9º 
ano de escolaridade ou do 12º ano (História A ou História B) da Cultura, de acordo com 
os critérios previamente estabelecidos, a classificar nas escala de 1 a 10, conforme 
indicado na Carta Circular CCPFC – 3/2007 – Setembro 2007, 
 
Creditação: Para os efeitos previstos no nº 1 do artigo 8º, do Regime Jurídico da 
Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos de progressão 
em carreira de Professores, Grupo 400.  
Para efeitos de aplicação do artigo 9º do Regime Jurídico da Formação Contínua de 
Professores (dimensão científica e pedagógica), a presente ação releva para a 
progressão em carreira de Professores dos Grupo 400. 
 


