
No âmbito da iniciativa da Amnistia Internacional denominada “Maratona de Cartas – 2022- 

Concurso Nacional entre escolas” a equipa 6, solicita que a mesma seja divulgada por toda a 

comunidade escolar para que todos os interessados possam participar: Docentes, Não Docentes 

e Encarregados de Educação. 

 A Maratona de Cartas é uma atividade da ONG – Amnistia Internacional, e a oportunidade 

perfeita para abordar questões de Direitos Humanos no contexto Escolar. A Amnistia 

Internacional seleciona um conjunto de pessoas ou comunidades que se encontram em risco e 

é feito um rigoroso trabalho de investigação e acompanhamento desses casos. Será por estas 

pessoas que milhares em todo o mundo irão agir - Maratona de Cartas 2022: o maior evento de 

ativismo está de volta! Junte-se a nós! - YouTube 

A campanha deste ano canaliza este apoio para pessoas que viram os seus direitos violados 

devido ao seu ativismo político, às suas opiniões ou a características pessoais. Isto inclui 

mulheres defensoras de direitos humanos, ativistas de direitos trans, artistas e manifestantes 

pacíficos. Estas pessoas foram espancadas, presas, alvejadas, assediadas e intimidadas. Através 

desta iniciativa, receberão mensagens individuais de solidariedade de pessoas em todo o 

mundo. Eles e as suas famílias sabem que as suas situações estão a ser divulgadas e não são 

esquecidas. Contamos consigo para defendermos a liberdade de expressão e apoiarmos cinco 

casos muito especiais, ao clicar em cima dos nomes, tem acesso história de cada um num vídeo 

de 1,30 minuto 

Aleksandra Skochilenko  

Chow Hang-tung  

Dorgelesse Nguess  

Luis Manuel Otero Alcántara  

Nasser Zefzafi         

Na página da Amnistia Internacional está toda a informação mais detalhada e pormenorizada 

sobre cada um dos casos e é nela que pode fazer a sua assinatura. PODE ASSINAR DIGITALMENTE 

EM TODOS OS CASOS! Para que a escola consiga obter o maior número de cartas assinadas, 

deverá colocar no lugar definido para o e efeito, o seguinte código referente à participação da 

nossa  escola:      

  

Z K L J 

 

ASSINE A CARTA ONLINE E AJUDE QUEM PRECISE 

Dia limite: 31 Janeiro 2023 

WWW.AMNISTIA.PT/MARATONA 

https://www.youtube.com/watch?v=RK91s4udb1Q&list=PLYQlo6joUKEG7mJTYWhYeoGF2zTEK0XoR
https://www.youtube.com/watch?v=RK91s4udb1Q&list=PLYQlo6joUKEG7mJTYWhYeoGF2zTEK0XoR
https://www.youtube.com/watch?v=seYRN0roWUI&list=PLYQlo6joUKEG7mJTYWhYeoGF2zTEK0XoR&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=seYRN0roWUI&list=PLYQlo6joUKEG7mJTYWhYeoGF2zTEK0XoR&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=vdSeJcguVR8&list=PLYQlo6joUKEG7mJTYWhYeoGF2zTEK0XoR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=7o55RAzRk5M&list=PLYQlo6joUKEG7mJTYWhYeoGF2zTEK0XoR&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=dFhb0_IIpfo&list=PLYQlo6joUKEG7mJTYWhYeoGF2zTEK0XoR&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=lejmLILGw_U&list=PLYQlo6joUKEG7mJTYWhYeoGF2zTEK0XoR&index=3
https://www.amnistia.pt/maratona/


 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Para assinar digitalmente deve selecionar 

Maratona de Cartas na página da Amnistia 

Internacional 

2.selecionar um caso ou todos se desejar e 

clicar onde diz - Continuar 

3 -  Inserir o e-mail e se for a primeira vez 

irá receber no e-mail para confirmar. 

4- Preencher com alguns dados para poder 

ser validado: D Nascimento e N. de 

contribuinte. Telefone é opcional 

5-  onde diz código da escola, deve ser colocado o 

que é dado no e-mail:  Z K L J - sem espaço) 

6- Depois clicar em Avançar e recebe esta 

mensagem! E assim à distância de um clique 

pode ajudar quem mais precisa! Divulgue PFV 

Estas pessoas contam consigo e a nossa escola com toda a 

comunidade educativa. Partilhe o Link e o Código! 

ATÉ DIA 31 DE JANEIRO 


