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Resumo 

No presente Relatório apresenta-se o Estágio Curricular realizado no Gabinete de 

Educação e Formação – Entreculturas, no Alto Comissariado para a Imigração e 

Diálogo Intercultural (ACIDI, IP), para a obtenção do grau de Mestre em Ciências da 

Educação, especialização em Educação Intercultural.  

Para além da concretização do Estágio e da discrição refletida das atividades realizadas 

nas dinâmicas de trabalho do Gabinete, apresenta-se o projeto de Estágio, através da 

designação, análise e avaliação das atividades desenvolvidas. Das primeiras destaca-se o 

trabalho realizado no quadro do programa Entreculturas, especificamente nas atividades 

devolvidas com o apoio à Bolsa de Formadores. O projeto de Estágio designa-se por 

modo de organização e desenvolvimento de um conjunto de ações de forma mais 

autónoma, traduzindo-se na participação na Iniciativa Selo Escola Intercultural e na 

elaboração do Kit Entreculturas.  

Este projeto engloba duas partes distintas, mas complementes. Por um lado a elaboração 

de um Kit Entreculturas, que se traduz na criação de fichas de caracterização de todos os 

materiais pedagógico-didáticos elaborados pelo Entreculturas. Por outro a avaliação dos 

Impactos da Iniciativa Selo Escola Intercultural, promovendo assim a sua continuidade 

e melhoria.  

Este Estágio e participação nas várias atividades permitiu-me conhecer um contexto 

profissional e poder trabalhar nele, contribuindo para a construção de um conhecimento 

profissional que articula a teoria com a prática, assim desenvolvendo competências 

profissionais e também pessoais. Foi uma experiência muito enriquecedora em todas as 

suas etapas.  

 

Palavras-chave: Interculturalidade; Educação Intercultural; Recursos Pedagógicos; 

Avaliação de Projetos. 
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Abstract 

In this report we present the Internship held in the Gabinete de Educação e Formação – 

Entreculturas, in Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, 

IP), for the degree of Master of Science in Education , specializing in Intercultural 

Education . 

In addition to the completion of the Internship and reflected description of activities in 

the work dynamics of the Office, we present the Internship project, through the 

appointment, review and evaluation of activities developed. The first highlights the 

work done under the programme Entreculturas, specifically in activities developed with 

support for Trainers. The Internship project is called a mode of organization and 

development of a set of actions more autonomously, resulting in participation in the 

Iniciativa Selo Escola Intercultural and preparing Kit Entreculturas. 

This project encompasses two distinct but complementary parts. On one hand the 

development of a Kit Entreculturas, which translates into the creation of  

characterization cards of all materials prepared by the pedagogical- didactic made by 

Entreculturas. On the other assessing the impacts of the Iniciativa Selo Escola 

Intercultural, thus promoting continuity and improvement. 

This internship and participation in various activities allowed me to meet a professional 

context and to work on it , contributing to the construction of a professional knowledge 

which combines theory with practice, and developing personal and professional skills.  

It was a very enriching experience in all its stages. 

 

Keywords: Intercultural, Intercultural Education, Teaching Resources , Project 

Evaluation . 
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Introdução 
 

No âmbito da conclusão do Mestrado em Ciências da Educação, especificação em 

Educação Intercultural, será apresentado o Relatório de Estágio, que contêm todo um 

percurso profissional, e também pessoal, durante o decurso do Estágio, demostrando 

todo o trabalho desenvolvido na e com a Instituição com que colaborei.  

O Estágio foi realizado no Gabinete de Educação e Formação - Entreculturas, que 

integra-se no Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P), 

na sua sede, em Lisboa. Este estágio curricular teve a duração de 7 meses (Outubro de 

2012 a Maio de 2013), e de acordo com a legislação em vigor faz parte do 2º ano do 

Curso de Mestrado.  

Os principais objetivos deste Estágio são os seguintes: 

 Compreender e Integrar um ambiente profissional: ajudando e 

trabalhando nos diversos projetos pelo qual a Instituição se gere; 

 Aquisição de competências profissionais, e pessoais: contribuindo para o 

desenvolvimento profissional e pessoal, através das experiências vividas 

e adquiridas; 

 Elaboração de um projeto: para e com a Instituição, criando a 

oportunidade de o estagiário dar o seu contributo pessoal; 

Assim, penso que o Entreculturas foi uma boa escolha para o desenvolvimento do meu 

Estágio, pois, para além de ter estado numa Instituição prestigiada com credibilidade no 

trabalho desenvolvido para a promoção da Interculturalidade, é um programa que faz 

ligação entre esta problemática e a da formação e educação. Estas características e o 

trabalho realizado neste sentido proporcionou-me o desenvolvimento de algumas 

competências profissionais. Tomando como referência as competências designadas por 

Guy Le Boterf (2003), saber agir com pertinência, saber mobilizar saberes e 

conhecimentos em um contexto profissional, saber integrar ou combinar saberes 

múltiplos e heterogéneos, saber transpor, saber aprender e aprender a aprender e saber 

envolver-se. Penso que este Estágio me deu múltiplas oportunidades para o seu 

desenvolvimento, mesmo que umas mais que outras. Foi uma experiência bastante 
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enriquecedora, na interação com os outros profissionais e em termos de aprendizagem 

sobre mim, e sobre o trabalho que quero desenvolver daqui para a frente.  

Na verdade não trabalhei num lugar em que pudesse aplicar projetos, direcionados para 

um público concreto. O Entreculturas funciona e atua como uma “ponte”, entre outras 

organizações, entidades e sociedade em geral, isto porque trabalha no sentido de 

proporcionar ferramentas ou materiais. As próprias ações de informação/sensibilização 

ou seminários são uma base para que cada Instituição possa conhecer e continuar a 

desenvolver os temas no seu ambiente e de acordo com o seu público-alvo. Estas ações 

dão conhecimentos essenciais, incentivam, para que fique a vontade progredir e se 

procure e explore mais, não se ficando pelas ações em si.  

Daí o título que coloquei para apresentação do Relatório, “Interculturalidade. Caminhos 

para a transformação”, porque no fundo o trabalho que o Entreculturas tenta fazer, e até 

transmitir, é mostrar caminhos para que se possa trabalhar a Interculturalidade, num 

mundo onde podemos viver com a diferença, e onde isso não faça diferença. Esta 

função concretiza-se através da elaboração e disseminação de materiais, relacionados 

com a temática, com a concretização das ações, assim como pela participação noutros 

projetos, que derivam do incentivo à continuação do trabalho feito para a integração de 

todos na sociedade portuguesa.  

Passado todo este tempo penso que estagiar no Entreculturas foi a opção certa com que 

me identifico pessoalmente, uma experiência nova, que me deu mais ferramentas, que 

também irão certamente contribuir, para que no futuro me possa tornar mais e melhor 

profissionalmente.  

Neste Relatório irei apresentar todo o meu percurso, desde as atividades desenvolvidas, 

até à proposta de projeto, como meu contributo para a Instituição. Partilharei também de 

uma forma mais pessoal, o que foi para mim esta experiência, nunca deixando de parte 

os melhores, nem os priores momentos passados, uns e outros proporcionaram-me uma 

constante aprendizagem, no encontro com todos aqueles com que me recriei e no 

encontro comigo própria.  

Deste modo, o presente Relatório está dividido em cinco capítulos, sendo que o I 

Capítulo destina-se ao Enquadramento Teórico em que se procura explorar teoricamente 

as várias temáticas que foram trabalhadas ao longo do Estágio.  



3 

 

No II Capítulo faz-se uma caraterização da Instituição, neste caso do Entreculturas, que 

não nasceu no ACIDI, especificando o seu percurso e as suas várias vertentes de 

intervenção.  

De seguida, no III Capítulo são apresentadas as atividades realizadas no decorrer do 

Estágio estando dividido em subcapítulos destinados a cada tarefa efetuada durante o 

percurso.  

No IV Capítulo é apresentado o Projeto de Estágio, que está dividido em duas vertentes. 

Numa primeira descrevendo o percurso de construção do Kit Entreculturas. E numa 

segunda descrevendo a Iniciativa Selo Escola Intercultural, assim como a apresentação 

da avaliação dos impactos da Iniciativa e dos resultados obtidos.  

E por último, o V Capítulo que se destina às considerações finais, fazendo-se um 

balanço geral do Estágio, uma reflexão de todo o percurso, das aprendizagens 

adquiridas, e do futuro como caminho de incertezas.  
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Capítulo I – Enquadramento Teórico 
 

1. Processos de Integração de Imigrantes e Minorias Étnicas 

Os crescentes fluxos migratórios têm vindo a emergir, pela Europa e resto do mundo, 

desde a década de 90 do século passado, que surgem sociedades de maior pluralidade 

social e cultural. Esta nova realidade coloca aos Estados-europeus e à Comunidade 

Europeia uma procura de respostas, que se desencadeou através de políticas de 

integração. Desta realidade surge a questão: Como lidar com comunidades cada vez 

mais diversificadas em termos de língua, cultura, etnia ou religião? Esta questão 

levantou muitos pressupostos, colocou muitas interpretações em causa, pelo que se tem 

denotado um processo de constante evolução e construção das políticas adotadas. 

No quadro abaixo da autoria de Giménez Romero (2010), é apresentado uma tipologia 

de modelos sociopolíticos tendo em conta a diversidade cultural emergente no mundo 

atual.  

Este quadro demostra de forma simplificada e esclarecedora, os processos de exclusão e 

inclusão existentes. Como processos de Exclusão ocorrem a Discriminação, a 

Segregação, e a Eliminação do outro. E analisando mais detalhadamente os processos de 

Inclusão, temos a assimilação e a fusão social, que promovem a unificação de uma 

cultura única, que produz perda de identidade individual e cultural. No caso do 

multiculturalismo e interculturalismo, estes promovem um pluralismo cultural, que 

conduz a uma aceitação da diversidade existente, em todos os seus patamares, seja ela 

linguística, cultural, ética ou religiosa. Deste modo, segundo Giménez Romero (2003), 

o pluralismo cultural baseia-se em dois princípios o princípio da igualdade, que combate 

a discriminação, e o princípio da diferença, que promove o respeito pelo “outro”, 

aceitando-o e convivendo como parte integrante da sociedade. 

Exclusão 

 

Racismo, 

Xenofobia, 

Anti-semitismo, 

Discriminação do Outro 

(tratamento desigual) 

Legal Leis discriminatórias 

Social Práticas Discriminatórias 

 

Segregação do Outro 

Espacial Guetos Residenciais 

Delimitação de espaços públicos 
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Apartheid, 

Holocausto, etc. 

Institucional Guetização Escolar Guetização Sanitária 

 

Eliminação do Outro 

Cultural Etnocidio Fundamentalismo Cultural 

Física Genocídio Limpeza étnica 

 

 

Inclusão 

 

Homogeneização 

Assimilação Anglicização/Arabização/Ladinização 

Fusão 

Cultural 

Melting pot 

Aceitação da diversidade 

cultural como positiva 

Pluralismo 

Cultural 

Multiculturalismo 

Interculturalismo 

 

Quadro 1 – Tipologia de Modelos Sociopolíticos face à diversidade sociocultural (Gimérez Romero, 

2010, p. 30) 

Também para Malheiros (2010), a assimilação é um dos primeiros modelos de inclusão, 

para a integração de imigrantes e minorias étnicas, que consiste na adaptação completa 

dos grupos minoritários à cultura dominante, deixando para trás todos os elementos 

originais da sua cultura de origem. Deste modo, o grupo não dominante perde a sua 

identidade cultural, para se adaptar e integrar a uma cultura que não é a sua, o que pode 

conduzir face aos constrangimentos a processos de exclusão e desintegração. 

Perante o desajuste dos processos de assimilação à sociedade em geral, com falhas 

evidentes na integração dos imigrantes e minorias étnicas, nas sociedades mais 

marcadas pelas correntes migratórias surge uma nova filosofia – o multiculturalismo.  

Na perspetiva multiculturalista parte-se do princípio que as culturas devem ser 

reconhecidas e aceites, como ponte de integração, isto é, segundo Giménez Romero 

(2010) o multiculturalismo é definido: 

“…como uma primeira versão da pluralismo cultural, o multiculturalismo contribui 

sobretudo com a ideia de “reconhecimento”, assim como a implementação, em diferentes 

países, de políticas públicas educativas, sanitárias, etc., mais em sintonia com a 

diversificação etnocultural das sociedade, mas tem vindo a mostrar de forma crescente, as 

suas grandes carências e limitações, enquanto articulador de convergências, da coesão social 

e da convivência cidadã.” 
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(Giménez Romero, 2010, p.33) 

O grande entrave ao multiculturalismo é que este promove o conhecimento de outras 

culturas, porém não promove o convívio entre diferentes culturas, continuando a haver 

tentativas de domínio da cultura maioritária sobre a cultura minoritária, que 

proporcionavam contínuos processos de discriminação e exclusão.  

Deste modo, “A assimilação e o multiculturalismo são apresentados como dois 

processos extremos de integração de imigrantes e minorias étnicas nas sociedades de 

destino.” (Malheiros, 2010. p. 22), ou seja, a assimilação conduz a uma cultura única, 

desvalorizando e esquecendo as culturas minoritárias, e o multiculturalismo conduz à 

divisão das culturas em pequenos blocos, onde cada um tem o seu espaço. Não 

contribuindo ambos para coesão social, para se viver num mundo de todos e para todos, 

sem que a diferença seja sentida como algo estranho e/ou prejudicial.  

É necessário encontrar-se um processo de integração que proporcione mecanismos de 

coexistência e interação entre as diferentes culturas, num mesmo espaço, seja num país, 

numa escola, ou até mesmo em casa. Neste sentido surge o conceito de 

Interculturalismo, emergindo como uma filosofia que promove interações humanas 

ligadas a questões de comunicação e, “…sobretudo, da educação dando origem a toda 

uma linha de pensamento na área da pedagogia intercultural.” (Perotti, 2004, citado por 

Malheiros, 2010, p. 24) 

Assim, Malheiros (2010) sugere um quadro que especifica cada um dos Modelos de 

gestão das sociedades culturalmente diversificadas, quanto à sua interação entre a 

manutenção da cultura de Origem e a adoção de elementos de identidade cultural 

maioritária, sendo que apenas a prática Intercultural promove essa interação 

positivamente.  

 

 Manutenção da Cultura de 

Origem 

Adoção de elementos de identidade 

cultural maioritária 

Assimilacionismo  Não Sim 

Multiculturalidade  Sim Não 
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Exclusão Não Não 

Interculturalidade Sim Sim 

 

Quadro 2 – Modelos de Gestão de Sociedades culturalmente diversificadas (Malheiros, p. 24) 

A interculturalidade, como modelo de gestão da diversidade, fomenta uma interação 

positiva entre os vários grupos existentes nas sociedades, sendo esse o ponto 

diferenciador com modelos anteriores. Este modelo não se centra apenas nos imigrantes 

e minorias étnicas, mas sim tem como função também centrar-se nas maiorias sociais e 

culturais das sociedades. (Giménez Romero, 2010) 

2. Interculturalidade ou Interculturalismo 

O multiculturalismo e o interculturalismo são ambos paradigmas de pluralismo cultural, 

sendo que a grande diferença é que o primeiro centra-se nos imigrantes e minorias 

étnicas e o segundo centra-se também nas maiorias. Está provado que a resistência das 

maiorias é que provoca em grande parte a desintegração das minorias, a falta de 

conhecimentos sobre línguas, culturas, religiões e etnias, provoca sentimentos de medo 

e desconfiança, perante o “outro”. Nada melhor do que conhecer, para se passar a 

compreender, a aceitar e a respeitar, pois, “…de nada vale afirmar a perspetiva 

intercultural se se mantiveram a discriminação, a segregação ou outras práticas.”, 

(Giménez Romero, 2010, p.30). A Interculturalidade trabalha o todo e não parte dele.  

Assim, pode afirmar-se que o Interculturalismo representa a vontade, o desejo de uma 

interação na procura do conhecimento do outro. O multiculturalismo constitui-se como 

uma filosofia que promove o conhecimento das diversas culturas e o interculturalismo, 

sendo um passo à frente, contém em si um poder transformativo, de atitudes, e 

consequentes comportamentos, perante o “outro”. Mais do que conhecer, reconhece e 

aceita a diferença como parte integrante e enriquecedora das sociedades, criando-se 

coesão social e cultural. “Si el multiculturalismo aborda la diversidad, el 

interculturalismo trata de ver cómo construir la unidad en la diversidad.” (Giménez, 

2003, p. 14) 

Interação
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Deste modo, o Interculturalismo surge como proposta de combate às limitações do 

multiculturalismo, constatadas através do debate público e de estudos científicos sociais 

(Malgesine & Giménez Romero, 2000, citado por Giménez Romero, 2003, p.13). 

No entanto, este processo não é tão simples como aparenta, o Interculturalismo requer 

uma mudança social, pois contém uma difícil missão, pelo seu caráter interventivo e 

transformativo, pelo seu impulso para a ação, pela missão que contém em si.  

Existem alguns fatores que impedem a aplicação de práticas Interculturais. São em 

primeiro a resistência das culturas maioritárias, em aceitarem as culturas minoritárias, e 

com elas compartilharem valores, em segundo a insegurança das culturas minoritárias 

em se “abrirem” às culturas maioritárias, seja por medos passados, seja por partirem do 

princípio que a cultura dominante não encontra interesse na sua e, por isso, não a 

respeita, e por último, pelo facto de a interculturalidade não implicar processos de 

eliminação de valores, mas sim de conhecimento do mesmos e conciliação entre si 

(Lages & Matos, 2008. p. 29 e 31). 

O terceiro ponto acima mencionado comtempla o grande objetivo do Interculturalismo, 

criar sociedades que encontrem pontos em comum entre si, que coexistam e convivem 

pacificamente, através da aceitação da diferença e do respeito pela igualdade de 

oportunidades.  

Assim pode dizer-se que o Interculturalismo consiste:  

“la promoción sistemática y gradual, desde el Estado y desde la sociedad civil, 

de espacios y procesos de interacción positiva que vayan abriendo y 

generalizando relaciones de confianza, reconocimiento mutuo, comunicación 

efectiva, diálogo y debate, aprendizaje e intercambio, regulación pacifica del 

conflito, cooperación y convivencia”  

(Giménez Romero, 1997, citado por Giménez Romero, 2003, 

p.14)  

O Interculturalismo tem como princípio a existência de várias culturas, cada uma com o 

seu próprio valor, em que juntas e tendo em conta as qualidades de cada uma, se forma 

uma cultura comum, no respeito, cooperação, diálogo e relação entre todos e com todos, 

gerando coesão e justiça social e cultural.  
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Como já tem sido abordado até aqui o Interculturalismo não pode ser abordado sem se 

falar em diálogo, respeito, convivência. Assim coloca-se a pergunta: Como promover 

então a Interculturalidade nas sociedades atuais?  

Desta necessidade de se trabalhar a Interculturalidade, nasce a Educação Intercultural, 

pois nada melhor que a Educação para transmitir conhecimentos e valores, que tenham 

efeitos futuros na vida do ser humano e na sociedade em geral. A Educação faz o futuro, 

sendo trabalhada no presente tem consequências futuras na vida pessoal e social de cada 

ser humano. Tendo em conta esta necessidade de sociedades pluralistas, nascem novas 

tarefas para a escola, que incorporam uma Educação de todos, para todos e com todos, 

uma Educação Intercultural.  

3. Educação Intercultural 

A Educação Intercultural consiste: 

“…como a formação sistemática que visa desenvolver, quer nos grupos 

maioritários, quer nos minoritários, atitudes, comportamentos e competências 

de compreensão de outras culturas e maior interação comunicativa e social, 

criadora de identidades e de sentido de pertença comum à humanidade.”  

(Ouellet,1991, citado por Morgado & Pires, 2010, p.64) 

Segundo Ouellet (1991), a educação intercultural deve começar por ser uma 

compreensão intercultural, compreendendo o outro, e vendo-o como ponto de partida, 

para qualquer relação, colocando-se sempre no lugar do outro. Sendo que, segundo o 

autor a finalidade da educação intercultural baseia-se em três pontos: 

1. Desenvolver os alunos de todas as origens para uma compreensão dos 

pressupostos subjacentes no contrato social; 

2.  Desenvolver uma compreensão clara em cada indivíduo sobre as suas 

responsabilidades socias perante o outro, criando o maior consenso possível 

entre a convivência social; 

3. Investir na formação dos indivíduos, para que se possam criar estratégias de 

uma possível interação positiva entre todos, desenvolvendo habilidades de 

comunicação interétnica.  
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A educação intercultural não deve apenas promover “…situações de igualdade de 

oportunidades, de pluralismo e de compreensão intercultural na sala de aula, na escola, e 

na sociedade, mas também o empowerment dos atores educativos baseado no 

conhecimento das realidades socioétnicas envolvidas.” (Leonard & Davidman, 1994 

citado por Morgado & Pires, 2010, p.64). Quer isto dizer que também é fundamental a 

formação dos agentes educativos que trabalham na escola, mas não só, também nos 

serviços públicos e que estão em constante contacto direto com as sociedades plurais 

existentes atualmente devendo ser incumbidos de uma formação específica de como 

lidar com a diversidade através de estratégias de integração, acolhimento, cooperação e 

diálogo intercultural.  

Desta forma, a Educação Intercultural, é um meio que promove a coesão e justiça 

social, através do conhecimento e reconhecimento do outro, ou seja, o incremento de 

valores e atitudes, que promovam o respeito, a comunicação, e a consequente 

convivência social entre as várias culturas.   

A perspetiva de Educação Intercultural, nas Escolas, visa o desenvolvimento de um 

trabalho para os alunos no seu geral, no sentido de criar sentimentos de pertença, 

interações positivas, tolerância, compreensão mútua e solidariedade social, combatendo 

preconceitos e estereótipos. Deste modo, os princípios pedagógicos nas seguintes 

orientações da Educação Intercultural traduzem-se pelo:  

 “O reconhecimento do direito que cada aluno tem de receber a melhor 

educação diferenciada, visando a formação da sua identidade social. 

 O reconhecimento positivo das diversas culturas e línguas e da necessidade 

de estarem presentes e de serem cultivadas na escola. 

 Atender à diversidade e ao respeito pela diferença, sem pôr rótulos nos 

alunos em função dessa diferença. 

 A não segregação dos alunos em grupos isolados dentro ou fora das salas de 

aula. 

 Melhoria do sucesso escolar e promoção dos alunos de minorias étnicas ou 

em situação de desvantagem socio-cultural. 



11 

 

 Formação e fortalecimento da comunidade educativa e dos valores humanos 

da igualdade, do respeito, da tolerância, do pluralismo, da cooperação e da 

co-responsabilidade social. 

 Luta ativa contra toda e qualquer manifestação de racismo ou 

discriminação. 

 Prevenção contra preconceitos e estereótipos. 

  Comunicação ativa e inter-relação entre todos os alunos. 

 Convivência democrática e participação ativa dos alunos nas salas de aula e 

no estabelecimento de ensino.” 

(Fundación Secretariado General Gitano, et. Al, 2003) 

No entanto, este não é um processo fácil, pois requer um enorme esforço e dedicação, 

por parte de todos os agentes educativos que trabalham neste sentido, pois esta mudança 

social ainda se encontra no início e como tal com muito trabalho pela frente.  

O educador encontra aqui um enorme desafio em toda a sua tarefa pedagógica, não só 

pela diversidade existente, mas essencialmente pela forma como lida com essa mesma 

diversidade. Daí surge o dilema que posição tomar perante a diversidade?  

Segundo Gomes (1997), o educador corre dois riscos distintos ao optar por uma maneira 

de ser e estar perante a diversidade com que se depara no dia-a-dia, na escola, e na sala 

de aula: 

“Se o pedagogo adere a ideias universalistas corre o risco de escamotear as 

diferenças assimilando os conjuntos culturais minoritários à cultura de 

acolhimento. Se o pedagogo se situa sobre posições pluralistas e relativistas, 

vai tender a reconhecer e a fazer coexistir as diferenças culturais, e corre o 

risco de acentuar as diferenças e os conflitos na sala de aula para além das 

dificuldades em instituir normas comuns de comportamento e em criar e em 

manter uma unidade de referência.”  

(Gomes, 1997, p. 169) 
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Tendo em conta este paradoxo, referido pela autora, e a sua tentativa de ultrapassá-lo 

surgem as grandes dificuldades em fazer emergir uma educação intercultural, lidando 

com uma unidade tão batalhada por esta abordagem. 

A proposta de Hooper (citado por Ouellet, 1991) é promover no professor métodos de 

auto reflexão, sobre a sua própria prática pedagógica, tendo em conta os preconceitos e 

estereótipos e tentado combatê-los. Algumas das sugestões serão: aprender a escutar, 

verificar perceções tentando perceber se o outro recebeu a mensagem correta, recorrer 

ao feedback percebendo se a mensagem recebida é a certa, evitar criar juízos de valor, 

cultivar a consciencialização cultural e, por fim, assumir os erros quando algo é mal 

percecionado. Estas sugestões proporcionam uma comunicação ativa e empática pelas 

partes envolventes.  

Em suma, é essencial formar para a Educação Intercultural, pois esta parece ser uma 

solução credível para se lidar com os desafios recorrentes da diversidade cultural, como 

afirma Ouellet (1991): 

“…que l´education interculturelle ne repose pas seulement sur des bons 

sentiments mais sur des analyses critiques du contexte culturel, social et 

politique qui permet de comprendre comment ces "bons sentiments" se 

retournent si souvent en hostilité et en agression… Une formation des 

éducateurs fondée sur une initiation sérieuse à ces analyses apparaît comme 

une condition essentielle à une révision en profondeur du système d' education 

permettant de faire face avec créativité et réalisme aux défis éducatifs du 

pluralisme ethno-culturel.”  

(Ouellet, 1991, p.187) 

3.1. Educadores/Professores para a Interculturalidade 

“Se quisermos que as nossas escolas conheçam um desenvolvimento 

significativo, o mais importante será o tipo de envolvimento  e o modo 

particular como os professores trabalham em conjunto, enquanto comunidade” 

(Fullan & Hargreaves, 2001 citado por Nascimento & D’ Orey, 2011) 

Não basta participar em breves formações, que forneçam estratégias para lidar com a 

diversidade, para formar cidadãos e profissionais competentes e aptos, a formação deve 
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proporcionar condições e meios para uma reflexão sobre essas estratégias e vê-las como 

algo a ser aplicável mediante cada contexto de intervenção. Cardoso (1996, citado por 

Pereira, 2004, p.93) defende que “a convicção e a reflexão dos professores são duas 

atitudes fundamentais para a mudança das práticas em sentidos multiculturais.”  

Na formação intercultural “é preciso dar aos professores uma competência intercultural, 

dar-lhes os meios para desenvolverem e atualizarem os seus conhecimentos, tendo em 

conta a riqueza das diversas culturas, das suas interações e da sua evolução.” (Perotti, 

1997, p.70) 

Ainda, segundo este autor, é importante que as formações para a interculturalidade 

abram espaço tanto para a aquisição de conhecimentos sobre a diversidade cultural 

existente, como também ter em conta uma experiência de vida que seja colaborativa. 

Dando-lhes uma dupla abordagem, que requer tempo e meios para que também possa 

ser assimilada como processos fundamentais de integração e intervenção.  

O autor refere também que, independentemente das modalidades de formação 

intercultural escolhidas devem ser tidas em conta duas dimensões: uma dimensão de 

“conhecimentos”, que deve promover o conhecimento do “outro”, e ao mesmo tempo de 

si próprio, aprendendo assim a combater ou a minimizar preconceitos, estereótipos, que 

todos inevitavelmente criamos. E uma dimensão relacional, criando estratégias de uma 

relação transversal a todo o meio desde si até à(s) criança(s), tendo em conta fatores, 

como o bairro, a família, etc, a partir de e para uma aprendizagem colaborativa e 

construtiva em todo o seu meio.  

Na formação inicial o professor deve ser incentivado, como afirma o autor (1997) a: 

 Ter um papel ativo em toda a sua atividade nas próprias organizações e nas 

decisões democráticas; 

 Estar atento aos assuntos nacionais e internacionais; 

 Adaptar-se a novos meios de aprendizagem mais ativos, como as novas 

tecnologias, e estimular a sua utilização; 
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 Ser aberto a novas experiências e a novos ambientes, perspetivando e 

vivenciando meios diferentes;  

 Criatividade na sua prática pedagógica; 

 Aceitar os seus preconceitos, e encontrar estratégias de lidar com os mesmos e 

confrontando-o, eliminando-os. 

Tendo em conta os incentivos propostos pelo autor, Gonçalves (2011, pp 14-15), 

apresenta alguns guiões orientadores em que baseia a sua prática de reflexão, como 

formadora: 

É necessário olhar o professor primeiro como pessoa e cidadão percecionando as suas 

qualidade como professor, tendo em conta as suas qualidades como pessoa, sendo a 

formação um meio para a integridade do professor. Sendo que a formação deverá 

contribuir para “…o desenvolvimento de personalidades autónomas, responsáveis e 

equilibradas, cujo direito axiológico se paute por valores democráticos.” (UNESCO, 

1998, citado por Gonçalves, 2011, p.14)  

O professor deve também aprender a questionar, não só o mundo social à sua volta, 

como também a si mesmo, mantendo uma prática reflexiva sobre si mesmo e o mundo à 

sua volta em processo e progresso constante. Este pressuposto leva a um outro ponto 

que também deve ser tido em conta na formação de professores, conhecer-se a si 

mesmo, ensinar depois a formação profissional deve ser algo essencial para o professor 

saber lidar e ler emoções, e nada melhor que se conhecer a si próprio e a lidar consigo, 

para que depois seja mais fácil compreender e aceitar o outro, aprendendo a lidar com 

emoções que não as suas, pelo que o professor deve estar preparado para:  

“…lidar não apenas com os seus próprios sentimentos e emoções, como 

igualmente com os das crianças e as suas famílias. Deve também ser capaz de 

destrinçar os reflexos culturais na expressão das emoções e sentimentos, 

ganhando literacia cultural também neste domínio para poder compreender o 

impacto dos filtros culturais no comportamento emocional da criança…” 

(Gonçalves, S., 2011, p.14) 
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Alternância entre teorias aplicáveis e práticas reflexivas tendo em conta e acordando 

as práticas reflexivas, com as metodologias tradicionais. Dando origem ao lema 

Aprender com prazer: experiência de fluxos, ou seja, a aprendizagem deve promover 

prazer e estímulo prático, através da troca e partilha de experiências, incentivando ao 

envolvimento como fonte rica de aprendizagem em todos os seus patamares. “Jogos 

pedagógicos, projetos, situações de debate e discussão, equipas cooperativas de 

resolução de problemas, estudos de caso, análise de filmes, imagens e textos são tudo 

boas estratégias para proporcionar estas experiências de fluxo psíquico” (Gonçalves, 

2011, p.15)  

Aprender com sentido, tomando em atenção o público-alvo com que se trabalha, e 

percebendo qual a melhor estratégia para envolver à prática pedagógica, fazendo-os 

pensar não só ao professor como aluno, mas também ao aluno do professor, sendo o 

primeiro passo, pensar numa prática ativa, critica e autónoma.  

E por último, Aprender com os outros, toda e qualquer aprendizagem torna-se mais 

rica em contacto com o outro, e ter esse perceção é fundamental. Aprender sem o outro 

é aprender no e com o vazio de nós mesmos.  

Deste modo, indo ao encontro deste último ponto, de que é importante trabalhar 

colaborativamente, Pereira (2004), afirma que este tipo de intervenção ajuda os alunos a 

melhor analisarem as suas atitudes e comportamentos, em relação aos vários grupos 

étnicos, sendo este um caminho para a produção da mudança social, que se tem vindo a 

trabalhar ao longo dos últimos tempos.  

As formações de professores para a Interculturalidade devem ser ativas, dando espaço 

de escuta e discussão dos vários conceitos e preconceitos, que devem ser encontrados, 

discutidos e desmistificados, é uma constante construção e desconstrução de atitudes e 

comportamentos perante si e o “outro”.  

No entanto há dois erros, que segundo Perotti (1997) devem ser evitados na formação 

inicial. Primeiro a formação intercultural não sé uma formação substituível por outras 

formações que vão ao encontro da mesma, pois esta é e será sempre o principio 

orientador das demais, relacionando-se com a reflexão pedagógica no seu conjunto.  
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O segundo erro diz respeito em fazerem da formação intercultural, uma formação 

destinada a um público “limitado”, com uma determinada especialização, no âmbito do 

trabalho com migrantes:  

“Sem dúvida que existem pedagogias específicas segundo os tipos de ensino e 

as disciplinas. Mas a formação intercultural ultrapassa-as, ao mesmo tempo que 

as tem em conta. Nas situações mais vulgares todos os professores devem 

praticar uma abordagem intercultural. Sejam quais forem as disciplinas e a 

origem dos seus alunos, devem tomar consciência do valor, da originalidade e 

do contributo das diversas culturas. A abordagem intercultural diz respeito a 

todas as crianças, tanto as autóctones como as migrantes”  

(Perotti, A., 1997, p. 69) 

Em conclusão, a formação contínua deve incutir no professor um mecanismo de 

constante reflexão e autorreflexão sobre todo o trabalho e meio à sua volta, para que 

possa ajudar os alunos a valorizarem-se em todos os seus patamares culturais e étnicos, 

proporcionando-lhes também experiências que valorizem valores e atitudes de todas as 

origens confrontando-os com os mesmo e refletindo sobre eles.    

3.2. Escola e desenvolvimento de Projetos para a Interculturalidade 

Existem vários projetos para trabalhar a interculturalidade na escola, e não só. Aqui, 

irão ser abordados alguns projetos para a Interculturalidade a nível escolar, começando 

por um abordagem curricular, até uma abordagem a nível dos projetos sociais na e com 

a escola.  

Relativamente à abordagem curricular da interculturalidade, Banks (1994, citado por 

Bitti, pp. 50, 51) identifica quatro estádios, que traduzem níveis de aprofundamento da 

educação intercultural. 

Abordagem Construtiva – em que apenas são incluídos nos conteúdos, as datas 

comemorativas e/ou feriados de cada cultura e ou etnia. 

Abordagem Inclusiva – os conteúdos culturais são incluídos, mas não houve uma 

modificação concreta no currículo escolar propriamente dito, passando-se apenas por 

uma inclusão informal, começada em sala de aula. 
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Abordagem Transformativa – Alteração de toda a visão curricular dos conteúdos, 

incutindo no aluno várias perspetivas sobre as diversas culturas e etnias presentes, 

incentivando a troca de experiências, a reflexão, e colocação no lugar do “outro”, 

incentivando e colaborando, para que se aprende a pensar e a repensar sobre si, o outro e 

várias situações que poderão comprometer essa relação. Estas mudanças estão expressas 

explicitamente no currículo flexível.  

Abordagem Condutiva – vai para além do currículo transformativo, fomenta nas 

crianças e/ou jovens, convicções de organização e participação em projetos e/ou 

atividades, não só pessoais, como sociais, na construção de uma condição cívica, sobre 

os vários assuntos e problemáticas estudadas.  

Este processo transformativo em todas as suas fases promove uma educação baseada 

nos Direitos Humanos, em o respeito pelo outro é base de qualquer ação. Assim, como 

refere Perotti (1994) educação Intercultural não é por isso uma nova disciplina, mas sim 

uma “metodologia”, que pode ser utilizada em todas as disciplinas curriculares, com as 

suas devidas adaptações a cada contexto de aprendizagem.  

Por exemplo, na disciplina de História: 

“A abordagem intercultural no ensino da História é fundamental para a 

compreensão da pluralidade cultural das sociedades europeias, tal como nós a 

analisámos: a herança da formação Estado-Nação, a histórias das minorias 

étnicas e regionais, das diásporas, dos ciganos, a história da colonização e das 

migrações, a história da laicidade e do laicismo, da privatização do religioso.” 

(Perotti, 1994, p.58) 

Assim como, a arte e música que abrem caminhos a várias formas de expressão e 

identificação pessoal e social, todas elas tem um percurso, que nos conduz a várias 

culturas e etnias, transmitindo uma boa estratégia que promove a inter-relação e 

aprendizagem. A educação musical, por exemplo, contribui: 

“…para desenvolver a personalidade e dá a cada um uma identidade de uma 

pátria culturais. Além do mais proporcionalmente à linguagem universal (a 

música não conhece fronteiras linguísticas) constitui um elemento eficaz para o 

intercultural. A música pode mesmo dar vontade de aprender uma língua 
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estrangeira, dando-lhe um atrativo que o vocabulário e a gramática dificilmente 

poderiam suscitar.” 

(Perotti, 1994, p.68) 

Embora o modelo estudado esteja dirigido para o projeto curricular das várias 

disciplinas, pode também ser adaptado a um contexto não escolar, numa intervenção de 

projetos sociais, como por exemplo os projetos financiados pelo Programa Escolhas.  

Um exemplo de um desses projetos foi o Projeto Escola Mais, que pretendeu combater 

o absentismo e o abandono escolar. Este projeto foi “…promovido pela Mediar – 

Associação Nacional de Mediação Sociocultural e teve como parceiros esta mesma 

Associação, a Escola EB2,3 Pedro dÓrey da Cunha, que é o local de implementação do 

Projeto e o Centro de Saúde da Reboleira estação Damaia.” (Bitti, 2009, p. 58) 

Segundo Bitti (2009), o projeto tinha como principais objetivos: 

 “Promover a inclusão escolar: acompanhamento de alunos; mediação 

com a família; formação parental; dinamização da sala de alunos; 

actividades de férias lectivas; animação. 

 Contribuir para a participação cívica e comunitária: actividades de 

educação não formal (Jornal do Pedro, Associação de Estudantes, grupo 

de Danças Tradicionais, grupo do Judo, Clube Mais, etc.); apoio à 

legalização dos estudantes estrangeiros. 

 Promover a literacia digital: formação em TIC para alunos e familiares; 

dinamização do espaço de informática.” 

(Bitti, 2009, p.60) 

Este autor dá conta de outros projetos que na escola ou nas comunidades incrementam 

um conjunto de práticas interculturais, como: datas comemorativas relacionadas, por 

exemplo, com dia da discriminação não racial; promoção de desfiles com diferentes 

roupas das determinadas culturas; danças tradicionais de diversos países; atividades 

relacionadas com o conhecimento de si e o outro, e reflexão das mesmas; a atividade 
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“Cartas Desenhadas” que fomenta a partilha entre os alunos; a atividade “Roda das 

Quintas” que promove intercâmbios entre bairros, existindo também, em outros 

projetos, intercâmbios entre Escolas e Instituições; atividade dos “Sabores Culturais” 

em que os alunos partilham os sabores das suas culturas; reuniões de grupo; assim como 

visionamento de filmes que transmitam uma mensagem reflexiva sobre o “outro”; 

Oficinas de desporto; Ateliers de música; Colónias de Férias, entre muitas outras 

práticas que promovem uma interação com todos e entre todos.   

Estes projetos sejam na escola, sejam com a escola, são projetos baseados, 

essencialmente, no diálogo intercultural, que é o caminho para um entendimento 

comum na procura das semelhanças e das diferenças, na construção de comunidades, 

que vivem e convivem entre si: 

“a comunicação intercultural é uma viagem de ida e volta de mim até você para 

chegar a nós, o que supõe uma paridade participativa. Esta viagem é realmente 

um caminho que começa com a descoberta da falsa homogeneidade da cultura 

do outro, continua com o reconhecimento da diversidade e termina com a 

perceção das semelhanças culturais.” 

(Rego et al, 2008, p. 485 citado por Bitti, 2009, p.132) 

3.3. Recursos Pedagógicos para a Interculturalidade 

O professor tem um papel importante na interação e dinamização de atividades que 

promovam uma educação intercultural. Nesse campo existe uma série estratégias e de 

materiais, que podem ajudar a promover a cooperação e o respeito por si e pelo “outro”. 

A este respeito Pereira (2004) sugere: 

“…construção de materiais de apoio, sobre forma de kits pedagógicos; 

melhoria desses materiais em consequência de uma avaliação da sua utilização 

em contexto de sala de aula; troca de materiais; trabalhos de cooperação com 

outros colegas para a planificação de atividades; utilização de materiais 

elaborados ou adaptados por associações dedicadas à promoção das minorias; 

desenvolvimento de contactos regulares com essas associações para a 

elaboração de novos materiais, realização de encontros, exposições e ações de 

formação; estabelecimento de intercâmbios com escolas de outros países; 

recursos a jogos tradicionais; utilização de histórias contadas pelos alunos, ou 
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pelos pais, discussão e aprovação de um código de conduta não 

discriminatório.”  

(Pereira, 2004, p. 107) 

Tendo em conta todo este processo existem já várias Associação, Institutos e ou até 

projetos, sendo que alguns deles serão mencionados mais à frente, que paralelamente, 

ou não, trabalham neste sentido de construção de materiais pedagógicos para a 

Interculturalidade. 

O Programa Escolhas, por exemplo, através da descrição dos seus projetos, contribui 

com a divulgação de manuais, que incentivem à reflexão de boas práticas, e à 

implementação das mesmas. Um exemplo disso é o manual de recurso “Um amarelo de 

todas as cores”, um projeto que trabalha competências de autorregulação, em ambiente 

escolar, projeto feito em paralelo com o currículo escolar, ou o manual “Teatro Ibispo” 

que apresenta um projeto extra curricular, de ocupação dos tempos livres, com 

atividades artísticas, neste caso através do Teatro, promovendo uma educação cognitiva, 

emocional, social, ética e cultural. 

Estes manuais descrevem projetos que podem ser aplicáveis em diversos contextos, que 

são exemplos de boas práticas e que surgem como recursos pedagógicos para a 

promoção da Interculturalidade.  

O site do ACIDI, IP, também disponibiliza alguns recursos para a educação 

intercultural, que podem ser obtidos através de downloads. Citamos por exemplo o “Kit 

Intercultural. Usos e Costumes de Países Terceiros”, um livro que agrupa um conjunto 

de costumes e usos, de alguns Países Terceiros, constituindo-se como uma ferramenta 

de apoio ao 2º Ciclo do Ensino Básico; também o “Baú da Interculturalidade. Contos 

Populares de Países Terceiros” apresenta vários contos populares, de outros Países, que 

se dão a conhecer através do mundo do sonho e da imaginação, novos horizontes, 

perspetivas e raízes de proximidade entre todos. O site disponibiliza ainda o livro 

“Histórias de vida. Um Mundo em Movimento” que pretende dar a conhecer Estórias de 

Vida de pessoas que tiveram que imigrar para outro país. Os entrevistados fazem parte 

da freguesia de Rio Maior que através do seu testemunho se dão a conhecer e dão 

também a sua estória, mostrando que por vezes os percursos não são assim tão fáceis e 

lineares. Assim, pretende-se oferecer uma perspetiva das diversas culturas, religiões e 
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formas de adaptação. Passando-se a conhecer “vidas” que muitas vezes são julgadas 

apenas por falta de conhecimento de quem assiste de fora. 

A UNESCO também promove várias publicações, que proporcionam uma visão de 

inclusão e diversidade. Por exemplo o livro “L'éducation pour l'inclusion : de la 

recherche aux réalisations pratiques”, que faz uma reflexão sobre a educação para a 

inclusão, que é tão debatida em pleno século XXI, ou a coleção de livros Bouba e Zara, 

livros dirigidos a crianças entre os três a oito anos, que aborda temas como a guerra, a 

diferença, ou até mesmo a pedofilia, educando as crianças para realidades sociais 

vividas em África. Entre muitas outras publicações, que são tão importantes, tanto para 

crianças, como para os profissionais, que trabalham na educação no seu geral.  

O Conselho da Europa sugere, através do seu site, alguns livros por si publicados. Como 

por exemplo “Le CARAP : Un Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des 

Langues et des Cultures : Compétences et ressources”, um livro que incentiva a uma 

abordagem bilingue no processo de ensino-aprendizagem, dando algumas estratégias 

para desenvolver conhecimentos, atitudes e habilidades em sala de aula, tendo em conta 

uma educação intercultural.  

Como não podia deixar de ser mencionado, também o Entreculturas trabalha neste 

sentido de promoção da interculturalidade, através da construção de materiais de apoio. 

Referimos como exemplo a brochura “Um livro…Uma História…Interculturais”, 

apresentada como uma proposta de leitura das Histórias com base nos princípios da 

Educação Intercultural, a organização sugere sucintamente alguns pontos a desenvolver 

através da leitura de Histórias como: o encontro com o outro; aceitação das diferenças; 

partilha, solidariedade e cooperação; pensamento divergente/descentramento e por fim 

resolução de conflitos. Outro exemplo é o livro “Comunidades Educativas 

Comprometidas com a Diversidade. Propostas e reflexões a partir de práticas de 

formação-ação. – Coleção Estudos e Práticas”, um caderno de apoio à formação que 

está organizado em duas partes distintas, mas complementares. No primeiro capítulo – 

Práticas reflexivas de formação-ação – são apresentadas práticas pedagógicas 

desenvolvidas em três comunidades de níveis educativos diferenciados. Neste conjunto 

de práticas de formação-ação, foram selecionados três exemplos concretos de oficinas 

de formação – Propostas de formação –, que poderão ser naturalmente adaptados a cada 
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realidade, momento e contexto, e experimentados por equipas de professores e outros 

agentes das comunidades educativas. E é de referir também o caderno de formação 

“Cooperação e Aprendizagem.”, que apresenta a educação intercultural, como fonte 

democrática de trabalho necessária nas escolas, razão pela qual aprender com o outro, 

também ajuda a conhece-lo e a baixar barreiras de preconceitos e estereótipos 

enraizados nas sociedades e culturas, neste sentido nada melhor que a escola, para que 

competências como a cooperação e solidariedade sejam desenvolvidas. Instrumento de 

apoio à formação de professores.   

Filipa Matos (2011), apresenta alguns contos infantis que promovem o olhar sobre o 

outro. Como o conto “Abraços de Cor”, que conta a história de uma jovem cigana, que 

se apaixonou e arriscou lutar pelos seus sonhos, permitindo conhecer também um pouco 

da cultura cigana e as tradições que este envolve. Ou o conto “O Senhor Palha”, que 

conta como quem quiser muito uma coisa poderá consegui-la e mostra que todo o bem 

que se faz é, mais tarde ou mais cedo, retribuído de alguma forma. Estes contos, e 

muitos mais mencionados pela autora são bons recursos pedagógicos, que podem ser 

utilizados com crianças, a fim de lhes transmitir valor importantes através do imaginário 

de cada um.  

Em suma, todas estas Instituições, Gabinetes, Programas, Projetos fazem parte de um 

trabalho conjunto e colaborativo, que direta ou indiretamente promove a elaboração de 

recursos para a Interculturalidade, existindo ainda muitos mais. Criando-se, assim, um 

Projeto de Educação Intercultural, que abranja toda a sociedade, que como afirma 

Antonio Perotti (1997): 

“Um projeto de Educação Intercultural não pode ter sucesso a não ser através 

de um trabalho em equipa, onde vários educadores, portadores de saberes 

interagem e se enriquecem mutuamente, descobrindo a existência de diversas 

maneiras de se ser e de viver.” 

(Perotti, 1997, p.79) 
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Capitulo II – Contexto de Intervenção 

1. Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI) 

Portugal ao longo do século XX, devido ao aumento dos fluxos migratórios, tem vindo 

a ser presenteado com uma maior visibilidade da diversidade, étnica, cultural, e 

religiosa. A fim de se corresponder a esta nova realidade, e sendo Portugal considerado 

um país de acolhimento surge uma política de acolhimento ao imigrante, coordenada 

inicialmente por um Alto-comissário. Mais tarde para que houvesse uma coordenação 

mais organizada de todos os enfoques de intervenção surge, em 1996, o Alto 

Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME), atual Alto Comissariado 

para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI), delegado no Decreto-Lei nº 167/2007 

de 3 de Maio.  

O Alto Comissariado para Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI), é um Instituto 

Público integrado na administração indireta do Estado, provido de autonomia 

administrativa, que intervém a nível nacional, com a sua sede na cidade de Lisboa. 

“Tem como missão colaborar na conceção, execução e avaliação das políticas públicas, 

transversais e setoriais, relevantes para a integração dos imigrantes e das minorias 

étnicas, bem como promover o diálogo entre as diversas culturas, etnias e religiões.” ( 

http://www.acidi.gov.pt/acidi-i-p-/missao ) 

O ACIDI rege o seu trabalho por sete princípios chave: o da igualdade reconhecendo e 

garantindo os mesmos direitos e oportunidades; o diálogo através de uma comunicação 

afetiva; a cidadania promovendo uma participação ativa na sociedade; a hospitalidade 

acolhendo a diversidade; a interculturalidade no encontro com o outro; a proximidade 

de relações, quebra de barreiras entre a diferença e a iniciativa sendo pró ativo em todo 

o trabalho de integração e acolhimento do outro. 

Segundo a Lei Orgânica do Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

Instituto Público, do DL 167/2007, de 3 de Maio menciona no nº 2 do artigo 3º: 

"São atribuições do ACIDI, I. P.: 

a) Promover o acolhimento e a integração dos imigrantes e das minorias étnicas através 

da participação na conceção, desenvolvimento e coordenação de políticas públicas 
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transversais, integradas e coerentes; 

b) Incentivar a participação cívica e cultural dos imigrantes e das minorias étnicas nas 

instituições portuguesas, bem como através das suas associações representativas para 

um exercício pleno da sua cidadania; 

c) Garantir o acesso dos cidadãos imigrantes e minorias étnicas a informação relevante, 

designadamente, direitos e deveres de cidadania; 

d) Combater todas as formas de discriminação em função da raça, cor, nacionalidade, 

origem étnica ou religião, através de ações positivas de sensibilização, educação e 

formação, bem como através do processamento das contra-ordenações previstas na lei; 

e) Promover a interculturalidade, através do diálogo intercultural e inter-religioso, com 

base no respeito pela Constituição, pelas leis e valorizando a diversidade cultural num 

quadro de respeito mútuo; 

f) Dinamizar centros de apoio ao imigrante, de âmbito nacional, regional e local, que 

proporcionem uma resposta integrada dos vários serviços públicos às suas necessidades 

de acolhimento e integração, designadamente, através de parcerias com departamentos 

governamentais com intervenção no sector, serviços da administração pública, 

autarquias locais, organizações não-governamentais, associações de imigrantes ou 

outras entidades com interesse relevante na matéria; 

g) Contribuir para a melhoria das condições de vida e de trabalho dos imigrantes em 

Portugal, de modo que seja proporcionada a sua integração com dignidade, em 

igualdade de oportunidades com todos os cidadãos nacionais; 

h) Favorecer a aprendizagem da língua portuguesa e o conhecimento da cultura 

portuguesa por parte dos imigrantes, tendo em vista a sua melhor integração na 

sociedade portuguesa; 

i) Incentivar iniciativas da sociedade civil que visem o acolhimento e integração dos 

migrantes e minorias étnicas em Portugal; 

j) Promover ações de sensibilização da opinião pública e a realização de estudos sobre 

as temáticas da imigração, minorias étnicas, diálogo intercultural e diálogo inter-

religioso; 

l) Promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos socio-

económicos mais vulneráveis, em particular os descendentes de imigrantes e de 

minorias étnicas, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão 

social, segurando a gestão do Programa Escolhas; 
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m) Promover o diálogo com as religiões através do conhecimento das diferentes 

culturas e religiões e da construção de uma atitude de respeito mútuo e de afeto pela 

diversidade, quer dentro das fronteiras nacionais, quer na relação de Portugal com o 

mundo." 

A 8 de fevereiro de 2008 foi nomeada, pelo Primeiro-Ministro do XVIII Governo 

Constitucional, Alta Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural, Rosário 

Farmhouse, que atualmente continua a exercer as suas funções.  

Do ACIDI fazem parte os Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante (CNAI) e o 

Gabinete Técnico dos Centros Locais de Apoio à Integração dos Imigrantes (CLAII), 

assim como outros gabinetes e/ou projetos. Como o Gabinete de Educação e Formação - 

Entreculturas, o Gabinete de Apoio às Comunidades Ciganas (GACI), o Gabinete de 

Apoio Técnico às Associações de Imigrantes (GATAI), o Observatório da Imigração do 

ACIDI, o Programa Escolhas, o Projeto de Mediação Intercultural em Serviços Públicos 

(MISP), entre outros projetos que também fazem parte deste leque de respostas para a 

aproximação de todos e promoção da Interculturalidade.  

Os Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante foram criados em 2004, com o intuito de 

responder à problemática de integração de imigrantes, oferecendo um leque de 

possibilidades reunidas num mesmo espaço com diferentes serviços, instituições, 

gabinetes. Um único espaço de apoio ao imigrante. Sendo situados em Lisboa e no 

Porto, e a partir de 2007 também em Faro. 

Estes Centros utilizam mediadores interculturais, de várias origens, culturas, falando 

também vários línguas. Apoiando assim em todo o processo de integração do cidadão 

imigrante. Constituindo um trabalho que vai ao encontro dos sete princípios do ACIDI 

mencionados anteriormente.  

Já o Gabinete Técnico dos Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes está 

funcionar, um pouco antes, desde 2003, sendo gabinetes situados por todo o país, com o 

intuito de promover a integração de imigrantes, nas suas localidades, com o recurso a 

parcerias desde municípios, instituição locais, etc. 
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O Gabinete de Educação e Formação – Entreculturas trabalha área da formação para a 

interculturalidade, um dos atributos do ACIDI, que será abordado detalhadamente, mais 

à frente. 

O Gabinete de Apoio às Comunidades Ciganas foi criado em 2007 e desenvolve as suas 

atividades para a promoção social da comunidade cigana, em parceria com entidades, 

que trabalham nesta área e em vários domínios, como na educação, saúde, etc. 

O Gabinete de Apoio Técnico às Associações de Imigrantes integra-se nos Centros 

Nacionais de Apoio ao Imigrante e promove a criação de Associações de apoio ao 

imigrante. Auxiliando também na organização, execução e avaliação de iniciativas, 

desenvolvidas por estas Associação.  

O Observatório da Imigração, criado em 2003, promove a cooperação entre diversas 

redes científicas e institucionais, procura dar respostas científicas na sua área de 

problemática e estimula o diálogo entre a academia e os decisores políticos. 

Também o Programa Escolhas realiza um trabalho muito importante dentro do ACIDI. 

Programa criado pela resolução do Conselho de Ministros n.º 4/2001, de 9 de Janeiro, e 

em constantes renovações, a 5º Geração é a última das renovações, que se encontra em 

vigor até 31 de Dezembro de 2015. O Programa Escolhas trabalha a nível nacional, 

através do financiamento e acompanhamento de projetos que promovam a inclusão 

social de crianças e jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis, visando a 

igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social.  

O Projeto de Mediação Intercultural em Serviços Públicos, implementado nos 

municípios da Amadora, Cascais, Loures e Setúbal. Funciona como um projeto de 

mediação intercultural, com um enfoque comunitário.  

Para além destes Gabinetes e projetos existem muitos mais, sendo que apenas 

mencionei muito sucintamente alguns deles. O ACIDI faz e promove um enorme 

trabalho na área da Interculturalidade, respondendo de várias formas aos desafios 

colocados pela sociedade portuguesa.  
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2. Plano para a Integração dos Imigrantes (PII) 

Em 2007 surge o Plano para a Integração dos Imigrantes que veio contribuir com um 

conjunto de medidas, em diversos campos para a integração e acolhimento dos 

imigrantes na sociedade portuguesa. 

Este Plano para a Integração dos Imigrantes, que decorreu entre 2007-2009, colocou 

Portugal ao nível de alguns países da União Europeia, que aplicavam políticas públicas, 

com a finalidade de ajudar na integração dos imigrantes, sendo um processo acordado 

pelo Conselho de Ministros, em que as medidas emergem de um “…trabalho conjunto 

de todos os ministérios e de contributos e propostas solicitados à sociedade civil, 

designadamente, às associações de imigrantes, aos membros do Conselho Consultivo 

para os Assuntos de Imigração (COCAI), da Comissão para a Igualdade e contra a 

Discriminação Racial (CICDR), da rede de investigadores do Observatório da 

Imigração.” (II Plano para a Integração dos Imigrantes, 2010-2013,p. 6) Assim, a 

aplicação de todas estas medidas foi facilitada devido às parcerias criadas com serviços 

públicos e privados, nomeadamente, da sociedade civil, das organizações não-

governamentais (ONGS) e das associações de imigrantes.  

A criação de uma “Rede de Pontos Focais de Acompanhamento”, guiada pelo ACIDI e 

acompanhada pela Alta Comissária, desde 2007, veio responder à necessidade de 

avaliação permanente das medidas preconizadas pelo PII, com a obrigatoriedade de 

apresentação de um relatório anual de execução das medidas prevista, apresentado ao 

Conselho Consultivo para os Assuntos de Imigração. (COCAI). 

O balanço positivo do primeiro PII levou ao desenvolvimento do segundo PII, para o 

prazo de 2010 até 2013. Este segundo PII é constituído por 90 medidas, visando as 

mesmas finalidades do primeiro, ou seja, “…a plena integração dos imigrantes, 

nomeadamente, nas áreas da cultura e da língua, do emprego e da formação profissional 

e da habitação. …destacando-se duas novas áreas de intervenção: a da promoção da 

diversidade e interculturalidade, e a dos idosos imigrantes.” (II Plano para a Integração 

dos Imigrantes, 2010-2013, p. 5) 
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3. O Entreculturas 

Como foi dito o Estágio descrito no presente relatório foi realizado no Entreculturas, 

atualmente integrado no ACIDI. Neste ponto será apresentada a sua origem, e posterior 

integração no Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, assim como 

projetos em que o Entreculturas se envolve. 

3.1 Origem do Entreculturas 

 Inicialmente o Entreculturas surgiu ligado ao Ministério da Educação, como 

Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural - Entreculturas, foi 

criado através do Despacho Normativo nº 63/91 de 18 de Fevereiro de 1991, pelo então 

Ministro da Educação Eng.º Roberto Carneiro, não como um projeto em si, mas sim 

como uma estrutura, com ligações a todo o Ministério da Educação, formando uma 

equipa interdepartamental.  

Os grandes objetivos do Secretariado eram “por um lado, prevenir segregações, racismo 

e xenofobia nas escolas (e a esse respeito a sua criação foi profética não só entre nós 

como também para toda a Europa) como, sobretudo, desenvolver a riqueza promovida 

pelo encontro de culturas nas nossas escolas e na nossa sociedade.” (Secretariado 

Entreculturas, Presidência do Conselho de Ministros, Ministério da Educação, p. 1) 

O Secretariado Entreculturas organizava as suas atividades em torno de três eixos: 

 “Conhecimento e diagnóstico da realidade multicultural nas escolas sobretudo 

através da Base de Dados Entreculturas, que disponibilizou informação 

pormenorizada sobre a origem ético-cultural de todos os alunos dos ensinos básicos 

e secundários, cruzando-a com dados relativos ao aproveitamento escolar. 

 Investigação e ações de intervenção nas escolas, entre as quais se destaca o 

desenvolvimento do Projeto de Educação Intercultural, que envolveu 52 escolas. 

Entre outros aspetos este Projeto proporcionou uma formação de longa duração em 

educação intercultural a 200 professores. 

 Colaboração na produção e disseminação de linhas de orientação sobre educação 

intercultural, por exemplo com a edição de publicações – relatos de boas práticas, 

textos de fundamentação teórica e materiais de apoio à formação.” 

(Bitti, 2009, p.38) 
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O Projeto de Educação Intercultural (1993-97), foi o grande projeto realizado pelo 

Entreculturas, este projeto envolveu 52 escolas de todos os níveis de ensino 

desenvolvendo estratégias para ajudar a melhorar o sucesso escolar das crianças 

pertencentes a minorias étnico-culturais, em que os seus resultados se apresentavam 

mais baixos, que os restantes alunos.  

Este projeto nasceu da necessidade de encarar a diversidade como uma grande fonte de 

aprendizagem. Muitas vezes os nossos comportamentos derivam de estereótipos e 

preconceitos, que a própria cultura dominante cria sobre as culturas minoritárias, sendo 

que apostou-se na prática intercultural para tentar combater a ideia de olhar para a 

diversidade como um entrave à vida escolar.  

“A prática intercultural representa uma enorme mudança, relativamente a esta 

situação. É o desafio, não só ser capaz de reconhecer a diversidade e a 

complexidade das identidades culturais de cada indivíduo, mas também de 

transformar os encontros com aqueles que são diferentes de nós em momentos 

de interação cultural positiva.” 

(Secretariado Entreculturas, Presidência do Conselho de Ministro, 

Ministério da Educação, p.5) 

Deste modo, o desenvolvimento do Projeto Educação Intercultural permitiu conceber e 

experimentar modelos de formação para a interculturalidade, incentivando e ajudando 

na construção de projetos nas Escolas, que envolvessem toda a comunidade educativa, 

como fonte estruturante e integrante de todo o percurso pedagógico, independentemente 

da etnia, religião, género, ou orientação sexual. Sendo que, mais do que a construção de 

projetos para as escolas, criaram-se incentivos, embora muito preliminares, para a 

criação autónoma por parte das escolas, desses mesmos projetos, reforçando a ideia da 

interculturalidade como ponte crucial para toda a comunidade educativa. 

3.2 Evolução do Entreculturas – a integração no ACIDI 

O Entreculturas divide-se em dois períodos, um primeiro no Ministério da Educação, 

em que se trabalha com os diversos Ministérios, trabalhando, mais especificamente, a 

interculturalidade nas escolas. E um segundo, após uma transição para o Alto 

Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI), na altura Alto 
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Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME), em 2004, passando a ser o 

Gabinete de Educação e Formação - Entreculturas.  

Esta mudança decorreu de uma visão mais ampla da interculturalidade, que deveria não 

só ser trabalhada nas e com as escolas, mas também que deviria envolver um trabalho 

na e com sociedade. Derivado da consciencialização de que os problemas não vinham 

apenas de uma educação escolar, mas passavam também por uma política educativa, 

social e cultural, passou a integrar-se numa política de apoio ao imigrante.  

Ao Entreculturas compete “…conceber e coordenar a execução de materiais de 

sensibilização e formação para a interculturalidade…” (Diário da República, 1.a série—

N.o 105 — 31 de Maio de 2007) 

No ponto seguinte será apresentado um projeto com que o Entreculturas se envolve, 

percebendo um pouco também do seu trabalho, que não fica apenas por este projeto. 

3.3 O Projeto “Cidadania e Interculturalidade” 

O Projeto “Cidadania e Interculturalidade” teve início em 2006, sendo financiado em 

parte pelo eixo 6.9 do Programa Operacional Potencial Humano (POPH). 

Este projeto desenvolve-se através da realização de ações de informação/sensibilização 

e de seminários em todo o país. Para tal criando-se uma Bolsa de Formadores, 

constituída por 30 formadores. Os principais objetivos são promover uma melhor 

compreensão da diversidade cultural, sensibilizar para o acolhimento e integração dos 

imigrantes em Portugal e formar para a interculturalidade. 

O Projeto “Cidadania e Interculturalidade” promove ações de Informação / 

Sensibilização (4horas), e Seminários (6horas), com os seguintes módulos: 

Ações de Informação / Sensibilização: 

 Acolher e Celebrar a Diversidade (serviços de apoio a pequenas ideias); 

 Aprender com Histórias (primeiros passos para a Interculturalidade); 

 Lei da Nacionalidade; 
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 Lei da Imigração; 

 Mitos e Factos sobre Imigração em Portugal; 

 Diálogo Intercultural;  

 Diálogo Inter-Relogioso; 

 Educação Intercultural para Jovens; 

Seminários: 

 Educação Intercultural; 

 Educação Intercultural na Escola; 

 Saúde, (I)migração e Diversidade Cultural;  

 Portugueses Ciganos, Cidadania e Interculturalidade (em fase de 

testagem). 

São as próprias instituições que requerem as ações ou seminários, pelo que todas as que 

trabalham, direta ou indiretamente, com imigrantes podem fazer o seu pedido: escolas, 

associações, ONGD’s, instituições de solidariedade social, autarquias, hospitais, centros 

de saúde, tribunais, organismos públicos e privados, entre outras. 

A realização das ações de informação / sensibilização e seminários do ACIDI, IP não 

implica quaisquer custos para as entidades requerentes. Contudo, exige algumas 

condições tais como: o número mínimo de participantes deve ser 20 e o máximo 35, o 

espaço onde a ação irá decorrer deve ser organizado (sala com mesa e cadeiras dispostas 

em U) e deve dispor de equipamento de apoio, como por exemplo flipchart e 

marcadores, computador com acesso à internet e datashow, etc. 

O Entreculturas envolve-se com outros projetos relacionados com o Plano para a 

Integração dos Imigrantes (PII), sendo responsável por sete das medidas deste plano. A 

medida 18: incentivo à responsabilidade social das organizações com base em 

princípios étnicos e valorização da diversidade; medida 23: formação e promoção do 

acesso à formação profissional e do emprego; medida 29: divulgação dos recursos 
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pedagógicos interculturais junto das escolas; medida 30: divulgação de boas práticas no 

acolhimento, apoio e integração de estudantes descendentes de imigrantes; medida 36: 

plano de formação para a interculturalidade dos profissionais do SNS; medida 79: 

sensibilização e capacitação para a dimensão da interculturalidade e do diálogo inter-

religioso no acolhimento e apoio à integração e no atendimento dos serviços públicos; e 

medida 80: criação de propostas de formação e de um referencial em mediação 

intercultural. 
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Capitulo III - Apresentação das atividades de Estágio 
 

Antes de começar a descrever as atividades que realizei no Estágio, gostaria de frisar 

que independentemente da sua maior ou menor relevância, todas elas me ajudaram a 

refletir sobre mim e sobre o meu trabalho, até no simples ato de tirar fotocópias, 

aprendi. Por isso, só posso deduzir que este Estágio foi uma experiência enriquecedora 

em todo o seu percurso, no desenvolvimento das mais diversas atividades. 

1. Fase de acolhimento na Instituição 

O início do Estágio surgiu como um processo de adaptação e conhecimento da 

instituição. Esta adaptação foi desde logo muito positiva, uma vez que fui muito bem 

recebida e com um acompanhamento e enquadramento muito bons. 

Foi-me proporcionado, pela orientadora local do Estágio, Dr.ª Susana Godinho, um 

contacto com diferentes espaços e serviços do ACIDI, desde do CNAI, a outros 

gabinetes que tinham lugar no mesmo edifício que o Gabinete Entreculturas, como o 

GACI, ou o Gabinete do Programa Escolhas. Para além de um primeiro contacto com os 

muitos dos diversos departamentos e respetivos gabinetes, foram-me proporcionadas 

umas explicações acerca do trabalho desenvolvido, o que me deu uma primeira imagem 

global do contexto em que iria realizar o meu Estágio.  

Fui-me acomodando num espaço próprio de trabalho, com uma secretária no gabinete, 

nele trabalhavam inicialmente três pessoas, a coordenadora e dois técnicos, sendo que 

passado uns meses passou a ficar reduzido a duas pessoas. Ficando apenas a 

coordenadora e uma técnica, que auxilia todo o trabalho desenvolvido pelo 

Entreculuras. Iniciei então o trabalho de contextualização, fazendo algumas leituras que 

me situaram na instituição, no sentido de compreender os seus princípios e os projetos 

desenvolvidos. 

Portanto, foi um início com o pé direito e um percurso que desde o início me deixou 

entusiasmada.  



34 

 

2. Reuniões de Equipa 

As reuniões de equipa, penso que tenham sido também um ponto importante, pois estas 

permitem criar pontos de situação, e daí criar novos pontos de partida para novas ideias 

e/ou projetos, em que todos partilham opiniões, sugestões, assim como divisão de 

tarefas. São momentos de contacto, mais importantes que nos permitem refletir sobre o 

que fazemos, como o fazemos e também como está a correr o trabalho desenvolvido. 

Para além de um momento de partilha torna-se também um momento de reflexão, que 

ajuda na boa relação entre os vários membros da equipa, denota-se motivação e 

cooperação, que são elementos chave, para um bom envolvimento e ambiente de 

trabalho.  

Estas reuniões não têm um momento periódico para se realizarem, são marcadas 

consoante o trabalho desenvolvido e disponibilidade de cada um dos membros. Sendo 

que participei em quatro ou cinco reuniões, de forma a marcar tarefas, a perceber em 

que ponto ia no meu trabalho e o que fazer para melhorá-lo. No entanto, mesmo sem 

uma reunião marcada especificamente íamos sempre falando e mantendo-nos 

atualizados sobre o trabalho de cada um. 

3. Gestão do Site e Facebook Entrekulturas 

A gestão do site e Facebook Entrekulturas foi um momento desafiador, pois as 

tecnologias não eram bem o meu forte, apesar de saber o mínimo. Mas penso que 

rapidamente aprendi. O trabalho de pesquisa foi que para além deste site deu-me a 

conhecer vários sites, importantes para o meu envolvimento profissional.  

Deste modo, conheci outras atividades, projetos, e até instituições que trabalham o 

envolvimento comunitário e a interculturalidade. Percebi também, através deste trabalho 

de pesquisa, que existem várias atividades para jovens, que se vão desenvolvendo a 

nível intercultural, atividades simples que promovem a cooperação, a partilha, a 

motivação pessoal e social. Como por exemplo o site do programa Juventude em Ação, 

que promove a cidadania e a solidariedade social, proporcionando iniciativas tanto em 

Portugal, como pela Europa.  

O site Entrekulturas era dirigido para os jovens, em que eram publicadas notícias ou 

informações, que estivessem relacionadas com a Interculturalidade, com as várias 
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culturas, costumes e tradições, projetos de intervenção, atividades em que os jovens 

pudessem participar, sempre tendo em conta o desenvolvimento de competências 

interculturais, através do trabalho cooperativo.  

A página do facebook era uma forma de chamar a atenção para o site, promovendo-o 

nesta rede social muito acedida. Para atingir estes objetivos todos as publicações 

“postadas” ficavam em ligação com o site Entrekulturas. Contudo, por problemas 

externos, o site foi encerrado, no fim do mês de Outubro e, consequentemente a página 

do facebook Entrekulturas. Assim, essa minha função ficou suspensa.  

4. Atividades desenvolvidas dentro do Projeto “Cidadania e Interculturalidade” 

(Bolsa de Formadores do ACIDI, I.P) 

A minha participação neste projeto do Entreculturas foi relevante, pois executei muitas 

tarefas a nível das avaliações, tratamento e de análise de dados.  

4.1 Base de dados sobre as ações de informação/sensibilização ou seminários dadas 
por Formadores (2006-2013) 

Como primeira proposta de trabalho foi pedida a elaboração de uma base de dados, em 

Exel, que menciona-se o número de ações de informação/sensibilização e seminários 

dados pelos formadores do projeto, desde 2006 até 2013.  

A tabela abaixo apresenta um exemplo das tabelas elaboradas. Estas tabelas, foram 

elaboradas ano a ano, permitindo simplificar o trabalho de pesquisa contribuindo para 

que se tivesse a noção da distribuição das ações de informação/sensibilização ou 

seminários e respetivos módulos, pelos diversos formadores e as suas áreas de 

intervenção. 

Formadores  Nº de Formações dadas por Módulo (ano x)  

 AC AHPPI DI EIJ OEIE LI LN MF SIDC DI Total de Formações

Formador x            

Formador y            

Formador k            
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Total de 

Ações 

           

 

Figura 1. Tabela do nº de Ações dadas por Formador 

4.1.1 Apresentação de resultados 

Nesta alínea serão apresentados os resultados das ações de informação/sensibilização ou 

seminários (módulos) dados, por ano, desde 2006 a 2012, sendo que o ano de 2013 não 

será incluído, uma vez que os dados ainda estão incompletos. No entanto, por 

constrangimentos diversos da Bolsa, esta tem sofrido diversas paragens ao longo dos 

anos, o que compromete o número de ações por ano. 

Nos primeiros dois anos (2006 e 2007) da Bolsa, esta ainda era preliminar, pelo que era 

constituída apenas por quatro módulos (Acolhimento, Mitos e Factos, Lei da 

Nacionalidade e Educação Intercultural), sendo que com o passar dos anos, foram sendo 

construídos mais módulos, dando à bolsa uma diversidade maior de temas a ser 

divulgados e abordados.  

 

 

 Gráfico 1. Nº de ações dadas no ano de 2006 
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Ao analisar este gráfico pode-se aferir que em 2006 o módulo mais requerido foi o de 

Educação Intercultural (EI), tendo sido realizadas 94 ações deste módulo. Sendo que o 

módulo menos requisitado foi o Acolhimento, com 30 ações realizadas.  

 

Gráfico 2 - Nº de ações dadas no ano de 2007 

Ao observar este gráfico pode-se perceber com algum destaque que o módulo mais 

requisitado foi o de Educação Intercultural (EI), com 131 ações realizadas. E assim 

como em 2006, o módulo menos requisitado foi o do Acolhimento, com 40 ações 

realizadas.  

 

Gráfico 3 - Nº de ações dadas no ano de 2008 
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Tendo em conta o gráfico acima pode-se verificar que o módulo mais requerido foi o de 

Educação Intercultural para jovens, com 49 ações realizadas. Menos requisitado foi o 

módulo Diálogo Inter-religioso (DR), com 0 ações e o módulo Oficina de Educação 

Intercultural na Escola (OEIE), com apenas 2 ações requeridas.   

 

Gráfico 4 - Nº de ações dadas no ano de 2009 

Ao analisar o gráfico pode-se concluir que o módulo Mitos e Factos (MF) foi o módulo 

mais requerido em 2009, com 87 ações realizadas. Sendo que o módulo Diálogo 

Intercultural (DI) também apresentou grande destaque neste ano, com 75 ações 

realizadas. 
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Gráfico 5 - Nº de ações dadas no ano de 2010 

O gráfico relativo ao ano de 2010, assim como o ano anterior (2009), embora em menor 

quantidade de ações, mostra que o módulo Diálogo Intercultural (DI), com 69 ações 

realizadas, e o módulo Mitos e Factos (MF), com 64 ações realizadas, foram os mais 

requeridos.  

 

Gráfico 6 - Nº de ações dadas no ano de 2011 

Ao observar o gráfico relativo ao ano de 2011 pode-se aferir que o módulo mais pedido 

foi o do Diálogo Intercultural (DI), com 14 ações realizadas. E os módulos menos 

requeridos, ambos com 1 ações realizada foram o módulo Diálogo Inter-religioso (DR) 

e o módulo Educação Intercultural para jovens.  
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Gráfico 7 - Nº de ações dadas no ano de 2012 

Ao analisar o gráfico acima pode-se verificar que o módulo mais requerido, no ano de 

2012, com 13 ações realizadas foi o módulo Educação Intercultural para jovens (EIJ). E 

os menos requeridos com uma 1 ação realizada cada, os módulos Acolher e Celebrar: 

Serviços de Apoio (AC), e o módulo Lei da Nacionalidade (LN).  

Balanço Geral 

Ao fazer-se uma análise global dos gráficos, podemos concluir que em 2009 foi o ano, 

em que se realizaram o maior número de ações, com um total de 358 ações, sendo que 

em 2011 foi o ano, em que se realizaram o menor número de ações, 49 ações. Contudo, 

tendo em conta o que referi anteriormente, a bolsa tem paragem ao longo do ano, pelo 

que podem existir várias interpretações para estes dados. 

4.2 Avaliação das ações de informação/sensibilização e seminários pelos formandos 

Com a transferência de um dos elementos da equipa para outro Gabinete, o trabalho 

começou a ser muito para os restantes dois elementos da equipa. Encontrando-me como 

um elemento de ajuda, foi-me proposto que ficasse com o tratamento e análise dos 

dados de avaliação dos formandos acerca das ações dadas através da Bolsa de 

Formadores. Foi um trabalho que apesar do seu cariz repetitivo, não foi em nada 

desmotivador, senti que foi uma grande ajuda para a equipa, pois foi um trabalho 

demoroso. Fiz o tratamento dos dados de avaliação desde Julho de 2012 até Abril de 
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2013. Foram analisadas 106 ações de informação/sensibilização ou seminários, assim 

distribuídas ao longo dos meses de Estágio: 1 no mês de Julho; 8 no mês de Setembro; 

17 no mês de Outubro; 23 no mês de Novembro; 11 no mês de Dezembro; 5 no mês de 

Fevereiro; 23 no mês de Março e 18 no mês de Abril. 

4.3 Avaliação dos Impactos das ações de informação/sensibilização ou seminários  

No seguimento deste trabalho, também me foi proposto fazer o tratamento da avaliação 

dos impactos nas entidades, das ações de informação/sensibilização e seminários. Para 

isso era analisado um questionário (anexo 12), enviado às Entidades, dois meses depois 

da realização das ações. 

4.3.1 Apresentação dos resultados 

Os questionários analisados estavam divididos em três grandes temas sendo eles: 

avaliação global das ações de sensibilização/informação ou seminários, os impactos 

tidos nas Entidades e por fim continuidade do trabalho após as ações. É de destacar que 

estes questionários encontram-se ainda numa fase preliminar de testagem.  

Os questionários foram tratados numa primeira fase através de grelhas de categorização 

e numa segunda fase através de uma análise conclusiva dos dados obtidos, que será 

apresentada de seguida:  

Avaliação Global das Ações de Sensibilização/Informação e Seminários 

Após uma análise feita através de grelhas de categorização pode-se concluir que todas 

as Entidades se sentiram satisfeitas com as ações de informação/sensibilização e 

Seminários realizados, exemplos: 

 “…ação foi desenvolvida com eficácia e interesse…”; 

 “A avaliação global da ação, considerando quer a perspetiva da organização 

promotora, quer a perspetiva do grupo alvo, foi excelente.” 

 “ A ação foi boa…” 

“…é que o seminário foi muito bom…” 

 “…foi de todo importante e esclarecedora para as entidades que trabalham nesta 

área.” 



42 

 

Desempenho do Formador 

Confirma-se o bom desempenho do formador: 

 “ A formadora revelou um bom desempenho…” 

 “O formador criou uma relação de empatia facilitadora da transmissão dos 

conteúdos.” 

 “ Apesar de alguma reticência inicial, o formador soube “conquistar” o 

grupo…” 

No entanto, uma das Entidades assumiu ter havido alguns problemas na formação, mas 

todos eles exteriores ao formador, como a falta de pontualidade dos formandos: 

 “…pela negativa, o grupo ser de grande dimensão assim como a pontualidade de 

vários participantes, mas que é uma falha causada por nós e alheia ao formador.” 

 -“…pela negativa, o grupo ser de pequena dimensão assim como a pontualidade 

de vários participantes… falha ao nível do material que deveria estar à 

disposição do formador…” 

Conteúdos e Metodologias 

Os conteúdos e a metodologia utilizada foram referidas como boas práticas, e 

contribuíram, para que o debate e os conhecimentos fossem aprofundados: 

 “Os conteúdos da acção foram adequados à população… corresponderam ao que 

esperávamos…” 

 “ Em termos de conteúdos, a sessão foi muito interessante…” 

 “As metodologias utilizadas foram adequadas, e levaram a um envolvimento 

maior dos participantes ao longo da sessão.” 

 -“… atualizei os meus conhecimentos na temática da imigração.” 

Impactos tidos com as Ações de Sensibilização/Informação e Seminários nas Entidades 

Relativamente à segunda pergunta pode-se denotar que os impactos tidos nas Entidades 

foram muito direcionados para uma nova aquisição de conhecimentos, tendo uma visão 
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mais clara e sensível sobre os temas abordados. Assim como a obtenção de ferramentas, 

que passaram a ser utilizadas profissionalmente: 

 “ Maior sensibilidade dos estudantes…” 

 “Após a sessão, os participantes…puderam contribuir para o sucesso das ações 

em que intervêm.” 

 “ Desmontagem de alguns preconceitos através de um maior conhecimento 

sobre as questões da interculturalidade… adopção de comportamentos de maior 

tolerância e abertura à diferença.” 

 -“…o maior ganho terá sido a aquisição de novas ferramentas para a realização 

das atividades sobre esta temática…” 

 “…maior abertura e consciência da necessidade de falar da temática com os 

mais pequeninos.” 

 “Mais sensibilização dos agentes… da integração escolar dos jovens ciganos.” 

 “ Sentimento de reconhecimento das dificuldades sentidas no dia-a-dia pelos 

auxiliares de educação.” 

Continuidade do trabalho desenvolvido após as ações de Sensibilização/Informação e 

Seminários 

Em relação à última pergunta do questionário, acerca das medidas/dispositivos 

implementados para oferecer uma maior abertura à diversidade na sequência da 

realização da ação de informação / sensibilização ou seminário, observou-se que esse 

procedimento não aconteceu concretamente em algumas das Instituições, apenas se 

criou abertura de sensibilização para assuntos relacionados com a Interculturalidade, o 

que contribui para que a sua transmissão também o fosse. Havendo também a utilização 

de alguns dos métodos observados nas ações dadas: 

 “Esta ação veio no seguimento da forma de trabalharmos em educação 

intercultural e formação neste domínio...” 

 -“ foram desenvolvidas atividades enquadradas por um projeto de cooperação 

internacional…( projeto de sensibilização para a migração positiva)”; 

 “…resultaram em medidas de informação, sensibilização… no processo de 

aprendizagem intercultural e de respeito pela diversidade.” 
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 “Não existiram medidas específicas…”, “… alguma mudança de mentalidades 

que se traduziu em comportamentos de maior tolerância” 

 “Não. O habitual.” 

 -“… praticamente todas as educadoras que passaram pela formação, aplicaram a 

história da Grande Viagem da Felpa, afirmando mesmo algumas que esta 

introdução da temática da interculturalidade ao contar as histórias, torna a 

compreensão do conceito para as crianças mais facilitador e divertido.” 

 “…uma está a procurar criar um boneco como a Felpa com todas as crianças da 

instituição.” 

 “O impacto da ação não foi acompanhado até este nível de pormenor…”, 

“…notou-se uma maior aceitação do grupo de jovens ciganos pelos auxiliares de 

educação…”, “ Foi implementada uma atividade de “horta pedagógica” na 

escola, da responsabilidade do grupo/turma de jovens ciganos, em articulação 

com as tarefas dos auxiliares de educação.” 

 “…maior abertura ao nível da partilha de conhecimentos, na área de imigração 

com todos os parceiros socias.” 

Balanço Geral 

Numa visão de análise geral, pode-se verificar que a as ações foram bem conseguidas, 

tendo impactos imediatos de sensibilização, compreensão e expansão dos temas. Os 

formadores estão enquadrados nos temas e nas metodologias utilizadas, pela análise 

feita realça-se que são datados de ferramentas de motivação e cooperação para com os 

formandos, tornando o tema e as ações mais aliciantes e por isso mais envolventes e 

positivas.  

No entanto, não são criadas medidas, que concretamente promovam a continuidade da 

formação, o tema é abordado, pois é um tema atual e social, mas não tanto com o 

sentido que é suposto ter com as ações de informação/sensibilização ou seminários, não 

sendo um processo conscientemente e diretamente contínuo.  
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4.4 Outras atividades 

Relativamente ainda à Bolsa de Formadores, no decorrer do Estágio, também ajudei na 

escrita de alguns email, tanto para a divulgação das ações da Bolsa de Formadores, às 

Escolas, como também da divulgação de módulos específicos a entidades 

correspondentes. Também realizei a pesquisa de contactos e criação de bases de dados 

relativamente à pesquisa feita.  

Foi pedido que fizesse a retificação dos módulos, da Bolsa de Formadores, no sentido 

de readaptação ao novo acordo ortográfico e acrescentar ou retirar alguns pormenores, 

que se foram modificando ao longo do tempo, e que ainda não tinham sido alterados.  

Uma outra atividade em que participei foi na recolha de materiais para os formadores 

poderem levar para as suas ações. Através desta atividade percebi como era feita essa 

organização e seleção. Tendo que se ter atenção a vários pormenores como o módulo a 

ser dado, ou público-alvo para quem se dirigia a ação. Foi neste sentido que tirei 

algumas fotocópias dos materiais e que aprendi a mexer numa máquina fotocopiadora, o 

que é algo mínimo em tudo o que aprendi e preciso aprender, mas não ocupa lugar no 

saber.  

5. Participação em Formações 

Durante o decorrer do Estágio, participei em algumas formações, que me iam 

enriquecendo mais teoricamente e, por vezes até, num sentido prático, pela troca de 

experiências. Chegando também a participar num dos Seminários, promovidos pela 

Bolsa de Formadores do ACIDI, IP, denominado por Oficina de Educação Intercultural, 

com a duração de 6 horas, divididas neste caso específico em dois dias distintos.  

Assim como, logo no início do Estágio, participei num dia da formação de formadores, 

da Bolsa de Formadores do ACIDI, IP, que mais uma vez me ajudou a integrar neste 

projeto, a perceber a dedicação, o esforço, a constante reflexão e a atualização 

permanente. Para qualquer profissional, mas também para as organizações é 

fundamental manter uma atitude reflexiva para a promoção de boas práticas, que vão ao 

encontro das motivações das comunidades e da sociedade em geral.  
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6. Participação na Iniciativa “Selo Escola Intercultural” 

Considero que a minha participação nesta iniciativa foi o grande desafio do meu 

Estágio. Não sendo um projeto por mim construído, a minha participação teve muito de 

trabalho colaborativo com a equipa.  

Penso que aprendi bastante sobre o tema da Interculturalidade e mais especificamente 

sobre Educação Intercultural trabalhada nas escolas, tanto na teoria como na prática.  

Algumas escolas fazem trabalhos muito bons e denota-se que os alunos se sentem 

motivados e gostam da “sua” escola. Esta Iniciativa de qual fiz parte constituiu-se como 

uma forte fonte de aprendizagem e na, qual me envolvi com grande prazer e dedicação.  

A avaliação do impacto da Iniciativa Selo Escola Intercultural faz parte do meu projeto 

de Estágio, que irei apresentar e aprofundar mais à frente.  

7. Organização do Kit Entreculturas 

A apresentação detalhada deste trabalho é feita no capítulo seguinte, uma vez que esta 

atividade faz parte do meu projeto de estágio. O Kit Entreculturas resulta da 

organização de materiais/recursos pedagógicos desenvolvidos por este programa. Foi 

um trabalho essencial para que algo mais estruturado venha a ser realizado, não só pelo 

Entreculturas, mas também por outras Instituições envolvidas nesta temática. 

Todos os trabalhos desenvolvidos, mais ou menos detalhados, foram importantes em 

todo este processo de Estágio, tendo sido uma experiência que enriqueceu ainda mais a 

minha bagagem de conhecimento e de desenvolvimento de competências profissionais, 

e até pessoais, em alguns dos aspetos. Foi o início de uma viagem para uma vida 

profissional, que ainda me espera e na qual ainda tenho muito para aprender. 
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Capitulo IV - Apresentação do(s) Projeto(s) de Estágio 

Antes de começar a descrever o meu projeto de Estágio, gostaria de realçar, que este 

projeto divide-se em duas partes distintas, mas complementares entre si. Numa primeira 

parte do meu projeto dediquei-me à construção do Kit Entreculturas, que englobou a 

reorganização e organização dos diversos materiais/recursos pedagógicos publicados 

pelo Entreculturas. Numa segunda parte, é feita a avaliação dos impactos de uma 

Iniciativa em que participei, a Iniciativa Selo Escola Intercultural.  

Dada a dinâmica permanente do Entreculturas e ao desenvolvimento de iniciativas 

estruturadas e também do trabalho colaborativo que se desenvolve nas equipas, foi fácil 

a minha integração como foi dito atrás. Neste contexto, o cerne do trabalho de estágio 

foi a colaboração em duas iniciativas traçadas pelo Entreculturas, mas tive abertura e 

possibilidade de dar contributos positivos e tomar decisões.  

O que une estas duas dimensões do projeto é o facto de se tratar de duas iniciativas que 

atuam no campo educativo promovendo a prática intercultural. O Kit Entreculturas 

exige mais um trabalho de pesquisa e de organização e a Iniciativa Selo Escola 

Intercultural envolve principalmente contactos com organizações escolares e um 

trabalho relevante no campo da avaliação, como veremos a seguir. 

Estas duas iniciativas enquadram-se em duas medidas do II Plano para a Integração dos 

Imigrantes 2010-2013 (PII).  

1. Organização do Kit Entreculturas 

A organização do Kit Entreculturas (anexo 2), como já tinha mencionado, consistiu na 

elaboração de um ficheiro que engloba todos os materiais/recursos pedagógicos do 

Entreculturas, para acesso mais fácil, e até a sua divulgação. Faz parte de uma medida 

de divulgação de recursos pedagógicos interculturais, inscrita no II Plano para a 

Integração dos Imigrantes 2010-2013 (PII). 

Inicialmente, a ideia era juntar não só os materiais do Entreculturas, mas todos os 

materiais existentes a nível da Interculturalidade. Criando-se um trabalho em 
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colaboração com Institutos, Associações, Escolas, na construção de materiais 

pedagógicas para a promoção da Interculturalidade.  

No entanto, devido ao tempo escasso para o prazo de concretização deste Kit, optou-se 

por algo menos ambicioso, mas não menos importante, pois será o início de algo mais 

consistente. Optou-se assim por construir um Kit Entreculturas (anexo 2), com todos 

materiais do Entreculturas, a nível da Interculturalidade, desde o seu início (no 

Secretariado Entreculturas, no Ministério da Educação) até à atualidade (já no ACIDI). 

Num primeiro momento, houve a recolha dos materiais que se encontravam no Centro 

de Documentação do Entreculturas, no próprio Gabinete. Após essa recolha comecei 

por fazer uma listagem das referências bibliográficas de todos os materiais, como 

primeira forma de organização.  

Posteriormente foi elaborada uma tabela, para registos sumários de cada material.  

Identificação 

Nº 46 

Título Desdobrável “Educação Intercultural” 

Autor Equipa Entreculturas 

Ano de Edição 2009 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP  

Forma e Conteúdo Desdobrável – Educação Intercultural 

Pequena Descrição 

  Desdobrável sobre o conceito de Educação Intercultural onde se ilustra as suas diferentes 

dimensões e abordagens. 

Figura 2. Exemplo de tabela de registo 

A partir das tabelas de caraterização (em word), foi construída uma tabela de 

categorização dos materiais (em exel – anexo 3) que organiza e facilita o trabalho de 

pesquisa, segundo a forma e conteúdos dos materiais, sendo utilizados filtros de 

categorização. Assim, a pesquisa, poderá ser feita por tema e conteúdo que se quer e 
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irão logo ser filtrados os materiais correspondentes. Foram elaboradas 79 tabelas, para a 

construção do Kit Entreculturas.  

O recurso de que se partiu foi categorizado segundo a forma de apresentação e segundo 

o conteúdo, conforme se apresenta na tabela seguinte: 

Forma Conteúdo 

Brochura Imigração 

Desdobrável Interculturalidade 

DVD Diversidade 

Livro Comunidade Cigana 

Livro de Histórias Infantis Histórias Interculturais (processo) 

 Diálogo Inter-Religioso  

 Racismo 

 Mediação Intercultural 

 Educação para a Cidadania 

 Educação Intercultural 

 Educação Intercultural (Estudos e 

Práticas) 

 Diversidade na Escola 

 Diversidade na Escola (Base de Dados) 

 Escola Bilingue 

 Escola e Comunidades 

 Cooperação Escola-Família 
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 Figura 3. Categorias por Forma e Conteúdo do Kit Entreculturas 

Foi usada a pesquisa documental e a análise de conteúdo como técnicas para a 

construção do Kit, criando-se e organizando categorias temáticas do material analisado. 

Houve a preocupação de considerar as características das categorias, propostas por 

Bardin (2009) designadamente a homogeneidade, a coerência e a produtividade. As 

categorias de análise foram na sua maior parte indutivas, contudo houve a preocupação 

de manter categorias prévias de organização dos materiais, como por exemplo, no que 

se refere aos livros, a categoria Educação Intercultural (Estudos e Práticas), ou 

Diversidade na Escola (Base de Dados).  

Por fim, tem-se dois ficheiros, um em word, que contém as fichas de caracterização 

(anexo 2), e outros em exel (anexo 3), que visam facilitar a pesquisa, através da 

categorização dos materiais, ambos paralelos e complementares entre si.  

Todo este processo parece de fácil concretização, porém este trabalho levou o seu 

tempo, pois foi constituído por várias fases, uma 1º fase de pesquisa, 2º fase de leitura e 

uma 3º fase de análise e construção do Kit, em todo o seu patamar. Este Kit foi pensado 

e repensado várias vezes, feito e refeito igualmente. Mas penso que valeu a pena, o 

tempo despendido com este trabalho, uma vez que o resultado é compensatório, sendo 

que também foi aprovado como positivo por quem o supervisionava.  

2. Iniciativa de Atribuição do Selo Escola Intercultural 2012 

A Iniciativa de atribuição do Selo Escola Intercultural 2012 é uma iniciativa da 

Direção-Geral da Educação (DGE) do Ministério da Educação e Ciência e do Alto 

 Projetos Escolares 

 Gestão Escolar 

 Pedagogia e Didática 

 Aprendizagem Colaborativa 

 Adolescência  
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Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P), fazendo parte de 

uma medida de divulgação de boas práticas, inscrita no II Plano para a Integração dos 

Imigrantes 2010-2013 (PII), que visa promover a diversidade e a comunicação nas 

Escolas e em toda a comunidade educativa, como fazendo parte integrante da mesma. 

“Clarificando o conceito e de acordo com Ouellet (1991), podemos definir 

educação intercultural como um processo formativo que visa uma melhor 

capacidade de comunicar entre pessoas de culturas diferentes e atitudes mais 

adaptadas ao contexto da diversidade cultural nas sociedades modernas, 

desenvolvendo maior capacidade de participar na interação social, criadora de 

identidades e de sentido de pertença comum à humanidade. Neste sentido, o 

objetivo último da educação intercultural mais não é do que desenvolver as 

capacidades de interação e comunicação num mundo em mudança. Trata-se de 

uma perspetiva que pressupõe um processo de transformação, destacando-se 

que a educação intercultural não se destina a públicos específicos, mas sim a 

todos – adultos, jovens e crianças, qualquer que seja a sua origem.” 

(Guião de Atribuição de Selo Escola Intercultural, 2012-2013) 

Mais do que a atribuição de um simples Selo às diversas escolas selecionadas, esta 

iniciativa pretende levar a pensar e a repensar a problemática da Interculturalidade. 

Pretende-se valorizar as boas práticas, assumindo-as como tal, distinguindo-as com o 

mérito simbólico do Selo Escola Intercultural. De acordo com a Cláusula 4ª do 

Regulamento para atribuição de Selo Escola Intercultural os objetivos são os seguintes:  

1. Distinguir e reconhecer publicamente as escolas que implementam estratégias 

e/ou ações concretas de promoção da interculturalidade; 

2. Incentivar as escolas a partilhar e a refletir, de forma sistemática, sobre o 

modo como promovem a interculturalidade; 

3. Identificar as escolas que reconhecem e valorizam a diversidade como uma 

oportunidade e fonte de aprendizagem para todos/as com vista à disseminação de boas 

práticas. 

São admitidas neste Projeto candidaturas de Direções de Agrupamento de escolas de 

escolas não agrupadas ou de direção pedagógica de estabelecimento, quando se trate de 
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ensino particular ou cooperativo com contrato de associação. Cada agrupamento apenas 

pode inscrever uma escola. (Cláusula 5ª do Regulamento para atribuição de Selo Escola 

Intercultural) 

As candidaturas para 2012 foram apresentadas de 8 de outubro a 2 de novembro de 

2012, sendo que o prazo foi alargado até 7 de novembro devido a problemas técnicos. 

As candidaturas foram submetidas para aprovação, através do site do Ministério da 

Educação. 

O processo de avaliação das candidaturas previsto no Regulamento para atribuição de 

Selo Escola Intercultural, prevê os seguintes passos: 

1. Anulação das candidaturas que não correspondem aos parâmetros previsto na 

Cláusula 5ª (Destinatários e Elegibilidade)) 

2. Análise das respostas ao Guião de candidatura (Parte I respostas com uma escola 

de Likert; Parte II respostas abertas) e avaliação das respostas abertas, por 

referência às perspetivas teóricas da educação intercultural; 

3. Avaliação a partir da ponderação entre as respostas à Parte II da candidatura e a 

observação das boas práticas através de uma visita às 20 escolas, que passaram a 

esta fase. 

4. Atribuição de Selo Escola Intercultural às 10 escolas com mais valoração. 

Assim, foram submetidas 67 candidaturas das quais 7 foram excluídas por estarem fora 

dos parâmetros apontados no Regulamento para atribuição de Selo Escola Intercultural, 

da Cláusula 5ª (Destinatários e Elegibilidade), pelos seguintes motivos: ser uma Escola 

privada sem contrato de associação; ser uma Escola profissional privada; não se tratar 

de um estabelecimento de educação e ensino; candidatura ilegível. 

Passaram, assim 60 candidaturas à fase 2 de avaliação. Destas, as 20 escolas que 

obtiveram maior pontuação, iriam ser visitadas pela equipa Porém, as visitas às vinte 

escolas selecionadas para a fase 3 de avaliação da Iniciativa, não foram possíveis de 

concretizar, pois as escolas mantinham alguma distância entre elas e o tempo tido era 
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escasso. Optando-se em conformidade, que se passaria a fazer videoconferências ou em 

vez de visitas às escolas. 

Para a preparação das videoconferências era pedido, anteriormente, por email a 

exploração de duas ou três perguntas, expostas no Guião da Parte II, para que na 

videoconferência fossem esclarecidas e complementadas com pormenores que as 

escolas tinham como mais-valias e pontos fortes, relativamente à promoção da 

diversidade.  

Por fim, e tendo em conta o conjunto de avaliações feitas, foi atribuído o Selo Escola 

Intercultural às 10 Escolas mais pontuadas, sendo elas: 

 Escola Básica de Ferreiras, Albufeira 

 Escola Básica de Paredes 

 Escola Básica de Vialonga, Vila Franca de Xira 

 Escola Básica Dr. Francisco Sanches, Braga 

 Escola Básica Dr. Nuno Simões, Calendário, Vila Nova de Famalicão 

 Escola Básica e Secundária de Muralhas do Minho, Valença 

 Escola Básica e Secundária de Santo António, Barreiro 

 Escola Básica Ferreira de Castro, Ouressa, Sintra 

 Escola Secundária da Amora, Seixal 

 Escola Secundária de Camões, Lisboa 

Decidiu-se ainda atribuir uma menção honrosa à Escola Secundária António Nobre, no 

Porto, pela sua diversidade de intervenção sobre o tema, tendo abordando a linguagem 

gestual, como ponto de diversidade da escola em questão e todo o trabalho 

desenvolvido na área.  

A Cerimónia de entrega do Selo Escola Intercultural realizou-se no dia 10 de Dezembro 

(dia Internacional dos Direitos Humanos), no Cinema São Jorge, com a participação das 
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Escolas e apresentação de um vídeo feito pelas mesmas, em que era apresentado o 

porquê de a sua escola ser uma Escola Intercultural. Com sala cheia e muita animação, 

por parte de todos os intervenientes, especialmente alunos, esta Cerimónia teve um 

balanço muito positivo.  

Deste modo, eu participei em todo este processo de avaliação tendo também a liberdade 

de colaborar com as minhas opiniões e/ou sugestões. Ajudando na avaliação dos Guiões 

de Práticas de Educação Intercultural, respondidos pelas Escolas, que participaram na 

Iniciativa, dando pontuações, e escolhendo as melhores escolas, as 20 melhores escolas, 

que passariam à 2ª fase da candidatura, que seria feita através de videoconferências, em 

alternativa às visitas presenciais nas escolas, anteriormente previstas. E na participação 

nas videoconferências. 

Na minha opinião pessoal, as videoconferências, foram uma boa alternativa no seu 

geral, mas como meio preliminar e alternativo, houve também os seus inconvenientes, 

pois por vezes a imagem não era clara, o que dificultava o contacto e a perceção de 

alguns materiais. Mas nenhuma escola foi prejudicada por isso, uma vez que era pedido 

que esses materiais fossem reenviados por email, e mais tarde eram também analisados. 

Nas videoconferências percebeu-se, claramente, o entusiasmo das escolas, em fazer 

valer o seu trabalho, e em demostrar também alguns dos seus frutos. Existem muitos 

projetos em execução, que envolvem toda a escola, e comunidade educativa. 

2.1	Avaliação dos Impactos da Iniciativa de atribuição do Selo Escola Intercultural 
2012 

Com todo o trabalho, e impacto visível desta Iniciativa, pensei em sugerir à minha 

coordenadora no Estágio, se seria possível fazer a avaliação dos impactos desta 

Iniciativa, uma ideia que foi aceite, mas que necessitaria de aprovação da Alta 

Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural, Dr.ª Rosário Farmhouse e do 

Ministério da Educação, membros responsáveis por este Iniciativa. 

Posteriormente, a minha coordenadora no Estágio, marcou uma reunião com a Alta 

Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural, em que lhe falou da minha 

proposta, a qual foi logo aceite com toda a motivação e incentivo. 
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Assim, foi marcada uma reunião com o Ministério da Educação, na qual eu apresentei a 

proposta de avaliação dos Impactos da Iniciativa Selo Escola Intercultural. Foi aceite 

com algumas condições de ajustamento do questionário proposto inicialmente.  

Após a elaboração de um questionário (anexo 8), que passou por algumas fases de 

construção, contanto com diversas opiniões gratificantes, num conceito de colaboração 

e melhoria, este foi enviado às escolas via email, no fim do mês de Julho.  

Tive alguma dificuldade na recolha dos questionários. Não obtendo muitas respostas, 

fui telefonando e tentando via telefone fazer este breve questionário, nem sempre foi 

possível, pois a preferência por responder e depois reenviar era maior. Mas com alguma 

paciência, explicação e insistência, consegui até ao princípio de Setembro, 16 dos 20 

questionários pretendidos. Não foi possível ter todos os questionários, por 

impossibilidade de contacto, por mudanças de direções, entre outros aspetos. Deste 

modo são quatro as Escolas, que não participaram nesta avaliação, para a promoção da 

continuidade e melhoria da Iniciativa. 

2.1.1 O Questionário 

O questionário foi o instrumento escolhido para esta avaliação, pelo seu caracter 

facilitador na sua aplicação, para com as escolas, e também análise, dando uma ideia 

geral do que se pretende investigar, que neste caso específico, é o impacto da Iniciativa 

Selo Escola Intercultural.  

“Um questionário, por definição, é um instrumento rigorosamente estandardizado tanto 

no texto das questões, como na sua ordem.” (Ghiglione & Matalon,, 2005, p.110) Quer 

isto dizer que se sabe com bastante clareza o que se pretende investigar, sendo um 

método mais dedutivo e objetivo. 

É muito importante, na elaboração de um questionário ter objetivos muito bem 

definidos e as questões serem construídas tendo em conta os mesmos, a fim de se 

chegar a resultados, que conduzam a uma realidade credível e valida, isto é, “Os dados 

resultam de um trabalho de interrogação metódica do real; devem, consequentemente, 

ser tratados como respostas a um sistema de perguntas que tem como matriz a 

problemática teórica de uma ciência.” (Lima, 2000, p.87) 
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Deste modo, os objetivos gerais desta avaliação são os seguintes: 

 Perceber o impacto da Iniciativa de atribuição do Selo Escola 

Intercultural: nas escolas, nos alunos e em todo a comunidade educativa.  

 Promover a continuidade da Iniciativa de atribuição do Selo Escola 

Intercultural: não só por este ano, mas por muitos mais, com a 

continuada motivação e inovação. 

 Melhoria de Guião de Boas Práticas de Educação Intercultural: afim de 

este se aproximar mais da realidade vivida nas e com as escolas, 

propondo sugestões que incentivem cada vez mais a uma perspetiva de 

Educação Intercultural.  

O questionário (anexo 8), apresentado às Escolas, está dividido em 3 partes, sequenciais 

e complementares entre si, a primeira em relação à candidatura à Iniciativa Selo Escola 

Intercultural, incluindo todo o processo da mesma, a segunda parte relativa aos 

Impactos da Iniciativa na Escola e nos alunos e por fim uma terceira parte para se 

perceber o impacto dos contributos da Cerimónia de atribuição do Selo Escola 

Intercultural.  

Como já foi mencionado a maioria dos questionários foi respondido via email, sendo 

que apenas dois deles foram respondidos via telefone.  

2.1.2 Caracterização da Amostra  

A amostra é constituída por 20 Escolas, ou seja corresponde às escolas selecionadas e 

convidadas a participar numa videoconferência, para a segunda fase da candidatura, da 

Iniciativa Selo Escola Intercultural.  

No entanto, ao realizar os questionários, não foram conseguidos 4, pelo que a nossa 

amostra ficou reduzida a 16 inquiridos, o que não é negativo, pois já é mais de metade, 

o que nos sustenta alguma credibilidade nos resultados que se irão obter.  

Os questionários foram respondidos pelo membro da Direção, responsável pela 

candidatura de cada escola à Iniciativa. 
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2.2 Apresentação dos Resultados 

Avaliação do processo de candidatura ao concurso 

A maioria dos inquiridos respondeu que a divulgação da iniciativa foi eficaz. As 

principais motivações que impulsionaram as escolas a candidatar-se a esta iniciativa 

foram na sua maioria por estas se considerarem escolas multiculturais, e por isso o seu 

trabalho também ser nesse sentido, tendo como objetivo apresentar o seu percurso de 

boas práticas aplicadas na escola com os alunos e comunidade educativa, sendo assim 

reconhecidas publicamente, “O facto de sermos uma escola multicultural…”, ou “Dar 

a conhecer/divulgar as boas práticas de educação intercultural…”. 

O Guião de Boas Práticas de Educação Intercultural foi dado como um método eficaz 

no seu carater facilitador para a candidatura à Iniciativa. A maioria dos inquiridos não 

teve sugestões de melhoria a fazer ao Guião, afirmando que este estava bem construído. 

Havendo apenas duas sugestões, uma para a retificação de algumas das perguntas, que 

poderiam tornar-se um pouco repetitivas e por isso também um pouco confusas, e outra 

propondo que o Guião fosse “mais” Intercultural, no sentido de não se pensar apenas na 

Interculturalidade como algo relativo a minorias étnicas, mas sim como algo relativo a 

um todo, a um público diversificado.  

Em relação às sugestões dadas para a melhor rentabilização das videoconferências, foi 

sugerido dar-se mais tempo para a preparação das mesmas “Marcação da conferência 

com pelo menos 1 semana de antecedência…”, sendo que estas deveriam ser 

complementadas com visitas às escolas, “A entrevista devia ser complementada com 

uma visita às escolas.”. Surgindo também uma sugestão que a mim me pareceu 

interessante, de se fazer uma entrevista coletiva, propondo assim uma conferência de 

apresentação de Boas Práticas, proporcionando troca de ideias, experiências e incentivo 

ao trabalho colaborativo entre todos os membros, que trabalham neste sentido, “Fazer 

uma entrevista coletiva…o processo de candidatura pode concretizar-se numa 

conferência de boas práticas.”. 
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Impactos da Iniciativa na Escola 

Ao fazer a análise dos Questionários para avaliação da Iniciativa Selo Escola 

Intercultural, pude verificar que na sua maioria o impacto tido foi positivo, verificam-se 

mudanças positivas, relativamente ao fortalecimento das parcerias, “…aprofundou-se a 

parceria com as Juntas de Freguesia…”, passou a haver uma prática mais reflexiva 

sobre a temática da Educação Intercultural na escola, “Começou a haver uma prática 

mais reflexiva por parte dos professores…”, assim como os alunos passaram a ter uma 

postura mais atenta sobre a temática e a quer participar mais nas atividades 

desenvolvidas para a inclusão de todos, “Maior número de alunos voluntariados para 

dinamizar as atividades interculturais…”. 

Houve escolas que responderam que não sentiram impactos, nem mudanças. A essas 

escolas foi-lhe pedido que respondessem à pergunta quais os obstáculos para que essa 

mudança não tivesse ocorrido, ao que responderam que ainda era cedo para haver 

impactos concretos, ou que a mudança que esta a haver na formação dos Mega 

Agrupamentos, esta a impedir o continuamento destas práticas, pois terá que haver um 

reajustamento do Projeto Educativo, para uma adaptação a uma nova realidade escolar. 

Avaliação da Cerimónia de atribuição de Selo Escola Intercultural 

Foram dadas várias sugestões de melhoria para o vídeo apresentado na Cerimónia de 

atribuição de Selo Escola Intercultural. 

Mais de metade dos inquiridos considerou que o vídeo apresentado na Cerimónia de 

atribuição de Selo Escola Intercultural foi muito importante para a demostração de boas 

práticas aplicadas nas escolas, formando um momento de partilha entre todos, os 

participantes. Embora tenha sido expressa uma sugestão de melhoria, para a melhor 

rentabilização do vídeo, sugerindo-se que houvesse mais tempo para a preparação do 

mesmo, e que isso devia estar especificado no Regulamento, “Deveriam aumentar o 

número de minutos para o filme…” ou “Expressar de forma clara, no Regulamento, a 

necessidade de elaboração de documento vídeo…”. 

A continuidade da Iniciativa foi também uma das sugestões propostas, não só a outras 

escolas, como também ao prolongamento da validade do Selo já atribuído, 
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“…continuação desta iniciativa, não só para o alargamento a outras escolas, como 

também para o alargamento das escolas já envolvidas, por mais dos dois anos, segundo 

uma avaliação feita sobre os projetos, após a entrega do selo, e a evolução dos 

mesmos…”. 

Balanço Geral 

Em suma, posso concluir, em relação aos dados obtidos que a iniciativa teve um 

impacto positivo, e que se conseguiu algumas sugestões importante para a melhoria de 

cada etapa. As sugestões dadas pelas escolas ajudarão a pensar e a repensar com mais 

cuidado cada uma das etapas, e ter atenção a pormenores, que por vezes passam ao lado, 

pela dimensão do trabalho a desenvolver. 

A continuação desta Iniciativa é importante, e o contributo deste questionário também o 

foi, para uma melhor coordenação e organização de todo o trabalho.  
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Capítulo V – Considerações Finais 

O Estágio Curricular realizado no Entreculturas foi uma experiência única, que não irei 

esquecer, porque foi o início de algo maior, o meu percurso profissional. Foi o começo, 

num contacto real com o mercado de trabalho, e com as suas facilidades e dificuldades, 

mas onde tudo contribuiu para uma aprendizagem constante de mim, e do mundo à 

minha volta. 

Não posso esquecer as pessoas com quem trabalhei, quanto me ensinaram. Profissionais 

competentes e dedicados, que aprendi a admirar, pelo seu carater e qualidades 

profissionais.  

O trabalho do Entreculturas e do ACIDI, é muito importante, que procura responder a 

todos os cidadãos, das mais diversas maneiras, sendo um trabalho transversal em áreas 

da vida em sociedade, como a Interculturalidade deve ser.  

No decorrer do Estágio efetuei várias tarefas que me proporcionaram muitas 

aprendizagens, como tenho vindo a especificar durante todo o relatório, deste o trabalho 

feito dentro da Bolsa de Formadores, do ACIDI, IP, gerida pelo Entreculturas, a 

realização do Kit Entreculturas, a participação na Iniciativa Selo Escola Intercultural, 

entre muitas outras atividades, que me enriqueceram e me puseram à prova quando o 

tempo não era suficiente, ou quando não sabia bem por onde começar. Tive sempre 

autonomia no trabalho desenvolvido, embora tenha tido linhas de encaminhamento e 

acompanhamento. 

A participação na Iniciativa Selo Escola Intercultural foi um ponto muito importante 

para mim, pois aprendi muito sobre a temática da Educação Intercultural, e sobre a 

prática da mesma nas Escolas. Percebi que existiam projetos bastante interessantes, que 

envolviam toda a comunidade educativa. No entanto, muitos deles tinham muito mais a 

ver com multiculturalidade, do que interculturalidade, a verdade é que a mensagem era 

transmitida, mas será que ficava? Isso levantou-me a questão de até que ponto a 

Interculturalidade (como termo de transformação e modificação de atitudes e 

comportamentos) é trabalhada nas escolas? 
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Nesta área todos os pormenores podem fazer a diferença e o trabalho pode até demorar 

muito a ter realmente os seus frutos. É por esse aspeto que também penso que o trabalho 

intercultural nas escolas ainda está em fase de semente, que está a ser ainda aprendido e 

trabalhado e só mais tarde poderemos ver os seus frutos.  

No entanto, não posso nunca deixar de referir que grandes esforços já estão a ser feitos, 

pelas escolas, suas parcerias, e comunidade, e que todo o processo se desenvolve de 

forma positiva.  

Comecei o Estágio com muitas inseguranças e na verdade saiu dele igual. No início era 

o medo do que seria, se me iria adaptar, se iria ser uma mais-valia para mim na 

aquisição de competências profissionais. Agora que o acabei e já tenho as respostas a 

todas estas perguntas, surgem outras inseguranças e outras questões se levantam.  

Contudo, este Estágio deu-me mais força em perceber aquilo que queria e o que gosto 

de fazer, que esta área da Educação Intercultural, pode ser desenvolvida em várias áreas 

e com diversos públicos, desde a sua idade, género, etnia, religião, etc. A 

Interculturalidade é todo um processo que começa em cada um de nós, que nos leva ao 

outro, aceitando-o e respeitando-o.  

Em suma, a nível pessoal e profissional o Estágio ajudou-me a crescer, em todos os 

sentidos, no sentido prático, no sentido de aprender a lidar com o trabalho, com as 

pessoas, com o tempo, com a disponibilidade, com a responsabilidade. Foi sem dúvida, 

um percurso em constante construção e transformação comigo e com o outro e espero 

que com isso também tenha deixado um pouco de “mim” na instituição e nas pessoas 

com quem trabalhei.  
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Diários de Campo (Estágio Entreculturas – ACIDI, IP) 

29-09-2012 

 Neste dia, não foi propriamente o meu primeiro dia no Entreculturas, mas sim 

participação num encontro para a reorganização da Bolsa de Formadores do ACIDI, 

com a colaboração da equipa do Entreculturas, e dos formadores, que fazem parte da 

Bolsa criou-se um grupo de cooperação e partilha de conhecimentos, abrindo “asas” a 

novos horizontes e parâmetros de intervenção. O encontro estava destinado a um fim-

de-semana (começando sexta-feira e acabando Domingo), mas a mim apenas foi 

possível ir no Sábado. No entanto, pelo que pude observar e participar, foi um encontro 

muito estimulante e notava-se o gosto e o empenho de quem nele participava, penso que 

foi uma boa experiência, bastante gratificante, até para me integrar, e perceber o que 

realmente é a Bolsa de Formadores e em que parâmetros de desenvolve.  

Neste encontro foram tratados temas como o Diálogo, a Cidadania, a Cultura, e 

Identidade, entre outros, todos os temas e discussões eram tratados através de dinâmicas 

de discussão e intervenção dos próprios formadores.  

Como conclusões gerais, e também do que tive conhecimentos dos dias em que 

não participei, foi um encontro bastante gratificante, não só para a Bolsa, mas também 

para os próprios formadores, que se assumiram como bastante entusiasmados em 

continuar neste e com este projeto. 

1º Dia (1-10-2012) 

Este sim terá sido o primeiro dia a trabalhar no Departamento Entreculturas. O 

dia começou com uma pequena integração na equipa passando a ter um e-mail, 

username para poder entrar no computador, que iria ser “meu” durante este percurso de 

Estágio, e as respetivas passwords.  

Mais tarde, fui com a Susana fazer uma visita guiada ao ACIDI, de forma a 

perceber como funciona na realidade, quais os seus variados gabinetes, e o que cada um 

trata e desenvolve.  

Voltando ao meu Gabinete comecei por fazer leituras de integração, começando 

com um texto “Comunidades Educativas comprometidas com a Diversidade” este texto 

era relativo a uma proposta de Ação de Formação a fim de fornecer e desenvolver no 



 

 

professor técnicas de trabalho colaborativo a ser aplicado em sala de aula com os 

alunos.  

2º Dia (2-10-2012) 

Ao chegar ao Entreculturas comecei a manhã a fazer alguma leituras de 

integração, sobre o que é o Entreculturas, qual o seu percurso, em que se insere.  

Mais tarde, foi-me pedido ajuda no preenchimento de uns panfletos, esta 

atividade durou aproximadamente meia hora. No tempo restante com a Cristina, 

membro também na equipa do Entreculturas, observei como é que se fazia um pedido 

de formação, por parte da entidade requerente, e de como esta é ou não aprovada, 

passando também pela aprovação do formador, para a concretização da mesma.  

3º Dia (3-10-2012) 

 Comecei o dia pesquisando o site do ACIDI, percebendo como funciona, que 

tipo de notícias são colocadas.  

 Análise de documentação, arrumando e organizando por temáticas, ou seja, rever 

os livros, ver se estes estão ou não na plataforma da Biblioteca, e coloca-los no seu 

respetivo local consoante a sua temática.  

Depois foi-me mostrado o livro do PII (Plano para a Integração dos Imigrantes), 

que contem várias medidas a ser implementadas, neste momento até 2013. Na medida 

30 encontra-se a proposta do Projeto Selo Escola Intercultural, em parceria com o 

Ministério da Educação, e junto com a Susana, foi-me proposto ingressar, uma vez que 

também tem tudo a ver com a minha área de estudo. Deste modo, foi-me explicado o 

que é, o que se pretende, e como se irá desenvolver todo o processo de concretização do 

Projeto. 

4º Dia (4-10-2012) 

 Observação e análise do questionário enviado para as escolas, para a Iniciativa 

Selo Escola Intercultural. Algumas leituras de reflexão.  

 

 



 

 

5º Dia (8-10-2012) 

Elaboração de um ficheiro, que preenchesse o número de formações dadas por 

formadores (desde 2006 até 2012). 

6º Dia (9-10-2012) 

Continuação do trabalho anterior.  

7º Dia (10-10-2012) 

 Reunião de equipa, perspetivas do Encontro da Bolsa, distribuição de trabalho 

por cada membro, explicitando o que cada um irá fazer. A mim cabe-me o papel de ficar 

com a análise das avaliações das ações de formação pelos formandos, o histórico dos 

formadores, assim como a gestão do blog do Entre(k)ulturas (para jovens), e do 

facebook, sendo que o objetivo do facebook é apenas aumentas as visitas ao blog, isto é, 

as notícias são colocadas no blog, e postadas no facebook com ligação ao blog,. Para se 

ver a notícia completa tem que se ir ao blog. Por fim, também ficou confirmado a 

integração na Iniciativa Selo Escola Intercultural. 

Continuação da elaboração do um ficheiro, que preenche o número de formações 

dadas por formadores (desde 2006 até 2012). 

8º Dia (11-10-2012) 

Continuação do trabalho anterior.  

9º Dia (15-10-2012) 

 Continuação do trabalho anterior. 

10º Dia (16-10-2012) 

Participação na Formação “Mediação: um caminho para a construção de cidades 

Interculturais”. Esta formação realizou-se nos Recreios da Amadora. Foi falado do 

projecto MISP (Mediação Intercultural em Serviços Públicos), que pretende capacitar os 

Serviços Públicos de Mediadores, que facilitem a comunicação, aproximação entre os 

cidadãos e os serviços, prestar apoio também aos profissionais das Instituições, assim 

como assegurar a autonomia dos cidadãos. Este projeto vem do trabalho já desenvolvido 

pelo Professor Carlos Giménez Romero, que também participou nesta formação dando 



 

 

o seu testemunho do trabalho feito, do porquê, da sua importância e do seu 

desenvolvimento.  

Fiquei muito satisfeita em participar nesta formação, pois fiquei a conhecer 

melhor o trabalho desenvolvido por estas equipas de intervenção, achei bastante curioso 

e necessário, um bem público sem dúvida alguma.  

11º Dia (17-10-2012) 

Análise das avaliações feitas pelos formandos sobre as formações em que 

participaram, através de tabelas e gráficos, dando-se um levantamento geral da 

formação. (através de dados estatísticos).  

12º Dia (22-10-2012) 

Continuação do trabalho anterior.  

13º Dia (23-10-2012) 

 Reunião para a organização da Iniciativa Selo Escola Intercultural, com os 

vários membros, que participam no desenvolvimento da Iniciativa. Sendo que ficaram 

decididos alguns pontos como:  

 Haver uma nova reorganização do processo (nova propaganda às escolas), pois 

ainda existiam poucas candidaturas; 

 Algumas hipóteses de apresentação da conferência realizada para a atribuição do 

Selo, tais como o sítio, a forma de apresentação, quem apresenta, de que forma, 

como as escolas também se apresentam, quem serão os parceiros etc. 

 Calendarização das várias fases do projeto.  

Continuação do trabalho do dia anterior análise da avaliação das Formações, pelos 

formandos.  

14º Dia (24-10-2012) 

Continuação do trabalho do dia anterior, fase de finalização, elaboração dos 

gráficos.  

  



 

 

15º Dia (25-10-2012) 

Reunião com a Susana sobre o trabalho desenvolvido e a desenvolver, 

actualização do percurso. Novas propostas de trabalho, tais como, a elaboração de um 

Kit Intercultural, e a avaliação dos impactos das formações da Bolsa de Formadores 

(análise de conteúdo).  

Finalização dos gráficos das avaliações analisadas.  

16º Dia (29-10-2012) 

  Início da actualização do o blog Entre(k)ulturas, e do facebook, procura de 

noticias, exploração dos sites jovens. Início da actualização do o blog Entre(k)ulturas, e 

do facebook, procura de noticias, exploração dos sites jovens.  

17º Dia (30-10-2012) 

Procura de sites jovens, que interessam ou não, para o processo de actualização 

do blog.  

18º Dia (31-10-2012) 

 Actualização do blog com notícias. 

 Análise documental, do material “Educação Intercultural – Materiais de 

Formação.”.  

19º Dia (05-11-2012) 

Verificação do e-mail, resposta a alguns e-mail’s. 

Verificação das Formações que serão dadas entre o mês de Novembro e 

Dezembro.  

Início da leitura do livro “Educação em debate” de Pedro d’Orey da Cunha.  

20º Dia (06-11-2012) 

 Verificação do e-mail.  

Continuação da leitura do dia anterior. 



 

 

21º Dia (07-11-2012) 

 Breve orientação da Susana para o Kit Entreculturas, qual o objetivo, como o 

fazer, por onde começar. 

Início da recolha dos materiais para o Kit Entreculturas, que irá contemplar 

todos os materiais até agora publicados pelo Entreculturas.  

Depois da recolha dos materiais houve uma breve iniciação, que se destina à 

organização por referência bibliográficas, de modo a perceber o que é cada material, a 

quem se destina, e também não menos importante datas das publicações, sendo que este 

trabalho ainda não foi concluído, pois tem alguma extensidade e requer um pouco de 

atenção por cada material, de forma a perceber pontos-chave.  

22º Dia (08-11-2012) 

 Observação dos Guiões da Iniciativa “Selo Escola Intercultural”, uma 

observação sem uma análise muito cuidada, apenas tirando ideia do conteúdo das 

informações.  

 Neste mesmo dia tivemos uma reunião no Ministério da Educação, com as duas 

orientadoras deste projeto, pois o projeto é em parceria com o Ministério da Educação, 

havendo sempre um trabalho conjunto e partilhado.  

 Nesta reunião debateram-se pontos como quais seriam os critérios de seleção, 

quais as escolas que seriam automaticamente excluídas, por não corresponderem aos 

critérios exposto no Regulamento.  

 No final da reunião chegou-se à conclusão, que cada membro das Instituições 

em causa, iria fazer a sua avaliação das escolas, e no fim juntar-se-ia todas as opiniões, 

chegando assim às 20 escolas, caso não houvesse escolas em comum acordo, seria 

debatido os porquês, chegando-se a um acordo. 

23º Dia (12-11-2012) 

Início da análise das Candidaturas para a Iniciativa Selo Escola Intercultural.  

24º Dia (13-11-2012) 

 Continuação do trabalho do dia anterior. 



 

 

25º Dia (14-11-2012) 

Continuação do trabalho do dia anterior.  

26º Dia (15-11-2012) 

 Reunião com uma pequena equipa dos vários Departamentos do ACIDI, a fim de 

se preparar a festa de Natal do ACIDI, nesta reunião ficaram acentos pontos como: 

 Se a festa seria para as crianças, ou apenas um pequeno lanche para os adultos. 

Chegando-se à conclusão que o Natal é das crianças e que por isso a festa 

deveria ser destinada, principalmente, a elas; 

 Em dia se realizaria a festa de Natal; 

 Planeamento da festa, (que atividades, em tempo); 

27 º Dia (19-11-2012) 

Iniciou-se a manhã com uma pequena reunião com a Susana sobre a Iniciativa 

Selo Escola Intercultural, explicando que já não haveria visitas às escolas, mas sim 

videoconferências, pois a falta de tempo, e a dispersão das escolas selecionadas impedia 

de fazer as visitas no tempo estabelecido.  

Durante o resto da manhã terei feito algum trabalho de pesquisa, para começar a 

construir uma ideia de como desenvolver o Kit da melhor maneira, vendo ideias e 

propostas. 

28º Dia (20-11-2012) 

Iniciação ao Kit Entreculturas, na recolha concreta das referências bibliográficas 

dos diversos livros tidos como materiais de apoio. 

29º Dia (21-11-2012) 

Início das entrevistas por videoconferências, para a escolha das 10 melhores 

escolas, para a atribuição do Selo Escola Intercultural. Neste dia apenas foram 

entrevistadas três escolas, na parte da manhã, sendo elas a Escola Básica de Vialonga, 

Vila Franca de Xira, a Escola Básica e Secundária Dr. José Leite de Vasconcelos, 

Tarouca, e por último, a Escola Básica João da Rosa, Olhão.  



 

 

 

30º Dia (22-11-2012) 

Continuação das entrevistas por videoconferências, na procura das 10 melhores 

escolas, para a Atribuição do Selo Escola Intercultural. Escolas entrevistadas: 

 Escola Básica Ferreira de Castro, Ouressa, Sintra; 

 Escola Básica Dr. Francisco Sanches, Braga; 

 Escola Básica Dr. Nuno Simões, Calendário, Vila Nova de Famalicão; 

 Escola Básica Dr. António de Sousa Agostinho, Almancil, Loulé; 

 Escola Básica e Secundária de Muralhas do Minho, Valença; 

31º Dia (26-11-2012) 

Continuação das entrevistas por videoconferências, na procura das 10 melhores 

escolas, para a Atribuição do Selo Escola Intercultural. Escolas entrevistadas: 

 Escola Secundária de Camões, Lisboa; 

 Escola Básica de Santa Iria, Tomar; 

 Escola Básica e Secundária de Santo António, Barreiro; 

 Escola Básica de Castro Marim; 

 Escola Básica de Ferreiras, Albufeira; 

32º Dia (27-11-2012) 

Continuação das entrevistas por videoconferências, na procura das 10 melhores 

escolas, para a Atribuição do Selo Escola Intercultural. Escolas entrevistadas: 

 Escola Básica de Paredes, Porto; 

 Escola Básica João Pedro de Andrade, Ponte de Sôr; 

 Escola Básica nº2, Lousã; 



 

 

 Escola Básica Dr. José de Jesus Neves Júnior, Faro; 

33º Dia (28-11-2012) 

Continuação das entrevistas por videoconferências, na procura das 10 melhores 

escolas, para a Atribuição do Selo Escola Intercultural. Escolas entrevistadas: 

 Escola Básica da Trafaria, Almada; 

 Escola Secundária da Amora, Seixal; 

 Escola Secundária António Nobre, Porto. 

Na parte da tarde foi feita uma reunião para que se finalizasse quais as 10 

melhores escolas, para a atribuição do Selo Escola Intercultural, mas uma vez que uma 

das Escola apresentava uma especificidade na sua abordagem intercultural, para além 

das 10, e após uma pequena discussão, foi concluído que se iria atribuir, para além das 

10 escolas, também uma menção honrosa, em que o Selo seria igualmente utilizado. 

Também nesta reunião foram debatidas questões relacionadas com a ata de Reunião de 

Júri. 

34º Dia (29-11-2012) 

Início da elaboração da Ata da Reunião do Júri no âmbito da deliberação da 

atribuição do Selo Escola Intercultural. Tive algumas dificuldades em fazer a ata, pois 

nunca tinha elaborado uma ata, mas com a ajuda da Susana iniciei a ata, e ela terminou, 

melhorando-a também.  

35º Dia (3-12-2012) 

Procura dos emails/telefones, das escolas candidatas ao Selo Escola 

Intercultural, para que fosse, posteriormente, enviado um convite para a Cerimónia. 

(Excluindo as 20 melhores).  

Início da preparação de um power point sobre as 20 escolas selecionadas, que 

incluía um mapa de onde a escola se localizava, com uma imagem que carateriza-se a 

escola.  

36º Dia (4-12-2012) 



 

 

 Continuação da elaboração do power point sobre as 20 melhores escolas, uma 

vez que no dia anterior, apenas o tinha começado. 

Foi pedido também que ficasse a meu cargo a elaboração da Lista das Presenças, 

para a Cerimónia da Iniciativa Selo Escola Intercultural.  

Mais tarde, continuei no Kit Entreculturas, ainda na recolha das Referências 

Bibliográficas.  

Dia 37º (05-12-2012) 

 Participação na apresentação dos Censos 2011 dos Imigrantes, dados fornecidos 

pelo Instituto Nacional de Estatística, retrato da população estrangeira em Portugal.  

 Gostei bastante de participar nesta apresentação, não só pela curiosidade que 

tinha em saber os resultados destes censos, como também pelo conhecimento que 

proporcionam, ficando-se a saber pequenas coisas como que a população estrangeira 

cresceu 70% na última década, ou que o grupo de estrangeiros que aumentou nos 

últimos tempos foi os de nacionalidade Brasileira. Perceber também que metade da 

população estrangeira está empregada, e que apenas 11% se encontra em situação de 

desemprego, e apenas 6% se apresenta reformado, o que contraria o velho mito, de que 

os estrangeiros apenas vêm dar despesa.  

Analisando estes censos com atenção e cuidado pode-se retirar informação 

bastante importante, não só para conhecimento, como também para estudos futuros.  

Dia 38º (06-12-2012) 

 - Organização da folha de presenças; 

- Verificação dos emails, confirmações das escolas; 

- Contagem final, verificação do nº de presenças. 

Dia 39º (10-12-2012) 

Cerimónia de Atribuição Selo Escola Intercultural.  

A Cerimónia correu bastante bem, foi uma iniciativa bem sucedida que e será 

para continuar. 



 

 

Inicialmente era para ficar na mesa da entrada a confirmar as presenças, porém 

precisaram de mim, para arranjar o guião para a apresentadora, que afinal estava mal 

estruturado em comparação com o power point das apresentações.  

Ao começar a Cerimónia iria ficar a assistir, mas também me foi solicitado que 

ficasse nos bastidores a ajudar na organização da Cerimónia, para que no fim tudo 

corresse da melhor forma, aceitei com a melhor satisfação, uma vez que também era do 

meu agrado que tudo corresse nesses modos, pois foi um projeto em me envolvi e do 

qual gostei bastante de participar.  

Houve apenas um pequeno inequívoco, numa pequena troca dos diplomas, mas 

nada de relevante, pois tudo foi resolvido sem grandes alaridos.  

Tiro deste projeto um balanço muito positivo, não só pela iniciativa em si, como 

também por todo o percurso, pois foi muito enriquecedor para mim, em ter uma visão 

mais real das escolas, e do seu trabalho a nível da Interculturalidade.   

40º Dia (11-12-2012) 

Tratamento das avaliações dos formandos sobre as formações dadas, durante o 

mês de Outubro.  

41º Dia (12-12-2012) 

Continuação do trabalho do dia anterior. 

42º Dia (13-12-2012) 

Continuação do trabalho do dia anterior. 

43º Dia (17-12-2012) 

Tratamento das avaliações dos formandos sobre as formações dadas, durante o 

mês de Novembro.  

44º Dia (18-12-2012) 

 Participação nas Jornadas do Observatório da Imigração. Apresentação da 

Coleção Portugal Imigrante.  



 

 

 Neste Observatório para além da apresentação dos resultados, também foram 

feitas duas breves apresentações sobre as cidades interculturais, sobre a sua formação e 

sobre o efeito positivo na sociedade.  

45º Dia (19-12-2012) 

 Ajuda na preparação para a festa de Natal do ACIDI, penso que foi também 

gratificante ter feito parte desta organização, conheci pessoas novas que também 

trabalhavam dentro do ACIDI, mas fazendo parte de outros gabinetes. Neste processo 

fiz a árvore de Natal, com a ajuda de uma colega, uma árvore bastante original e 

ecológica, que no fim ficou um espanto.  

 Ajudei também posteriormente, na organização e efeito do palco, para que tudo 

ficasse bonito, e divertido, para as crianças também poderem usufruir de um momento 

de sonho e esperança, num ambiente que também o transmitisse.  

46º Dia (20-12-2012) 

 Neste dia seria a festa de Natal, e iria ajudar com as crianças, mas por motivos 

de saúde, com muita pena minha não pude comparecer, neste dia tão especial e 

divertido.  

47º Dia (02-01-2013) 

Tratamento das avaliações dos formandos sobre as formações dadas, durante o 

mês de Novembro.  

48º Dia (03-01-2013) 

Continuação do trabalho do dia anterior.  

49º Dia (07-01-2013) 

Finalização do tratamento das avaliações feitas pelos formandos sobre as 

formações dadas no mês Novembro.  

50º Dia (08-01-2013) 

 Início do tratamento das avaliações dos impactos. Através de uma grelha e a sua 

posterior análise.  



 

 

51º Dia (09-01-2013) 

Continuação do tratamento das avaliações dos impactos.  

Início da organização do Kit Entreculturas, nesta etapa foram definidos alguns temas 

provisórios, sendo eles: 

 Brochuras Interculturais; 

 Cadernos de Apoio à Formação; 

 Estudos e Práticas; 

 Aprendizagem Intercultural; 

 Cadernos Escola Intercultural; 

 Desdobráveis; 

 DVD’S; 

 Destaques; 

 Diversos. 

52º Dia (10-1-2013) 

Neste dia houve um imprevisto, e tive que verificar as faturas de Dezembro, para 

que posteriormente fossem enviadas à Inducar, foi uma experiência que me transmitiu 

alguma aprendizagem, pois tive que aprender a procurar e a perceber um pouco do meio 

da faturação descobrindo entre outras comparações, onde se encontravam os erros, para 

que se pudessem enviar sem falha alguma. Fiquei bastante satisfeita, por ter conseguido 

elaborara este trabalho de tanta responsabilidade com sucesso, uma vez que não podia 

haver falhas. 

Início do tratamento das avaliações de Dezembro feitas pelos formandos acerca 

das formações.  

 

 



 

 

53º Dia (14-01-2013) 

Continuação do tratamento das avaliações feitas pelos formandos, do mês de 

Dezembro. 

54º Dia (15-01-2013) 

 Continuação do trabalho do dia anterior.  

 Início do Kit Entreculturas construção de tabelas, e do seu preenchimento, 

aquando uma leitura sobre os materiais que irão fazer parte do Kit, fazendo uma leitura 

por alto dos materiais a fim de se perceber do que se trata fazendo assim o resumo do 

mesmo.   

55º Dia (16-01-2013) 

Construção do Kit Entreculturas, parte inicial, processo em constante fase de 

melhoramento.  

57º Dia (17-01-2013) 

 Continuação da construção do Kit Entreculturas. 

58º Dia (21-01-2013) 

 Continuação da construção do Kit Entreculturas. Organização da tabela dividida 

em Título, Autor, Ano de Edição, Editora e por fim uma pequena discrição do que se 

trata no material. 

59º Dia (22-01-2013) 

 Kit Entreculturas, leituras e resumos. 

60º Dia (23-01-2013) 

 Kit Entreculturas, leituras e resumos 

61º Dia (24-01-2013) 

 Kit Entreculturas, leituras e resumos. 

 



 

 

62º Dia (28-01-2013) 

 Finalização da primeira parte do Kit Entreculturas, referências e resumo.  

63º Dia (29-01-2013) 

 Reorganização do Kit Entreculturas, preenchimento das tabelas completas.  

64º Dia (30-01-2013) 

Finalização do Kit Entreculturas, tabelas preenchidas, mas nada fica fechado, 

ainda havendo algum trabalho de melhoramento a fazer, apenas a estruturação está feita, 

mas os temas devem ser repensados.  

Deste modo, a estrutura das tabelas já se encontra completa, embora ainda possa 

haver algumas alterações, que terão que ser aperfeiçoadas, tendo em vista a criação de 

um ficheiro exel, que distinga categorias, tornando a procura mais fácil e eficaz. 

65º Dia (31-01-2013) 

 Logo de manhã quando cheguei fui verificar o email, pois poderia ter algo de 

resposta urgente. De seguida comecei a pensar na proposta de um questionário de 

avaliação do impacto da Iniciativa Selo Escola Intercultural, e daí comecei a pensar em 

algumas perguntas que fossem fundamentais para a criação deste questionário, ainda 

sem uma estrutura concreta, apenas com as perguntas. 

66º Dia (04-02-2013) 

Verificação do email. 

Pesquisa sobre os materiais do Programa Escolhas a nível da Interculturalidade, 

para que depois também se possa enquadrar no Kit. 

 67º Dia (05-02-2013) 

Continuação da elaboração de um pequeno Kit programa escolhas, iniciado no 

dia anterior. 

 

 



 

 

68º Dia (06-02-2013) 

 Recolha do material dos CLAII, apenas os materiais a nível da 

Interculturalidade. 

69º Dia (07-02-2013) 

 Continuação do trabalho do dia anterior. 

Dispensa entre do dia 8 de Fevereiro a 17 de Fevereiro. 

70º Dia (18-02-2013) 

 Continuação do preenchimento de tabelas com os materiais dos CLAII, a nível 

da Interculturalidade.  

71º Dia (19-02-2013) 

 Continuação do trabalho do dia anterior. 

72º Dia (20-02-2013) 

 Reunião com a coordenadora de Estágio para perceber o ponto de situação, e que 

trabalho a melhorar e a desenvolver. A nível do tratamento da avaliação dos formandos 

acerca das formações, poderá iniciar-se a elaboração dos gráficos, fechando o ficheiro 

do ano 2012. Relativamente, ao tratamento da avaliação dos impactos, na tabela deverão 

ser retirados os indicadores, na análise escrita e geral deverá ser dividida por temas, e 

também será feita uma introdução a explicar qual o objetivo desta avaliação e o seu 

porquê. 

 Também melhoria no ficheiro feito já inicialmente, sobre as formações dadas 

por formador e por módulo, acrescentando agora um geral de anos, isto é, o total dos 

módulos dados por formador durante os anos de 2008 a 2011, e em separado por 

motivos de organização 2006 a 2007. 

Por fim, seguir em frente com a proposta de avaliação do Projeto Selo Escola 

Intercultural. 

Na parte da tarde, finalizei o trabalho do dia anterior. 

 



 

 

73º Dia (21-02-2013) 

 Início do complemento do ficheiro das formações de cada formador dadas por 

módulo, colocando o total das formações dadas por formador em cada módulo no total 

dos anos de 2008 a 2011. 

74º Dia (25-02-2013) 

 Finalização do trabalho do dia anterior. Inicializando o mesmo trabalho, mas do 

ficheiro de 2006 a 2007. Estes anos estão divididos em ficheiros diferentes, pois as 

informações estão divididas também em ficheiros diferentes, e são referentes a fases 

distintas da Bolsa de Formadores.  

75º Dia (26-02-2013) 

Início da elaboração dos gráficos feitos para o tratamento das avaliações feitas 

pelos formandos acerca das formações (fecho do ano 2012). 

 No entanto, foi pedido que criasse um ficheiro exel sobre as Escolas Teip, que 

englobasse contactos essenciais. Procura de contacto de cada Escola numa pesquisa na 

Internet, incluindo também a pesquisa do Diretor de cada Escola. 

76º Dia (27-02-2013) 

Continuação do trabalho do dia anterior, trabalho de pesquisa. 

77º Dia (28-02-2013)  

Continuação do trabalho do dia anterior, trabalho de pesquisa. 

78º Dia (04-03-2013) 

 Continuação do trabalho do dia anterior, trabalho de pesquisa, numa fase de 

finalização. Este trabalho por vezes tinha as suas complicações, pois muitos sites das 

escolas encontravam-se mal estruturados e com informação reduzida, pelo que alguns 

blocos do ficheiro ficaram por preencher, por falta de informação, um outro entrave era 

a internet que era bastante lenta e que, algumas vezes não suportava os sites, não os 

conseguindo sequer abrir. Mas no geral os contatos foram encontrados, apesar de 

algumas falhas e até dificuldades.  



 

 

79º Dia (05-03-2013) 

Continuação do trabalho do dia anterior, embora abrindo uma segunda folha de 

Excel, que englobasse em separado os contactos das 20 escolas selecionadas para a 

segunda fase do Projeto Selo Escola Intercultural. 

80º Dia (06-03-2013) 

 Elaboração de um email para enviar às Escolas TEIP, divulgando a Bolsa de 

Formadores. 

 Continuação da elaboração dos gráficos para o fecho do tratamento das 

avaliações feitas pelos formandos, de Junho a Dezembro de 2012. 

 Durante a hora do almoço fui participar num Workshop, no ISCTE. Workshop: 

Caminhos divergentes: Interculturalismo Europeu VS Multiculturalismo Americano. 

Defendendo que a Europa, mais concretamente Portugal insere-se num caminho 

Intercultural relativamente às políticas de integração, enquanto que a América, mais 

propriamente o Brasil, ainda se apresenta com uma perspetiva Multicultural. Houve 

alguma discussão pela controvérsia do tema.  

81º Dia (07-03-2013) 

  Continuação da elaboração dos gráficos para o fecho do tratamento das 

avaliações feitas pelos formandos, de Junho a Dezembro de 2012.  

82º Dia (11-03-2013) 

 Continuação da elaboração dos gráficos para o fecho do tratamento das 

avaliações feitas pelos formandos, de Junho a Dezembro de 2012.  

83º Dia (12-03-2013) 

Continuação da elaboração dos gráficos para o fecho do tratamento das 

avaliações feitas pelos formandos, de Junho a Dezembro de 2012.  

Ajuda na organização de material, para uma ação de informação / sensibilização 

ou seminário.  

 



 

 

84º Dia (13-03-2013) 

Continuação da elaboração dos gráficos para o fecho do tratamento das 

avaliações feitas pelos formandos, de Junho a Dezembro de 2012.  

85º Dia (14-03-2013) 

Continuação da elaboração dos gráficos para o fecho do tratamento das 

avaliações feitas pelos formandos, de Junho a Dezembro de 2012. 

86º Dia (18-03-2013) 

 Continuação da elaboração dos gráficos para o fecho do tratamento das 

avaliações feitas pelos formandos, de Junho a Dezembro de 2012. 

87º Dia (19-03-2013) 

Continuação da elaboração dos gráficos para o fecho do tratamento das 

avaliações feitas pelos formandos, de Junho a Dezembro de 2012. 

Conversa sobre a reunião com o Ministério de Educação, marcada inicialmente 

para dia 20 de Março, mas alterada para dia 15 de Abril, pelas 11horas. Sugestões para 

apresentação do questionário, para a avaliação do Concurso Selo Escola Intercultural. 

Reforçando ideias do porquê desta avaliação, a fim de se melhorar o Guião, tendo em 

conta a realidade das escolas, sem nunca esquecer a consistência teórica que o mesmo 

requer, percebendo-se as dificuldades atuais vividas nas escolas, e em que ponto estas se 

encontram a nível da Interculturalidade. 

Ajuda na organização de material, para uma ação de sensibilização/informação 

ou seminário.  

 

88º Dia (20-03-2013) 

Finalização da elaboração dos gráficos para o fecho do tratamento das avaliações 

feitas pelos formandos, de Junho a Dezembro de 2012. 

Acertos no questionário para a avaliação do Concurso Selo Escola Intercultural, 

retificação da sua estrutura.  



 

 

Colagem de autocolantes nas Brochuras “Educação Intercultural”. Atualização 

da brochura, segundo a lei atual da igualdade de género.  

89º Dia (21-03-2013) 

Tratamento das Avaliações dos Impactos. 

Colagem de autocolantes nas Brochuras “Educação Intercultural”. Atualização 

da brochura, segundo a lei atual da igualdade de género.  

Continuidade e melhoramento do Kit Entreculturas. 

90º Dia (25-03-2013) 

 Verificação dos PowerPoint’s da Bolsa de Formadores relativos às ações de 

sensibilização/informação e seminários, estudando os mesmos, para possíveis perguntas 

acerca do trabalho desenvolvido em cada módulo.  

91º Dia (26-03-2013) 

 Reunião de equipa, falando sobre o trabalho que se irá desenvolver ao longo 

deste ano, distribuição de tarefas, no meu caso até término do Estágio.  

Como tarefas atribuídas à minha função no Entreculturas, continuei com o 

tratamento das avaliações feitas pelos formandos, divulgação da Bolsa de Formadores 

às escolas, através do envio de email’s, ficando também com o esclarecimento de 

dúvidas tidas pelas Escolas acerca da Bolsa de Formadores e dos seus respetivos 

módulos. Preparação de um email semelhante ao enviado às escolas caraterizando a 

Bolsa de Formadores, mas agora exclusivamente para o módulo Diálogo Inter-

Religioso. Preparação de um Kit atual a colocar no site do ACIDI e Ministério da 

Educação, como oferta formativa para as escolas.  

92º Dia (27-03-2013) 

 Escrita de um email a divulgar o módulo Diálogo Inter-Religioso. Início do 

tratamento das avaliações feitas pelos formandos, no mês de Fevereiro. 

93º Dia (28-03-2013) 

Kit Entreculturas estruturar e organizar forma e conteúdo de cada material.  



 

 

Ajuda na organização de material, para duas ações de sensibilização/informação 

ou seminário. 

94º Dia (02-04-2013) 

Apresentação de uma sugestão de melhoria do Questionário de Avaliação feito 

pelos formandos sobre as ações de sensibilização/informação ou seminários.  

Reflexão em torno do Kit Entreculturas, percebendo quais os temas que cada 

material abordava, e que temas destacar, para posterior elaboração da ficha de pesquisa 

acrescida ao Kit, que facilita todo o trabalho de pesquisa.  

95º Dia (03-04-2013) 

 Retificação das Fichas de Caraterização dos módulos da Bolsa de Formadores 

inseridas no site do ACIDI, tendo em conta o acordo ortográfico atual, eventuais erros 

no conteúdo e na forma.  

Kit Entreculturas elaboração de uma tabela Excel, que se tornará um 

completamento ao Kit, em que são divididos os materiais pela sua forma e conteúdo, 

para que seja facilitado o trabalho de pesquisa dos materiais procurados e/ou requeridos.  

96º Dia (04-04-2013) 

Ajuda na organização de material, para uma ação de sensibilização/informação 

ou seminário. 

Envio de email às Escolas divulgando a Bolsa de Formadores, assim como email 

a entidades religiosos e da saúde, de forma a também assim se divulgar os módulos, 

Diálogo Inter-Religioso e Saúde (I)migração e Diversidade Cultural. 

 

97º Dia (08-04-2013) 

Como alguns dos email’s enviados às escolas haviam falhado, recolhi os então 

falhados, e prossegui numa outra pesquisa procurando se haveria uma outra alternativa 

aos email recolhidos anteriormente. Nem todos os email’s foram reencontrados com 

sucesso, pelo que houve escolas em que não foi possível o envio de email de divulgação 



 

 

da Bolsa de Formadores. Aos que foram encontrados uma alternativa de email, foram 

posteriormente reenviados.  

Ajuda na arrumação de uma sala, para uma formação de formadores, que iria 

haver no dia seguir, em que também iria assistir.  

98º Dia (09-04-2013) 

 Formação de formadores, apresentando e discutindo o Módulo Mitos e Factos, 

da Bolsa de Formadores, de forma a se perceber como são os módulos estruturados, 

dando também espaço a sugestões de melhoria, e conhecimento e reconhecimento dos 

formadores integrados na Bolsa pela primeira vez.  

99º Dia (10-04-2013) 

 Recolha dos email’s falhados para as Entidades Religiosas, e reactualização da 

ficha de contatos existentes acerca das mesmas. 

Participação num Seminário “Oficina de Educação Intercultural”, realizada na 

ESSE de Lisboa. Esta formação foi divida em dois dias, por indisponibilidade de 

horários, sendo que uma parte da sessão se realizará hoje, e a outra para a semana dia 

17.  

A primeira parte do seminário penso que não correu da melhor maneira, pois o 

formador foi preparado para uma formação ativa por parte dos formandos, pois esta é 

um dos principais objetivos das ações e seminários da Bolsa de Formadores, dar um 

papel ativo ao formando, dando espaço para o debate e discussão, ao mesmo tempo que 

se desconstroem e constroem ideias. O formador optou então nesta primeira parte, pelo 

exercício do debate, contudo os formandos não colaboraram e por mais esforços que o 

formador tenha tinha, não ouve grande interação por parte dos formandos. Penso 

também deriva do modo como as aulas são dadas, e também por serem muitos alunos 

do 1ºano, com alguns receios ainda normais, talvez. Depois os formandos não tinham 

conhecimentos básicos acerca da formação dada o que dificultava a discussão sobre o 

assunto, retraindo-se e não falando.  

 

 



 

 

100º Dia (11-04-2013) 

Continuação do preenchimento da ficha de contactos sobre as Entidades 

Religiosas existentes no país.  

101º Dia (15-04-2013) 

Preparação geral para a reunião com Direção Geral de Educação (DGE). 

Reunião com Direção Geral de Educação (DGE) na reunião foi abordado 

essencialmente o Concurso Selo Escola Intercultural do ano passado, como correu, o 

que melhorar, onde apresentei a minha proposta para avaliação do Concurso. A proposta 

foi aceita, com algumas sugestões para o questionário, como fechar algumas das 

perguntas, e com a sugestão de fazer entrevistas telefónicas ao invés de questionário 

enviado por email, ao qual concordei. Também foram determinadas datas para a 

preparação para a próxima Iniciativa a se realizar este ao ano (2013), e estratégias de 

preparação para que corra ainda mais positivamente. Proposta também oficializada para 

que os materiais do Entreculturas relativos às Escolas, possam ser divulgados e 

disponibilizados no site do Ministério da Educação. 

102º Dia (16-04-2013) 

 Melhoria do questionário para a avaliação do impacto da Iniciativa Selo Escola 

Intercultural, reflexão em torno das perguntas, fechando algumas, facilitando a sua 

resposta.  

103º Dia (17-04-2013) 

 Continuação do trabalho do dia anterior, mas agora já com sugestões da Susana, 

até sobre a apresentação estética do questionário. 

  Participação na segunda parte do Seminário “Oficina de Educação Intercultural”, 

penso que esta parte correu notavelmente melhor, pois o formador optou por elaboração 

de vários exercícios práticos, que incentivaram a participação dos alunos, pois tinham 

que debater os trabalhos desenvolvidos em pequenos grupos.  

104º Dia (18-04-2013) 



 

 

 Este foi um dia de arrumações do Gabinete Entreculturas, uma vez que teríamos 

duas novas colegas a dividir a sala, embora com funções distintas.  

105º Dia (22-04-2013) 

  Análise do Guião de Boas Práticas Interculturais, relativo à Iniciativa Selo 

Escola Intercultural, propondo sugestões de melhoria.  

Escrita de um email que contemplou várias propostas para a realização do 

próximo Concurso Selo Escola Intercultural.  

106º Dia (23-04-2013) 

Tratamento das avaliações feitas pelos formandos acerca das ações de 

sensibilização/informação ou seminários. 

Ajuda no preenchimento de uma folha de exel, para a previsão de orçamentos 

sobre as formações realizadas em Abril. 

107º Dia (24-04-2013) 

Tratamento das avaliações feitas pelos formandos acerca das ações de 

sensibilização/informação ou seminários, relativos ao mês de Março. 

 Ajuda na arrumação do Centro de Documentação. 

108º Dia (29-04-2013) 

Tratamento das avaliações feitas pelos formandos acerca das ações de 

sensibilização/informação ou seminários, relativos ao mês de Março. 

109º Dia (30-04-2013) 

Tratamento das avaliações feitas pelos formandos acerca das ações de 

sensibilização/informação ou seminários, relativos ao mês de Março. 

110º Dia (02-05-2013) 

Finalização do Tratamento das avaliações feitas pelos formandos acerca das 

ações de sensibilização/informação ou seminários, relativos ao mês de Março. 

111º Dia (06-05-2013) 



 

 

 Preenchimento de uma ficha de contactos em Excel, das Escolas que 

concorreram ao Prémio Nacional Inter Escolas Saúde e Multiculturalidade.  

112º Dia (07-05-2013) 

 Reunião com a Susana sobre o trabalho desenvolvido e a desenvolver, ficando 

como propostas de trabalho a revisão dos módulos da Bolsa de Formadores, atualização 

da oferta formativa, acordo ortográfico atualizado, estatísticas em concordância atual. 

Seguir em frente com a distinção dos materiais específicos para as escolas, percebendo 

o que há em pdf ou o que apenas existe para consulta e fazendo as devidas distinções. 

Acrescentar à base de dados feita para se perceber as formações dadas por formador em 

cada módulo, as de Junho de 2012 a Maio 2013. 

113º Dia (08-05-2013) 

 Correção dos módulos Acolher e Celebrar: Serviços de Apoio e Pequenas Ideias, 

Aprender com as histórias: primeiros passos para a interculturalidade, Diálogo 

Intercultural, Educação intercultural para jovens, Lei da imigração, Lei da 

nacionalidade, Oficina Educação intercultural e Oficina Educação intercultural na 

escola. 

114º Dia (09-05-2013) 

Continuação do trabalho do dia anterior, com a revisão dos módulos Saúde, 

(i)migração e diversidade e Diálogo Inter-Religioso.  

115º Dia (13-05-2013) 

 Kit Entreculturas, reorganização dos temas, para a Base de Dados de pesquisa. 

116º Dia (14-05-2013) 

Tratamento das avaliações feitas pelos formandos acerca das ações de 

sensibilização/informação ou seminários, relativos ao mês de Abril. 

 

 

 



 

 

117º Dia (15-05-2013) 

Continuação do tratamento das avaliações feitas pelos formandos acerca das 

ações de sensibilização/informação ou seminários, relativos ao mês de Abril. 

118º Dia (16-05-2013) 

Finalização do tratamento das avaliações feitas pelos formandos acerca das 

ações de sensibilização/informação ou seminários, relativos ao mês de Abril. 

119º Dia (20-05-2013) 

 Através do Kit Entreculturas já elaborado, foi feita uma seleção, de materiais 

apenas dirigidos às Escolas, correspondendo também o seu estado, isto é, se serviria 

apenas para consulta, ou se estaria em pdf disponível a aquisição. Estes materiais 

destinados às Escolas, tinham como objetivo ser publicado no site do Ministério da 

Educação, a fim de serem divulgados e disponibilizados, na ajuda e na procura de uma 

melhor Educação, através de recursos. 

120º Dia (21-05-2013) 

 Continuação do trabalho do dia anterior.  

121º Dia (22-05-2013) 

 Neste dia dediquei-me ao meu Relatório Final, dando continuidade ao que já 

tinha elaborado, relativamente ao enquadramento teórico, aproveitando a bibliografia 

disponível no Centro de Documentação do Entreculturas.  

122º Dia (23-05-2013) 

 Arrumação de alguns livros no Centro de Documentação, enquanto se atualizava 

também a Base de Dados do mesmo. 

Pesquisa online das moradas das 20 Escolas, selecionadas para a 2º fase do 

Concurso Selo Escolas Intercultural, para envio de um convite por carta, para assistir ao 

lançamento de um livro que aborda de algum modo a Interculturalidade. 

 

 



 

 

123º Dia (27-05-2013) 

 Ajuda na arrumação de alguns livros no Centro de Documentação do 

Entreculturas. 

Ajuda na organização da Base de Dados que continha contactos de algumas 

Instituições Públicas, a fim de se enviar um convite, para o lançamento de um livro.  

124º Dia (28-05-2013) 

Criação de uma Base de Dados, que preenchesse o número de formações dadas 

por formadores nos anos 2012 e 2013. 

125º Dia (29-05-2013) 

Continuação da construção da Base de Dados para se perceber o número de 

formações dadas por formador, nos 2012 e 2013. 

Ajuda no envio de convites, para assistir ao lançamento de um livro. 

Reorganização de email´s.  

126º Dia (30-05-2013) 

Este foi o meu último dia no Enterculturas, por isso andei nas arrumações dos 

meus materiais, para que tudo ficasse como estava quando cheguei, e arrumado para 

quem pudesse eventualmente ir para lá, mais tarde.  

Nesse dia fizeram-me uma mini festa surpresa, com os colegas do meu andar, e 

alguns outros, que teriam feito parte da minha vida neste meu percurso pelo ACIDI, IP. 

Foi muito emocionante para mim, e importante, uma vez que gostei muito de trabalhar 

com esta maravilhosa equipa, vou sentir muito a falta de todos, mas de duas pessoas em 

especial, que saberão quem são, as minhas grandes colegas de equipa do Entreculturas, 

que foram tão essenciais nesta etapa, aprendi muito sobre a minha área, e sobre a vida 

em si, grande exemplos, e que me dão esperança no Mundo em que vivemos. 

Foi com muita tristeza minha que irei embora, mas sempre com um ATE JÁ.  

 

 



 

 

 

Identificação 

Nº 1 

Título Um livro…Uma História…Interculturais 

Autor Bárbara Duque 

Ano de Edição 2005 

Editora Entreculturas, ACIDI - Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 

Intercultural, IP 

Forma e Conteúdo Brochura – Histórias Interculturais (processo) 

Pequena Descrição 

Brochura apresentada como uma proposta de leitura das Histórias com base nos princípios 

da Educação Intercultural, dando um espaço para o “sonho”, ligado à realidade. A 

organização sugere sucintamente alguns pontos a desenvolver através da leitura de 

Histórias como: o encontro com o outro; aceitação das diferenças; partilha, solidariedade e 

cooperação; pensamento divergente/descentramento e por fim resolução de conflitos. 

Uma boa ferramenta, para ensinar as crianças, não só a pensar, como também a viver e a 

conviver com o “outro”, aceitando-se e aceitando o “outro”, como ser integrante da sua vida 

pessoal e social.  

 

Identificação 

Nº 2 

Título Escolas Pluriculturais. 

Autor Luís Gaivão 

Ano de Edição S.D 

Editora Secretariado Coordenador dos Projetos de Educação Multicultural. 

Mistério da Educação 

Forma e Conteúdo Brochura – Projetos Escolares 

Pequena Descrição 

Esta publicação pretende dar a conhecer alguns projetos feitos no âmbito da Educação 

Intercultural, dando valor e destaque a boas práticas desenvolvidas, que contribuem com 

pequenos passos, para grandes transformações. Sendo projetos realizados por 30 escolas 

envolvidas no Projeto Educação Intercultural, do Secretariado Coordenador dos Programas 

de Educação Intercultural (Secretariado Entreculturas).  



 

 

Um exemplo de um projeto, que foi feito na escola do 1º ciclo nº1 da Buraca (425 alunos), 

tem como atividades propostas reuniões com os pais para debater assuntos pedagógicos; 

promover atividades que necessitem da colaboração dos pais; realização de torneios de 

futebol e jogos tradicionais; criação de ateliers de pintura, tapeçaria, marcenaria para 

ocupação em contra-horário; criação do jornal escolar; melhoria da biblioteca; criação de 

uma cooperativa escolar e por fim equipamento do ginásio.   

 

Identificação 

Nº 3 

Título Uma escola, uma sala de aula interculturais 

Autor Equipa Entreculturas (inspirado numa publicação do Blackrock 
Teachers’ Centre – Dublin) 

Ano de Edição 2008 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP  

Forma e Conteúdo Brochura – Gestão Escolar 

Pequena Descrição 

Brochura com sugestões para a gestão intercultural da sala de aula: pequenas coisas que 

fazem a diferença, como agir com os que acabam de chegar; gerir uma sala de aula 

cooperativa; a escola e os pais, dando-se sugestões de como desenvolver esses pontos, e 

de entre outros temas que são também abordados.  

 

Identificação 

Nº 4 

Título Racista eu!? 

Autor Comissão Europeia  

Ano de Edição 1998 

Edição Serviços das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias 

Forma e Conteúdo Brochura – Racismo  

Pequena Descrição 

A União Europeia considera que deve combater as discriminações em razão do sexo, raça, 

origem étnica, religião e crenças, deficiência, idade ou orientação sexual. Esta brochura 

dirigira aos professores e jovens, reúne um conjunto de documentos úteis (em banda 

desenhada), para incentivar a reflexão e o debate sobre o racismo. 

 



 

 

Identificação 

Nº 5 

Título Cooperação Escola-Família. Guia do Facilitador. Educação 

Intercultural 

Autor Maria Helena Noronha e Maria Helena de Jesus 

Ano de Edição 1998 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 
Ministério da Educação.  

Forma e Conteúdo Livro – Cooperação Escola-Família  

Pequena Descrição 

 Este Livro nasceu da formação e reflexão feita através do Projeto de Educação 

Intercultural, do Secretariado Entreculturas, sendo baseado numa prática de trabalho com a 

Escola-Família, para processos de formação.  

 

Identificação 

Nº 6 

Título Português Língua do País de Acolhimento. Educação Intercultural. 

Autor Adelina Gouveia e Luísa Solla 

Ano de Edição 2004 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 
IP 

Forma e Conteúdo Livro – Educação Bilingue 

Pequena Descrição 

 Este caderno nasceu da formação e reflexão feita através do Projeto de Educação 

Intercultural, do Secretariado Entreculturas, apresentando várias estratégias e modelos de 

adaptação a esta nova realidade de uma educação intercultural. Neste caso concreto em 

relação à língua portuguesa e a sua utilização não ser apenas correta e compreendida pelos 

portugueses, mas também que sirva como um instrumento de diálogo e integração de 

diversas culturas que atualmente residem em Portugal.  

 

 

 

 

 



 

 

Identificação 

Nº 7 

Título Cooperação e Aprendizagem. Educação Intercultural. 

Autor Maria Isabel Geraldes Santos Cochito 

Ano de Edição 2008 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP 

Forma e Conteúdo Livro – Aprendizagem Colaborativa  

Pequena Descrição 

 Caderno de formação que apresenta a educação intercultural, como fonte democrática de 

desenvolvimento necessária nas escolas, razão pela qual aprender com o outro, também 

ajuda a conhece-lo e a baixar barreiras de preconceitos e estereótipos enraizados nas 

sociedades e culturas, neste sentido nada melhor que a escola, para que competências 

como a cooperação e solidariedade sejam desenvolvidas. Instrumento de apoio à formação 

de professores.   

 

Identificação 

Nº 8 

Título 01 Caderno de Formação - Colaboração Escola-Família para uma 
escola culturalmente heterogénea. 

Autor Tomaz Pedro Barbosa Silva Nunes e Bispo Auxiliar de Lisboa 

Ano de Edição 2004 

Edição ACIME – Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas. 

Forma e Conteúdo Livro – Cooperação Escola Família  

Pequena Descrição 

 Guia de auto formação, dirigido para todos os agentes e comunidade educativa, dando 

conteúdos teóricos, para serem refletidos na prática sobre a educação na atualidade, e mais 

concretamente sobre a colaboração Escola-Família.  

 

 

 

 

 



 

 

Identificação 

Nº 9 

Título 02 Caderno de Formação - Relação Escola-Aluno-Família. Educação 
Intercultural uma perspetiva sistemática. 

Autor Helena de Jesus e Ana Luísa Neves 

Ano de Edição S.D 

Edição ACIME – Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas 

Forma e Conteúdo Livro – Escola Comunidades 

Pequena Descrição 

 Com este caderno de formação pretende-se dar ao leitor uma abordagem teórica, para que 

sirva de suporte de reflexão e contribua para um melhor conhecimento da realidade, 

através de experiência vividas em escolas portuguesas. Como tema central abordasse a 

comunicação Escola-Aluno-Família, como se faz (exemplo), que cuidados a ter, que 

dificuldades surgem, etc. 

 

Identificação 

Nº 10 

Título 03 Caderno de Formação - Sobre…mediação Sócio-Cultural 

Autor Ana Oliveira e Isabel Freire 

Ano de Edição 2009 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP 

Forma e Conteúdo Livro – Mediação Intercultural 

Pequena Descrição 

 Constitui uma reflexão sobre as áreas de intervenção do mediador sócio-cultural, incidindo 

em todas as suas vertentes. Encarando a mediação sócio-cultural como estratégia de 

intervenção que pretende promover a integração social e a coesão, discute opções e 

modelos e apresenta contributos para a definição do perfil dos profissionais na área.  

 

 

 

 

 



 

 

Identificação 

Nº 11 

Título 04 Caderno de Formação - Interculturalidade e Mediação 

Autor Carlos Giménez Romero 

Ano de Edição 2010 

Edição ACIDI - Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP 

Forma e Conteúdo Livro – Mediação Intercultural 

Pequena Descrição 

 Este caderno de formação surge no âmbito do Projeto de Mediação Intercultural 

Atendimento em Serviços Públicos (MISP). Contributo para o conhecimento do conceito da 

Interculturalidade, e mediação, qual o seu desenvolvimento, que contributos para o mundo 

atual, propostas de intervenção.  

Este caderno está dividido em dois grandes capítulos, sendo os seguintes: 

“Interculturalismo. Trabalho e Propostas de uma equipa Universitária teórico – Aplicada” e 

“Aplicações da abordagem Intercultural. Políticas Públicas, Escola, Mediação, Bairros e 

Civismo.” 

 

Identificação 

Nº 12 

Título Comunidades Educativas Comprometidas com a Diversidade. 
Propostas e reflexões a partir de práticas de formação-ação. – 
Coleção Estudos e Práticas 

Autor Adelaide Brito, Alexandra Costa, Ana Teresa Brito Nascimento, Inês 
d´Orey, Paulo Vicente e Susana Gonçalves 

Ano de Edição 2011 

Edição Entreculturas, ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 

Intercultural. Ministério da Educação, IP 

Forma e Conteúdo Livro – Aprendizagem Colaborativa 

Pequena Descrição 

 Este livro pretende dar uma nova visão de como trabalhar na e com a Escola, através “da 

criação de ambientes de trabalho colaborativo e de uma cultura partilhada de 

participação…”, dando valorização à diversidade, vendo-a não como um problema, mas sim 

uma força bastante positiva, para o progresso e desenvolvimento de toda a comunidade 

educativa.  



 

 

Este caderno de apoio à formação está organizado em duas partes distintas, mas 

complementares. No primeiro capítulo – Práticas reflexivas de formação-ação – são 

apresentadas práticas pedagógicas desenvolvidas em três comunidades de níveis educativos 

diferenciados. Neste conjunto de práticas de formação-ação, foram selecionados três 

exemplos concretos de oficinas de formação – Propostas de formação –, que poderão ser 

naturalmente adaptados a cada realidade, momento e contexto, e experimentados por 

equipas de professores e outros agentes das comunidades educativas. 

 

 

Identificação 

Nº 14 

Título Cooperação Família-Escola. Um estudo de Situações de Famílias 
Imigrantes na sua Relação com a Escola – Coleção Estudos e Práticas 

Autor Cristina Maria Ramos Cavaleiro Sá Carvalho, Maria Luísa Trincão 
Paiva Boléo, Tomaz Pedro Barbosa Silva Nunes e Bispo Auxiliar de 
Lisboa (Coordenador) 

Ano de Edição 2006 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP  

Forma e Conteúdo Livro – Cooperação Escola-Família  

Pequena Descrição 

 Esta investigação analisa as relações de cooperação entre Família e a Escola. São 

Identificação 

Nº 13 

Título Crescer Bilingue – Coleção Estudos e Práticas 

Autor Adelina Gouveia e Maria Manuela Duque Vieira  

Ano de Edição 2006 

Edição ACIME – Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas.  

Forma e Conteúdo  Livro – Educação Bilingue 

Pequena Descrição 

 Livro inspirado numa continuidade do Projeto Nursery Policy and Practice whithin a Bilingual 

Context, refletindo sobre práticas já estudadas, e sugerindo novas práticas em aprender a 

língua do país de acolhimento, sem desvalorizar a língua de origem, tendo-as como 

complementares e enriquecedoras em todo o processo de aprendizagem, valorizando a 

formação de uma Educação para o Bilinguismo. 



 

 

estudadas três escolas da zona metropolitana de Lisboa e, posteriormente, apresentadas 

reflexões e práticas de intervenção aplicáveis na área, a fim de facilitar a integração, o 

diálogo e ligação de toda a comunidade educativa.  

 

Identificação 

Nº 15 

Título Projeto Educação para a Cidadania Democrática 

Autor Augusto Santos Silva 

Ano de Edição 1998 

Edição Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro – Educação para a Cidadania  

Pequena Descrição 

 Apresenta-se o Projeto Educação para a Cidadania Democrática, que decorreu entre 1997 a 

2000, este projeto tinha como objetivo estabelecer redes de projetos e instituições, que 

contribuíssem para o desenvolvimento de uma cidadania democrática, tanto através da 

educação formal, como não formal, e criar um núcleo de fontes de informação e recursos 

pedagógicos.  

Deste modo, o livro encontrasse dividido em duas partes, a primeira faz um apanhado de 

projetos existentes que trabalham para a promoção da educação para a cidadania 

democrática, e a segunda conta com a criação de fichas de identificação e contatos.   

 

Identificação 

Nº 16 

Título Base de Dados. Entreculturas I. Ano Lectivo 1992-93 

Autor Ana Maria Braga e Nova Base 

Ano de Edição 1993 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural – 

Entreculturas. Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro - Diversidade na Escola (Base de Dados) 

Pequena Descrição 

 Apresentação da Base de Dados referente às diferenças étnicas e culturas presentes nas 

Escolas públicas dos Ensinos Básicos e Secundários, relativamente ao ano letivo de 1992-

93.  



 

 

Um dos grandes objetivos desta Base de Dados é fornecer dados estatísticos, para reflexões 

e futuros estudos. 

 

Identificação 

Nº 17 

Título Base de Dados. Entreculturas II. Sucesso Escolar/ Grupos Culturais 
1992/93 

Autor Ana Maria Braga e Nova Base 

Ano de Edição 1995 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural – 

Entreculturas. Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro - Diversidade na Escola (Base de Dados) 

Pequena Descrição 

 Em continuidade com o livro anterior (“Base de Dados. Entreculturas I. Ano Lectivo 1992-

93”), esta Base de Dados faz referência à situação final do ano letivo 1992/93, sendo 

destacadas as aprovações, reprovações e desistência. Permite-se fornecer dados estatístico 

a fim de que estes também possam ser usados, para futuros estudos sobre o tema da 

multiculturalidade em ambiente escolar.  

 

Identificação 

Nº 18 

Título Base de Dados. Entreculturas III-IV. Sucesso Escolar/ Grupos 
Culturais 1993/94 

Autor Ana Maria Braga e Nova Base 

Ano de Edição 1995 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural – 

Entreculturas. Ministério da Educação  

Forma e Conteúdo Livro - Diversidade na Escola (Base de Dados) 

Pequena Descrição 

 Apresentação da Base de Dados referente às diferenças étnicas e culturas presentes nas 

Escolas públicas dos Ensinos Básicos e Secundários, relativamente ao ano letivo de 1993-

94. Esta Base de Dados faz também referência à situação final do ano letivo, sendo 

destacadas as aprovações, reprovações e desistência.  

Permite-se fornecer dados estatístico a fim de que estes também possam ser usados, para 

futuros estudos sobre o tema da multiculturalidade em ambiente escolar. 



 

 

 

Identificação 

Nº 19 

Título Base de Dados. Entreculturas V. Sucesso Escolar/ Grupos Culturais 
1992/93 e 1993/94 

Autor Ana Maria Braga, Maria Benedita Fernandes e Nova Base 

Ano de Edição 1995 

Editora Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural – 

Entreculturas. Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro - Base de Dados – Educação Intercultural 

Pequena Descrição 

 Balanço geral de dois anos letivos (1992/93 e 1993/94), relativamente ao Ensino Básico 

Português, dando especial destaque à taxa de aprovação por cada cultura especificamente, 

proporcionando uma imagem mais concreta de cada cultura, neste seguimento também são 

abordados alguns dados sobre a desistência escolar das mesmas.  

 

 

 

 

Identificação 

Nº 20 

Título Base de Dados. Entreculturas VI. Sucesso Escolar/ Grupos Culturais 
1994/95 

Autor Ana Maria Braga, António Jorge Silva – Nova Base 

Ano de Edição 1996 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural – 

Entreculturas. Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro - Diversidade na Escola (Base de Dados) 

Pequena Descrição 

 Apresentação da Base de Dados referente às diferenças étnicas e culturas presentes nas 

Escolas públicas dos Ensinos Básicos e Secundários, relativamente ao ano letivo de 1994-

95.  



 

 

 

 

 

 

 

Identificação 

Nº 21 

Título Base de Dados. Entreculturas VII. Sucesso Escolar/ Grupos Culturais 
1995/96. 

Autor Ana Maria Braga e António Jorge Silva – Nova Base 

Ano de Edição 1998 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural – 

Entreculturas. Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro - Diversidade na Escola (Base de Dados) 

Pequena Descrição 

Apresentação da Base de Dados referente às diferenças étnicas e culturas presentes nas 

Escolas públicas dos Ensinos Básicos e Secundários, relativamente ao ano letivo de 1995-

96.  

Identificação 

Nº 22 

Título Base de Dados. Entreculturas VIII. Sucesso Escolar/ Grupos Culturais 
1996/97 

Autor Ana Maria Braga e Paulo Encantado – Nova Base 

Ano de Edição S.D 

Editora Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural – 

Entreculturas. Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro - Diversidade na Escola (Base de Dados) 

Pequena Descrição 

Apresentação da Base de Dados referente às diferenças étnicas e culturas presentes nas 

Escolas públicas dos Ensinos Básicos e Secundários, relativamente ao ano letivo de 1996-

97.  



 

 

 

Identificação 

Nº 23 

Título Museu, espelho meu… (Guia adultos) 

Autor Sofia Lapa 

Ano de Edição 2008 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

I.P 

Forma e Conteúdo Livro – Educação para a Cidadania  

Pequena Descrição 

Este livro apresenta-se como um Guia do projeto “Museu, espelho meu”. Este projeto é uma 

iniciativa do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P), que 

pretende levar crianças e jovens a conhecer os museus, enquanto entram numa aventura 

de descoberta, diversão e reflexão, constituindo-se vários itinerários lúdicos e formativos 

em cada um dos nove museus do projeto, foram escolhidos três circuitos, no Porto, Lisboa e 

Algarve. 

 Este Guia é destinado aos adultos, que tanto em contexto familiar como em contexto 

escolar, guiam as crianças e os jovens em todo o percurso, sendo constituído por objetivos 

orientadores desde a chegada até o após a visita. 

Identificação 

Nº 24 

Título Museu, espelho meu… (Guia 3 anos) 

Autor Sofia Lapa 

Ano de Edição 2008 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

I.P 

Forma e Conteúdo Livro – Educação para a Cidadania 

Pequena Descrição 

Este livro apresenta-se como um Guia do projeto “Museu, espelho meu”. Este projeto é uma 

iniciativa do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P), que 

pretende levar crianças e jovens a conhecer os museus, enquanto entram numa aventura 

de descoberta, diversão e reflexão, constituindo-se vários itinerários lúdicos e formativos 



 

 

 

 

em cada um dos nove museus do projeto, foram escolhidos três circuitos, no Porto, Lisboa e 

Algarve. 

Guia que engloba as várias atividades tidas nos diversos percursos propostos, dirigido a 

crianças a partir dos 3 anos.  

Identificação 

Nº 25 

Título Museu, espelho meu… (Guia 6 anos) 

Autor Sofia Lapa 

Ano de Edição 2008 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

I.P 

Forma e Conteúdo Livro – Educação para a Cidadania 

Pequena Descrição 

Este livro apresenta-se como um Guia do projeto “Museu, espelho meu”. Este projeto é uma 

iniciativa do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P), que 

pretende levar crianças e jovens a conhecer os museus, enquanto entram numa aventura 

de descoberta, diversão e reflexão, constituindo-se vários itinerários lúdicos e formativos 

em cada um dos nove museus do projeto, foram escolhidos três circuitos, no Porto, Lisboa e 

Algarve. 

Guia que engloba as várias atividades tidas nos diversos percursos propostos, dirigido a 

crianças a partir dos 6 anos. 

Identificação 

Nº 26 

Título Museu, espelho meu… (Guia 6 anos) 

Autor Sofia Lapa 

Ano de Edição 2008 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

I.P 

Forma e Conteúdo Livro – Educação para a Cidadania 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pequena Descrição 

Este livro apresenta-se como um Guia do projeto “Museu, espelho meu”. Este projeto é uma 

iniciativa do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P), que 

pretende levar crianças e jovens a conhecer os museus, enquanto entram numa aventura 

de descoberta, diversão e reflexão, constituindo-se vários itinerários lúdicos e formativos 

em cada um dos nove museus do projeto, foram escolhidos três circuitos, no Porto, Lisboa e 

Algarve. 

Guia que engloba as várias atividades tidas nos diversos percursos propostos, neste caso 

guia de visita aos dois museus do Algarve, dirigido a crianças a partir dos 6 anos. 

Identificação 

Nº 27 

Título Museu, espelho meu… (Guia 6 anos) 

Autor Sofia Lapa 

Ano de Edição 2008 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

I.P 

Forma e Conteúdo Livro – Educação para a Cidadania 

Pequena Descrição 

Este livro apresenta-se como um Guia do projeto “Museu, espelho meu”. Este projeto é uma 

iniciativa do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P), que 

pretende levar crianças e jovens a conhecer os museus, enquanto entram numa aventura 

de descoberta, diversão e reflexão, constituindo-se vários itinerários lúdicos e formativos 

em cada um dos nove museus do projeto, foram escolhidos três circuitos, no Porto, Lisboa e 

Algarve. 

Guia que engloba as várias atividades tidas nos diversos percursos propostos, neste caso 

guia de visita aos quatro museus de Lisboa, dirigido a crianças a partir dos 6 anos. 



 

 

 

Identificação 

Nº 28 

Título Museu, espelho meu… (Guia 10 anos) 

Autor Sofia Lapa 

Ano de Edição 2008 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

I.P 

Forma e Conteúdo Livro – Educação para a Cidadania 

Pequena Descrição 

Este livro apresenta-se como um Guia do projeto “Museu, espelho meu”. Este projeto é uma 

iniciativa do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P), que 

pretende levar crianças e jovens a conhecer os museus, enquanto entram numa aventura 

de descoberta, diversão e reflexão, constituindo-se vários itinerários lúdicos e formativos 

em cada um dos nove museus do projeto, foram escolhidos três circuitos, no Porto, Lisboa e 

Algarve. 

Guia que engloba as várias atividades tidas nos diversos percursos propostos, neste caso 

guia de visita em três museus do Porto, dirigido a crianças a partir dos 10 anos. 

Identificação 

Nº 29 

Título Museu, espelho meu… (Guia 10 anos) 

Autor Sofia Lapa 

Ano de Edição 2008 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

I.P 

Forma e Conteúdo Livro – Educação para a Cidadania 

Pequena Descrição 

Este livro apresenta-se como um Guia do projeto “Museu, espelho meu”. Este projeto é uma 

iniciativa do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P), que 

pretende levar crianças e jovens a conhecer os museus, enquanto entram numa aventura 

de descoberta, diversão e reflexão, constituindo-se vários itinerários lúdicos e formativos 

em cada um dos nove museus do projeto, foram escolhidos três circuitos, no Porto, Lisboa e 



 

 

 

Identificação 

Nº 30 

Título Aprender com a Diversidade. Um guia para o desenvolvimento da 
escola 

Autor Mel Ainscow, Elsa Caldeira, Isabel Paes, Manuela Micaelo e Teresa 
Vitorino  

Ano de Edição 2004 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP 

Forma e Conteúdo Livro – Diversidade na Escola 

Pequena Descrição 

Este Guia inspirado em muitos estudos feitos pela UNESCO pretende incentivar à construção 

de uma Escola Inclusiva, dando estratégias e colocando desafios de mudança, contribuindo 

para uma Escola de todos e para todos. Instrumento de reflexão e ação, destinado a 

professores e todos os parceiros da comunidade educativa. 

Algarve. 

Guia que engloba as várias atividades tidas nos diversos percursos propostos, neste caso 

guia de visita em dois museus do Algarve, dirigido a crianças a partir dos 10 anos. 

Identificação 

Nº 31 

Título Escola e Sociedade Multicultural. 

Autor S.A 

Ano de Edição 1993 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro - Gestão Escolar 

Pequena Descrição 

Este livro apresenta uma das primeiras iniciativas do Secretariado Coordenador dos 

Programas de Educação Intercultural (Secretariado Entreculturas), sendo a discrição do 

Seminário “Escola e Sociedade Multicultural”, e de um conjunto de projetos sobre educação 

intercultural, realizado a 31 de Março de 1992.  

Cria-se um método de reflexão, discussão e partilha, sobre interculturalidade e a sua 



 

 

 

Identificação 

Nº 32 

Título Educação Intercultural. Guia do Professor 

Autor Manuela Gonçalves (coordenador), José Pires, Sandra Pinheiro, 
António Amaral, António Vasconcelos, Maria do Rosário Maia, Ana 
Cristina Fortunas, Maria de Lurdes Gil, Celeste Canelas e Rosa 
Medeiros 

Ano de Edição 1995 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro – Educação Intercultural (Estudos e Práticas) 

Pequena Descrição 

Este livro faz parte de uma linha de textos de apoio à prática pedagógica na sala de aula. 

Este Guia pretende ajudar professores de 1º Ciclo na integração dos alunos e valorização 

das suas culturas, sugerindo alguns materiais de apoio, que terão que ser adaptados 

consoante as necessidades de cada um. Para este primeiro trabalho escolheu-se a cultura 

cigana como referência, por ser uma cultura dentro da nacionalidade portuguesa, mas não 

sendo aceite como tal. 

 

Identificação 

Nº 33 

Título Educação Intercultural. Abordagens e Perspetivas. 

Autor Ana Maria Cotrim (Coordenadora), Isabel Ramalho Ortigão, Jorge 
Ferreira e Maria Helena Oliveira 

Ano de Edição 1995 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro – Educação Intercultural (Estudos e Práticas) 

Pequena Descrição 

Este livro faz parte de uma linha de textos de apoio à prática pedagógica em sala de aula, 

criando-se estratégias para a abordagem de uma perspetiva inter/multicultural, em que são 

expostas metodologias e projetos a nível internacional, sendo denominados como boas 

práticas já desenvolvidas, e qualificados com bons resultados. Sugerindo-se, assim, 

intervenção em sala de aula, para toda a comunidade educativa mas, principalmente, 

dirigido para os professores.  



 

 

materiais cruciais de apoio para professores.  

 

Identificação 

Nº 34 

Título Educação Intercultural. Conceção e Práticas em Escolas Portuguesas 

Autor Ana Maria Cotrim (Coordenadora), Isabel Ramalho Ortigão, Jorge 
Ferreira e Maria Helena Oliveira 

Ano de Edição 1995 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro – Educação Intercultural (Estudos e Práticas) 

Pequena Descrição 

Publicação que faz parte de uma linha de textos de apoio à prática pedagógica em sala de 

aula, “…visa divulgar as conceções e práticas pedagógicas em educação intercultural nas 

escolas portuguesas representadas nas respostas…” a um questionário feito a 125 escolas 

do 1º, 2º e 3º ciclos.   

 

 

Identificação 

Nº 35 

Título Tolerância limiar da paz. Manual Educativo para utilização das 
comunidades e das escolas (Versão parcial e provisória) 

Autor Equipa Entreculturas 

Ano de Edição 1995 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação  

Forma e Conteúdo Livro – Educação para Cidadania  

Pequena Descrição 

Versão provisória de um Guia de ensino/aprendizagem em matéria de educação para a paz, 

os direitos humanos e a democracia. Neste documento preliminar encontra-se uma 

introdução aos vários assuntos relacionados com a Educação para a paz, através da 

educação para a tolerância, incentivando ao desenvolvimento de mais estudos e projetos. 

São dados exemplos de vários programas por todas as regiões do mundo, assim como 

procedimentos para que possam ser aplicáveis em sala de aula. 



 

 

Identificação 

Nº 36 

Título Educação Intercultural. Relatos de Experiências 

Autor Ana Maria Cotrim  

Ano de Edição 1997 

Editora Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação. 

Forma e Conteúdo Livro – Educação Intercultural (Estudos e Práticas) 

Pequena Descrição 

Este livro faz parte de uma linha de textos de apoio à prática pedagógica em sala de aula. 

Relatam-se experiências, de boas práticas interculturais aplicadas em sala de aula, por 

professores do 1º, 2º e 3º ciclos, plano transversal.  

 

Identificação 

Nº 37 

Título Apologia da Intercultural. 

Autor António Perotti   

Ano de Edição 1997 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação. 

Forma e Conteúdo Livro – Interculturalidade  

Pequena Descrição 

Livro que apresenta a Interculturalidade no seu geral, acabando por caracterizar a Educação 

Intercultural como ponto fulcral da Interculturalidade e do seu processo de desenvolvimento 

na sociedade.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Identificação 

Nº 38 

Título Projeto de Educação Intercultural 1993/94 – 1996/97. Relatório de 
Execução 

Autor Isabel Ferreira Martins (coordenadora), Filomena Maria Cassis, José 
Manuel Martins, Menuela D. V. Sousa e Maria Helena Noronha 

Ano de Edição 1998 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação. 

Forma e Conteúdo Livro - Educação Intercultural (Relatório) 

Pequena Descrição 

Relatório de execução de avaliação interna, sobre o Projeto Educação Intercultural, do 

Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Intercultural (Secretariado 

Entreculturas), sintetizando alguns resultados e explicitando o percurso feito até ao 

momento. Este projeto pretende mais do que elaboração de projetos e programas, ser um 

incentivo para que os mesmos se desenvolvam a partir das escolas. Deste modo, dão-se 

ferramentas de reflexão e apoio, de forma a dar apoio e impulso nesse percurso por parte 

das escolas, também incentivando para a formação de professores.  

 

Identificação 

Nº 39 

Título Projeto de Educação Intercultural. Relatório de Avaliação Externa. 

Autor Vitor Alaiz (coordenador), Conceição Gonçalves, João Barbosa, Lígia 
Teixeira 

Ano de Edição 1998 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação. 

Forma e Conteúdo Livro - Educação Intercultural (Relatório) 

Pequena Descrição 

Apresentação do Relatório de Avaliação Externa do Projeto de Educação Intercultural, do 

Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Intercultural (Secretariado 

Entreculturas). 

 

 

 



 

 

Identificação 

Nº 40 

Título Gestão Intercultural do Currículo – 1º Ciclo. Coleção Educação 
Intercultural. 

Autor Carlos Cardoso 

Ano de Edição 1998 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação. 

Forma e Conteúdo Livro – Gestão Curricular 

Pequena Descrição 

Este livro é destinado, essencialmente, a professores do 1º Ciclo. Pretende ajustar o 

currículo para uma educação intercultural, promovendo atitudes reflexivas sobre os 

trabalhos desenvolvidos em sala de aula, tentando ajustar a uma educação para todos, 

apostando-se numa Formação pessoal e social. Dão-se, assim, linhas teóricas e sugestões 

práticas sobre o modo de adequar a prática pedagógica à interculturalidade vivida em sala 

de aula, e transversal a todas as disciplinas.  

 

Identificação 

Nº 41 

Título Gestão Intercultural do Currículo – 2º Ciclo. Coleção Educação 
Intercultural. 

Autor Carlos Cardoso 

Ano de Edição 2001 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação. 

Forma e Conteúdo Livro – Gestão Curricular 

Pequena Descrição 

Este livro é destinado, essencialmente, a professores do 2º Ciclo.  

Num mundo em que a diversidade é uma realidade, a Educação tem um papel fulcral, na 

implementação de valores e atitudes de aceitação e respeito por si e pelo “outro”. Deste 

modo, é num sentido de mudança intercultural que este livro recai, ajustando o currículo e 

tornando-o flexível a uma educação intercultural, lançando-se sugestões práticas, de como 

gerir a sala de aula, não só como espaço físico, mas essencialmente como espaço de 

aprendizagem e conhecimento, de todos e para todos.   

 



 

 

Identificação 

Nº 42 

Título Gestão Intercultural do Currículo – 3º Ciclo. Coleção Educação 
Intercultural 

Autor Carlos Cardoso 

Ano de Edição 2001 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação. 

Forma e Conteúdo Livro – Gestão Curricular 

Pequena Descrição 

 Este livro é destinado, essencialmente, a professores do 3º Ciclo. Um livro que oferece 

sugestões práticas, para o professor usar em sala de aula, transversal a várias disciplinas, 

promovendo um currículo aberto e flexível ao desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais, complementando com as aprendizagens definidas pelo currículo como obrigatórias.   

 

Identificação 

Nº 43 

Título Os Meninos e o Jardim de Infância. Sugestões aos pais imigrantes. 

Autor Maria Helena Noronha 

Ano de Edição 2000 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro – Escola Comunidades  

Pequena Descrição 

  Instrumento de trabalho para os pais, sobretudo imigrantes, para que percebam a 

importância de colocar os seus filhos no Jardim de Infância. Como fazê-lo, e como os 

acompanhar, são algumas das sugestões dadas, por esta brochura.  

Sendo também um instrumento valioso, para as Associações, que trabalham neste sentido, 

fazendo a mediação com pais, para que se mantenham esclarecidos e sem receios.  

 

 

 

 



 

 

Identificação 

Nº 44 

Título A Escola é uma esperança. Sugestões aos Pais Imigrantes (e não só). 

Autor Maria Helena Noronha 

Ano de Edição 2001 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro – Escola Comunidades 

Pequena Descrição 

  Instrumento de trabalho para os pais, sobretudo imigrantes, comunidades étnicas, e 

Associações, que trabalhem neste sentido. Este livro é um complemento da edição anterior 

(“Os Meninos e o Jardim de Infância. Sugestões aos pais imigrantes”), apresenta sugestões 

para se lidar com todo o processo de entrada na Escola, facilitando todo o processo, 

tornando-o encorajador e positivo, para todo o desenvolvimento das crianças. 

 

Identificação 

Nº 45 

Título A Escola é uma Esperança. Sugestões para famílias de Etnia Cigana. 

Autor Maria Helena Noronha 

Ano de Edição 2003 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro – Escola Comunidades 

Pequena Descrição 

  Instrumento de trabalho para os pais, sobretudo de etnia cigana, professores, educadores 

e Associações, que trabalhem neste sentido. Continuação das edições anterior (“Os Meninos 

e o Jardim de Infância. Sugestões aos pais imigrantes” e “A Escola é uma esperança. 

Sugestões aos Pais Imigrantes (e não só).”), mas com especial atenção para a etnia cigana, 

derivado à sua cultura, e adaptação a um meio social e político, criando-se sugestões para 

que seja facilitado o entendimento entre os pais e escola.  

 

 

 



 

 

Identificação 

Nº 46 

Título Desdobrável “Educação Intercultural” 

Autor Equipa Entreculturas 

Ano de Edição 2009 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP  

Forma e Conteúdo Desdobrável – Educação Intercultural 

Pequena Descrição 

  Desdobrável sobre o conceito de Educação Intercultural onde se ilustra as suas diferentes 

dimensões e abordagens. 

 

Identificação 

Nº 47 

Título Desdobrável “Diálogo Inter-religioso”. 

Autor Equipa Entreculturas 

Ano de Edição 2010 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP 

Forma e Conteúdo Desdobrável – Diálogo Inter-Religioso  

Pequena Descrição 

  Desdobrável sobre o diálogo entre as religiões como potencial para uma cidadania 

participativa e como dimensão para a interculturalidade. 

 

Identificação 

Nº 48 
Título DVD Percursos... em Nós I – Narrativas de Vida 

Autor Isabel Paes, Vânia Cardoso e Bárbara Duque 

Ano de Edição 2005 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP  

Forma e Conteúdo DVD – Imigração 

Pequena Descrição 



 

 

  A coleção «Percursos em... Nós» é composta por três DVD’s e respetivos guias. Cada um 

contém um conjunto de peças do espólio do Programa televisivo «Nós». São histórias, 

narrativas, fragmentos, alguns contados na primeira pessoa, outros constituem-se como 

experiências de inserção mais abrangentes. As sugestões de exploração do guia que 

acompanha cada um dos DVD’s inserem-se numa perspetiva de aprendizagem cooperativa 

do «saber viver com». 

A primeira parte desta coleção de DVD’s engloba estórias das histórias de vida que são 

pequenos excertos, fragmentos narrados, contados na primeira pessoa, de experiências 

pessoais de mobilidade e inserção. As narrativas selecionadas ilustram o dinamismo das 

inserções pessoais destes imigrantes, ou seja, num processo de troca, explicitam imagens 

representativas de ações de integração, acolhimento e gestão identitária: de si para si; de si 

para os outros e dos outros para si. 

 

Identificação 

Nº 49 
Título DVD Percursos... em Nós II – Celebração da Diversidade 

Autor Isabel Paes, Vânia Cardoso e Bárbara Duque 

Ano de Edição 2005 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP  

Forma e Conteúdo DVD – Imigração 

Pequena Descrição 

  A coleção «Percursos em... Nós» é composta por três DVD’s e respetivos guias. Cada um 

contém um conjunto de peças do espólio do Programa televisivo «Nós». São histórias, 

narrativas, fragmentos, alguns contados na primeira pessoa, outros constituem-se como 

experiências de inserção mais abrangentes. As sugestões de exploração do guia que 

acompanha cada um dos DVD’s inserem-se numa perspetiva de aprendizagem cooperativa 

do «saber viver com». 

À semelhança do primeiro conjunto de materiais desta coleção, este segundo, Celebração 

da Diversidade, tem como suporte estórias das histórias de vida de imigrantes ou seus 

descendentes, introduzindo, ainda, algumas experiências e vivências em famílias e 

organizações da sociedade de acolhimento. 

As narrativas que aqui se propõem são formas de celebração da diversidade porque ilustram 

modos de integração social  que permitem explorar, de forma positiva, o exercício da 

interculturalidade como forma de vida e de intervenção nas sociedades multiculturais. 

 



 

 

Identificação 

Nº 50 

Título DVD Percursos... em Nós III – Acolhimento 

Autor Isabel Paes, Vânia Cardoso e Bárbara Duque 

Ano de Edição 2005 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP 

Forma e Conteúdo DVD – Imigração 

Pequena Descrição 

  A coleção «Percursos em... Nós» é composta por três DVD’s e respetivos guias. Cada um 

contém um conjunto de peças do espólio do Programa televisivo «Nós». São histórias, 

narrativas, fragmentos, alguns contados na primeira pessoa, outros constituem-se como 

experiências de inserção mais abrangentes. As sugestões de exploração do guia que 

acompanha cada um dos DVD’s inserem-se numa perspetiva de aprendizagem cooperativa 

do «saber viver com». 

Tal como nos anteriores, a metodologia a adotar e a reflexão a desencadear é sugerida 

partindo de temáticas distintas, mas complementares. Dá-se voz a novas experiências com 

relatos de quem foi acolhido no nosso país, mas, sobretudo, a testemunhos de pessoas 

(imigrantes ou não), de diferentes organizações e instituições envolvidas em projetos de 

acolhimento e inclusão. 

 

Identificação 

Nº 51 

Título DVD Nós na escola. 

Autor Mel Ainscow, Elsa Caldeira, Isabel Paes e Manuela Micaelo 

Ano de Edição 2008 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP  

Forma e Conteúdo DVD – Diversidade na Escola 

Pequena Descrição 

  Este DVD acompanha o Guia do Formação de professores «Aprender com a diversidade» 

(no prelo). 

Ilustra duas experiências nas escolas EB1 nº 2 de Pinhal Novo e EB 2, 3 Luís de Sttau 

Monteiro (Loures). 

 



 

 

Identificação 

Nº 52  

Título DVD Os alunos fazem a diferença, melhorar a colaboração na escola 

– os alunos como parceiros. 

Autor Equipa de Educação/Formação ACIDI‐IP 

Ano de Edição S.D 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP 

Forma e Conteúdo DVD – Diversidade na Escola 

Pequena Descrição 

  Apresentação do Projeto ComPratice estudo de caso a Escola Verde, realizado na escola EB 

2,3 Luís de Sttau Monteiro, com o apoio do ACIDI, IP, que incentiva para que os alunos 

sejam parceiros da escola ajudando na dinâmica da aprendizagem de todos e com todos. 

Formando uma escola que promove o trabalho colaborativo. Uma escola em que TODOS os 

alunos fazem a diferença.  

 

Identificação 

Nº 53 

Título 44 Ideias para promover a tolerância e celebrar a diversidade. 

Autor Filomena Cassis (coordenadora), Parceria de desenvolvimento do 
projeto EQUAL “Semear para (a)colher” 

Ano de Edição 2009 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP  

Forma e Conteúdo Brochura - Educação para a Cidadania  

Pequena Descrição 

  Tem como objetivo despertar para as questões da diversidade e da tolerância com 

sugestões simples que podem ajudar a fazer a diferença no dia-a-dia dos cidadãos, mães e 

pais, profissionais... 

Coisas simples, que cada um poderá recriar e adaptar à sua realidade, refletindo sobre a 

sua própria experiência e contribuindo para fazer de Portugal um país que acolhe e celebra 

a diversidade e onde todos encontram um lugar. 

 

 



 

 

Identificação 

Nº 54 

Título Olhar o Património Religioso, Entender a cultura. Guião de visitas a 

Lugares de Culto de Lisboa. Diálogo e Encontro Inter-Religioso. 

Autor José António Barrenho Cunha e Tomaz Pedro Barbosa Silva Nunes 

Ano de Edição 2004 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP 

Forma e Conteúdo Livro– Diálogo Inter-Religioso  

Pequena Descrição 

  Este livro refere o diálogo inter-religioso como algo preciso, para que se possa viver numa 

sociedade cada vez mais diversificada, criando-se laços de tolerância para com todas as 

religiões e dando espaço de conhecimento.  

Deste modo, fala-se um pouco das várias religiões existentes em Portugal, e onde se pode 

visitar cada Sede a fim de conhecer melhor não só a religião, mas também toda a 

envolvente beleza patrimonial. Criando-se espaços de conhecimento, respeito, confiança e 

tolerância. 

 

Identificação 

Nº 55 

Título Diálogo Inter-Religioso no tempo e 33 ideias para pensar e agir. 

Autor Joana Viana Lopes e Filipe Avilez 

Ano de Edição 2011 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP 

Forma e Conteúdo Brochura – Diálogo Inter-Religioso  

Pequena Descrição 

  Esta publicação contribui para a perceção da importância e necessidade do diálogo inter-

religioso como forma de sociabilidade entre todos – crentes das diferentes tradições 

religiosas e/ou de outras convicções, ateus, agnósticos. Procurou-se partilhar algumas 

ideias concretas que, se postas em prática nas nossas vidas, famílias, escolas, locais de 

trabalho, grupos, comunidades poderão ajudar a preservar e a aprofundar o respeito mútuo 

entre pessoas de religiões diferentes e, também, entre aquelas que não partilham crenças 

religiosas. Poderão encontrar-se ainda uma série de sugestões, propostas, orientações e 

instrumentos para dar passos de aprofundamento: filmes e livros; propostas de atividades a 

desenvolver em contexto escolar; propostas para debater em contextos não formais; 



 

 

curiosidades acerca de termos ou expressões de origem religiosa; calendário com algumas 

das principais festas e, ainda, orientações de caráter geral para visitar templos ou lugares 

sagrados. 

  Deve-se conhecer, para depois construir ideias/opiniões, e baixar retaguardas, pois todos 

temos medo do desconhecido, mas nada melhor que passar a conhecer, para logo admirar.  

 

Identificação 

Nº 56 

Título A Tolerância - Ensaio Antológico 

Autor Zaghloul Morsy  

Ano de Edição 2006 

Edição ACIME - Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas  

Forma e Conteúdo Livro – Diálogo Inter-Religioso 

Pequena Descrição 

  Um livro com vários ensaios das diversas Religiões existentes por todo o Mundo, pretende 

dar a conhecer todas visões, boas ou más, sobre como várias religiões podem ver alguns 

temas, abrindo espaço a uma profunda reflexão sobre a Tolerância e o seu bem maior para 

a vida humana em sociedade.  

 

Identificação 

Nº 57 

Título Imigração os Mitos e os Fatos. 

Autor Rui Marques  

Ano de Edição 2009 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP 

Forma e Conteúdo Brochura – Imigração  

Pequena Descrição 

 Através de um conjunto de dados e estudos sobre a Imigração, esta Revista, esclarece 

algumas questões sensíveis como a saúde ou o trabalho, desmistificando algumas ideias do 

senso comum.   

 

 



 

 

Identificação 

Nº 58 

Título Jogo 2 puzzles. Educação Intercultural. 

Autor Cecília Guimarães 

Ano de Edição S.D 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Intercultural. 

Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Jogo – Pedagogia Didática  

Pequena Descrição 

 Jogo com uma função pedagógico-didática, sendo um recurso educativo de perspetiva 

Intercultural, incentivando à criatividade, motivação para a aprendizagem, reflexão e 

discussão, enquanto dinâmica interativa. Este jogo é constituído por dois puzzles, para que 

a criança o possa construir e aprender ao mesmo tempo.   

 

Identificação 

Nº 59 

Título Dominó. Brincando na Quinta. 

Autor Cecília Guimarães 

Ano de Edição S.D 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Intercultural. 

Ministério da Educação  

Forma e Conteúdo Jogo – Pedagogia Didática 

Pequena Descrição 

Jogo com uma função pedagógico-didática, sendo um recurso educativo de perspetiva 

Intercultural, incentivando à criatividade, motivação para a aprendizagem, reflexão e 

discussão, enquanto dinâmica interativa. Jogo que possuí peças do dominó com desenhos, 

que despertam para a interculturalidade e para que a criança possa jogar, pensar e reflectir 

sobre as imagens ao mesmo tempo.  

 

 

 

 

 



 

 

Identificação 

Nº 60 

Título O Negro no coração do Império. Uma memória a resgatar – Séculos 

XV-XIX. 

Autor Didier Lahon  

Ano de Edição 1999 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro – Educação para a Cidadania  

Pequena Descrição 

Este livro pretende passar a História que Portugal viveu, durante a época da escravatura, 

sendo uma forma de recordar, mas essencialmente, de refletir sobre um passado, que tem 

influência no presente e no futuro. Consciencialização do que Portugal era naquela época, 

dando espaço para a reflexão e melhoria de pensamentos, valores, atitudes e consequentes, 

comportamentos.  

Constituindo uma proposta de leitura para professores e alunos do 3ºciclo e Secundário, 

aprendendo e refletindo com e sobre a História e as suas aprendizagens.  

 

Identificação 

Nº 61 

Título Entre dois Mundos: vida quotidiana de famílias portuguesas na 

América. 

Autor Pedro d’Orey da Cunha 

Ano de Edição 1997 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro – Imigração  

Pequena Descrição 

 Este livro faz a comparação entre dois mundos de famílias portuguesas na América, um 

meio industrializado, outro meio agrícola, como se vive? Como se lida com o racismo e o 

preconceito? Como se vive num mundo, em que a cultura e a língua é outra? 

 Estas são algumas das perguntas a que este livro nos responde, através de histórias de 

vida, de crianças, e pais, que passam por este processo de integração e transformação.  

 



 

 

Identificação 

Nº 62 

Título O mediador sócio-cultural em contexto escolar. Contributos para a 

compreensão da sua função social. 

Autor Vitor Manuel de Almeida  

Ano de Edição 2009 

Edição Edições Pedago., LDA 

Forma e Conteúdo Livro – Mediação Intercultural 

Pequena Descrição 

 Este livro pretende dar a conhecer o papel do mediador sociocultural na escola, mais 

concretamente “o seu papel nos processos de inclusão social de alunos socialmente 

desfavorecidos e, em particular, pertencentes a minorias étnicas.” 

Apresenta-se um exemplo real do trabalho feito por o mediador sociocultural na escola. 

 

Identificação 

Nº 63 

Título Vento de Leste. A Nova Imigração em Portugal. 

Autor Pedro Filipe Santos 

Ano de Edição 2004 

Edição Edeline Multimedia 

Forma e Conteúdo Livro - Imigração 

Pequena Descrição 

 Um livro que retrata Histórias e Vidas de quem teve que mudar de País, devido a 

circunstância de vida, procurando algo melhor para si e para os seus. Num País em que as 

oportunidades eram mais aliciantes, nem tudo se revelou como se esperava, mas com 

força, dedicação e um bom acolhimento pelo País escolhido como destino, neste caso 

Portugal, conseguiram enfrentar os obstáculos. Com mais ou menos sucesso, construíram a 

sua vida em Portugal e, muitos esperam por cá permanecer. Ao longo das descrições das 

histórias de vida, em paralelo é também abordado o percurso Histórico de cada país de 

origem, que deixaram marcas profundas que ainda se protagonizam no presente e 

influenciam as escolhas dos representantes neste livro.  

 

 



 

 

Identificação 

Nº 64 

Título Histórias de Longe e de Perto 

Autor Maria de Lourdes Tavares Soares e Maria Odete Tavares Tojal 

Ano de Edição 1997 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro de Histórias Infantis – Diversidade 

Pequena Descrição 

 Este livro é construído por duas partes. Na primeira são contadas várias histórias para 

crianças e na segunda são contadas histórias que as próprias crianças elaboraram, 

pequenas prosas, de vários países do Mundo, onde também se fala português.  

 

Identificação 

Nº 65 

Título No Arquipélago das Maravilhas 

Autor Celeste Canelas 

Ano de Edição 1997 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação. 

Forma e Conteúdo Livro de Histórias Infantis– Diversidade 

Pequena Descrição 

 Através deste livro podemos levar as crianças a fazer uma viagem de sonho a Cabo Verde, 

e aos seus arredores, mostrando uma nova cultura, em que a língua falada também é o 

português, e percebendo que afinal não somos assim tão diferentes.  

 

Identificação 

Nº 66 

Título Educação para a tolerância: Atas da Conferência. 

Autor Equipa Entreculturas 

Ano de Edição 1995 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação. 

Forma e Conteúdo Livro – Educação para a Cidadania  



 

 

Pequena Descrição 

 Este livro apresenta a Conferência sobre “Educação para a Tolerância”, são abordados e 

discutidos temas que visam uma educação de valores e solidariedade, apresentando-se 

projetos de sucesso em outros países, sobre educação intercultural.  

 

Identificação 

Nº 67 

Título Ilhas de Fogo 

Autor Pedro Rosa Mendes, Alain Carbel e Associação para a Cooperação 
Entre os Povos 

Ano de Edição 2002 

Edição ACEP 

Forma e Conteúdo Livro - Diversidade 

Pequena Descrição 

 Ilhas de Fogo é um livro que pretende “Desocultar”, oferecendo uma encantadora 

Reportagem sobre África, e países africanos de língua oficial portuguesa. Leva-nos a uma 

viagem por um Continente com uma enorme beleza, não só territorial como também 

humana, com pessoas “…corajosas, com iniciativa, inteligência e imaginação, que em cada 

dia animam e participam.” 

 

Identificação 

Nº 68 

Título Vamos Conhecer Cabo Verde 

Autor João Lopes Filho  

Ano de Edição 1998 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Mistério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro de Histórias Infantis – Diversidade 

Pequena Descrição 

 Este livro conta uma história de um grupo de amigos que se conheceram na escola, cada 

um vindo do seu país, incluindo um português. Um dos meninos é cabo-verdiano, e com o 

desenrolar da história vai-se dando a conhecer Cabo Verde e as suas Ilhas. Dando-se a 

conhecer um país, assim como a sua cultura, ao mesmo tempo que são transmitidos valores 

como a amizade, o companheirismo, a diversidade, a partilha e a cooperação, criando 

também um espelho de que a união faz a força.  



 

 

 

Identificação 

Nº 69 

Título A grande família da Felpa 

Autor Equipa Entreculturas 

Ano de Edição 2001 

Edição ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

IP 

Forma e Conteúdo Livro de Histórias Infantis – Diversidade 

Pequena Descrição 

 Este livro conta uma história de um urso de peluche a Felpa, foi encontrada no lixo, pelo 

Martim o inventor, ele levou-a para casa limpando-a e arranjando-a na sua oficina, uma 

menina viu-a e pediu ao Martim para brincar com ela, ele vendo a menina tao feliz 

ofereceu-a…mas com uma condição…e foi a partir daqui que a aventura da Felpa começou. 

Esta história para crianças traz consigo uma forte mensagem intercultural, pode ser 

aplicada por educadores, pais, para transmitir às crianças o valor da amizade, de partilhar e 

de um mundo onde somos todos diferentes, mas onde juntos podemos constituir realidades 

incríveis.   

 

Identificação 

Nº 70 

Título Ciganos da Índia ao Mediterrâneo. Coleção INTERFACE 

Autor Donald Kenrick 

Ano de Edição 1998 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Intercultural. 

Mistério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro – Comunidade Cigana 

Pequena Descrição 

 Este livro conta a uma pequena parte da História dos Ciganos Rom, mais especificamente 

da sua origem, e como a sua passagem para a Europa.  

 

 

 



 

 

Identificação 

Nº 71 

Título Os Ciganos: Fontes Bibliográficas em Portugal. Coleção INTERFACE 

Autor Elisa Maria Lopes da Costa 

Ano de Edição 1995 

Edição Centro de Investigadores Gitanas. Editorial Presencia Gitana 

Forma e Conteúdo Livro – Comunidade Cigana 

Pequena Descrição 

 Apresentação de uma listagem de referências bibliográficas, sobre a cultura cigana. 

Encontrando-se traduzido em várias línguas (Português, Espanhol, Francês, Inglês e 

Alemão).  

 

Identificação 

Nº 72 

Título Os Ciganos sob o domínio da suástica. Coleção INTERFACE 

Autor Donald Kenrick e Grattan Puxon  

Ano de Edição 1998 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro- Comunidade Cigana 

Pequena Descrição 

Esta publicação pretende narrar a História do povo Cigano Rom na época do nazismo, ou 

seja, a perseguição nazi aos Ciganos, como decorreu, em que circunstâncias, dando relevo 

a toda a história do Holocausto como parte integrante de toda a História.  

 

Identificação 

Nº 73 

Título Ciganos e Degredos. Os casos de Espanha, Portugal e Inglaterra, 

séculos XVI – XIX. Coleção INTERFACE 

Autor António Gómez Alfaro, Elisa Maria Lopes da Costa e Sharon Sillers 
Floate  

Ano de Edição 1999 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação 



 

 

Forma e Conteúdo Livro- Comunidade Cigana 

Pequena Descrição 

O livro “Ciganos e Degredos” faz um levantamento da vida, discriminação e deportações 

feitas dos Ciganos em Espanha, Portugal e Inglaterra nos séculos XVI-XIX.  

 

Identificação 

Nº 74 

Título Minoria e escolarização: o rumo cigano. Coleção INTERFACE 

Autor Jean-Pierre Liégeois  

Ano de Edição 2001 

Edição Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural. 

Ministério da Educação 

Forma e Conteúdo Livro – Comunidade Cigana 

Pequena Descrição 

Esta publicação pretende destacar o percurso feito para a integração dos Ciganos na Escola, 

explicitando o percurso e adaptação feita para que a Escola se torna-se realmente de todos 

e para todos.  

 

Identificação 

Nº 75 

Título Que sorte, Ciganos na nossa Escola! Coleção INTERFACE 

Autor Maria Helena Torres Chaves, Astrid Thorn-Hillig (coord.) 

Ano de Edição 2001 

Edição Centre de recherches tsiganes. Secretariado Entreculturas. 

Forma e Conteúdo Livro – Comunidade Cigana 

Pequena Descrição 

 Livro que retrata algumas experiências, histórias e até projetos, com o Povo Rom, 

pretendendo oferecer uma outra visão do povo cigano, realçando toda a ótica positiva, que 

uma cultura diferente poderá trazer, a diversidade é a riqueza de um Mundo. 

Consciencializando para a importância da inclusão social em todas as suas vertentes, 

realçando que o grande caminho para que mentalidades e opiniões se invertam, nasce pela 

Educação.  

 



 

 

Identificação 

Nº 76 

Título Guia da Lisboa Intercultural 

Autor Jorge Malheiros e Teresa Tamen 

Ano de Edição 2008 

Edição ACIDI - Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

I.P 

Forma e Conteúdo Livro - Diversidade 

Pequena Descrição 

Guia que pretende dar a conhecer Lisboa, e como esta também acaba por se tornar 

intercultural, pela sua diversidade local, pelos diversos monumentos, discotecas, 

restaurantes, que a cidade comtempla pela sua História culturalmente humana.   

 

Identificação 

Nº 77 

Título Fora da Casca 

Autor 8º Ano, Turma: A, Ano: 1999/2000. Escola Secundária do Lumiar 

Ano de Edição 2000 

Edição Escola Secundária do Lumiar 

Forma e Conteúdo Livro de História – Adolescência  

Pequena Descrição 

Este pequeno livro conta várias histórias escritas por adolescentes da turma do 8º A da 

Escola Secundária do Lumiar, no âmbito do projeto A.L.C.E., uma parceria do Secretariado 

Entreculturas e a Fundação Tomillo, de Madrid.  

Conta-se assim com várias histórias como “Planos para o fim-de-semana”, “A noite nos sete 

mares”, “A Ressaca”, “O novo Aluno” e por fim “A Alma roubada”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Identificação 

Nº 78 

Título A Adolescência a Nu 

Autor 8º Ano, Turma: D, Ano: 1999/2000. Escola Secundária do Lumiar 

Ano de Edição 2000 

Edição Escola Secundária do Lumiar 

Forma e Conteúdo Livro de Histórias – Adolescência  

Pequena Descrição 

Este pequeno livro conta várias histórias escritas por adolescentes da turma do 8º D da 

Escola Secundária do Lumiar, no âmbito do projeto A.L.C.E., uma parceria do Secretariado 

Entreculturas e a Fundação Tomillo, de Madrid.  

Conta-se assim com várias histórias sobre a adolescência e amizade, das suas alegrias e 

tristeza, tendo como capítulos “O temporal”, “Inauguração Turbulenta”, “Falar com os 

olhos”, “Dramas”, “O Poder da Amizade”, “Os Gémeos”, e por fim “Desportos Radicais” 

  

Identificação 

Nº 79 

Título Religiões. História. Textos. Tradições. 

Autor Paulo Mendes Pinto 

Ano de Edição 2006 

Edição Paulinas Editorial – Prior Velho 

Forma e Conteúdo Livro – Diálogo Inter-Religioso  

Pequena Descrição 

Este livro apresenta um pouco de cada Religião, dando especial importância, ao 

conhecimento de cada uma delas, para que haja uma maior compreensão sobre as escolhas 

de cada indivíduo, promovendo-se a tolerância e a paz entre povos e culturas distintas.  

São abordadas as seis Religiões mais antigas no Mundo, estando, o livro, dividido em duas 

partes, na primeira fala-se da cada Religião individualmente e sobre os seus textos. Na 

segunda parte, mais especificamente fala-se dos textos Sagrados mais importantes de cada 

Religião.  

 

 

 



 

 

Base de dados de pesquisa do Kit Entreculturas 

Nº  Título  Coleção  Forma  Conteúdo  

1 
Um livro…Uma História…Interculturais    

Brochura 
Histórias 

Interculturais 
(processo) 

2  Escolas Pluriculturais     Brochura   Projetos Escolares 

3 
Uma escola, Uma Sala de Aula Interculturais    

Brochura  Gestão Escolar 

4  Racista eu!?     Brochura  Racismo 

5  Cooperação Escola-Família. Guia do Facilitador. Educação 
Intercultural   

Livro 
Cooperação Escola‐

Família  

6  Português Língua do País de Acolhimento. Educação 
Intercultural    

Livro  Educação Bilingue 

7 
Cooperação e Aprendizagem. Educação Intercultural    

Livro 
Aprendizagem 
Colabotativa 

8  01 ‐ Colaboração Escola‐Família para uma escola 
culturalmente heterogénea 

Caderno de 
Formação 

Livro  Cooperação Escola‐
Família  

9  02 - Relação Escola-Aluno-Família. Educação Intercultural 
uma perspectiva sistemática 

Caderno de 
Formação Livro 

Escola 
Comunidades  

10 
03 ‐ Sobre…mediação Sócio‐Cultural 

Caderno de 
Formação 

Livro 
Mediação 

Intercultural  

11 
04 - Interculturalidade e Mediação 

Caderno de 
Formação 

Livro 
Mediação 

Intercultural  

12 
Comunidades Educativas Comprometidas com a 

Diversidade. Propostas e reflexões a partir de práticas de 
formação‐ação 

Estudos e 
Práticas 

Livro 
Aprendizagem 
Colabotativa 

13 
Crescer Bilingue 

Estudos e 
Práticas 

Livro  Educação Bilingue 

14  Cooperação Família‐Escola. Um estudo de Situações de 
Famílias Imigrantes na sua Relação com a Escola 

Estudos e 
Práticas 

Livro 
Cooperação Escola‐

Família  

15 
Projeto Educação para a Cidadania Democrática    

Livro 
Educação para a 

Cidadania 

16 
Base de Dados. Entreculturas I. Ano Lectivo 1992‐93    

Livro 
Diversidade na 
Escola  (Base de 

Dados) 

17  Base de Dados. Entreculturas II. Sucesso Escolar/ Grupos 
Culturais 1992/93    

Livro 
Diversidade na 
Escola  (Base de 

Dados) 

18  Base de Dados. Entreculturas III‐IV. Sucesso Escolar/ Grupos 
Culturais 1993/94    

Livro 
Diversidade na 
Escola  (Base de 

Dados) 

19  Base de Dados. Entreculturas V. Sucesso Escolar/ Grupos 
Culturais 1992/93 e 1993/94    

Livro 
Diversidade na 
Escola  (Base de 

Dados) 



 

 

20  Base de Dados. Entreculturas VI. Sucesso Escolar/ Grupos 
Culturais 1994/95    

Livro 
Diversidade na 
Escola  (Base de 

Dados) 

21  Base de Dados. Entreculturas VII. Sucesso Escolar/ Grupos 
Culturais 1995/96.    

Livro 
Diversidade na 
Escola  (Base de 

Dados) 

22  Base de Dados. Entreculturas VIII. Sucesso Escolar/ Grupos 
Culturais 1996/97    

Livro 
Diversidade na 
Escola  (Base de 

Dados) 

23 
Museu, espelho meu… (Guia adultos)    

Livro 
Educação para a 

Cidadania  

24 
Museu, espelho meu… (Guia 3 anos)    

Livro 
Educação para a 

Cidadania 

25 
Museu, espelho meu… (Guia 6 anos) ‐ 1º     

Livro 
Educação para a 

Cidadania 

26 
Museu, espelho meu… (Guia 6 anos) ‐ 2º     

Livro 
Educação para a 

Cidadania 

27 
Museu, espelho meu… (Guia 6 anos) ‐ 3º     

Livro  
Educação para a 

Cidadania 

28 
Museu, espelho meu… (Guia 10 anos) ‐ 1º    

Livro 
Educação para a 

Cidadania 

29 
Museu, espelho meu… (Guia 10 anos) ‐ 2º    

Livro 
Educação para a 

Cidadania 

30  Aprender com a Diversidade. Um guia para o 
desenvolvimento da escola    

Livro 
Diversidade na 

Escola   

31  Escola e Sociedade Multicultural     Livro  Gestão Escolar 

32 
Educação Intercultural. Guia do Professor    

Livro 
Educação 

Intercultural 
(Estudos e Práticas)

33 
Educação Intercultural. Abordagens e Perspetivas 

   Livro  
Educação 

Intercultural 
(Estudos e Práticas)

34  Educação Intercultural. Conceção e Práticas em Escolas 
Portuguesas    

Livro 
Educação 

Intercultural 
(Estudos e Práticas)

35 
Tolerância limiar da paz. Manual Educativo para utilização 
das comunidades e das escolas (Versão parcial e provisória)    

Livro 
Educação para a 

Cidadania 

36 
Educação Intercultural. Relatos de Experiências    

Livro 
Educação 

Intercultural 
(Estudos e Práticas)

37  Apologia da Intercultural     Livro  Interculturalidade 

38 
Projeto de Educação Intercultural 1993/94 – 1996/97    

Livro 
Educação 

Intercultural 
(Relatório) 

39  Projeto de Educação Intercultural. Relatório de Avaliação 
Externa    

Livro 
Educação 

Intercultural 
(Relatório) 

40  Gestão Intercultural do Currículo – 1º Ciclo.   Educação  Livro  Gestão Curricular 



 

 

Intercultural

41  Gestão Intercultural do Currículo – 2º Ciclo.  
Educação 

Intercultural
Livro  Gestão Curricular 

42  Gestão Intercultural do Curriculo – 3º Ciclo.  
Educação 

Intercultural
Livro  Gestão Curricular 

43  Os Meninos e o Jardim de Infância. Sugestões aos pais 
imigrantes    

Livro 
Escola 

Comunidades  

44  A Escola é uma Esperança. Sugestões aos Pais Imigrantes (e 
não só)    

Livro 
Escola 

Comunidades  

45  A Escola é uma Esperança. Sugestões para famílias de Etnia 
Cigana    

Livro  Escola 
Comunidades  

46 
 “Educação Intercultural”    

Desdobrável 
Educação 

Intercultural 

47 
 “Diálogo Inter‐religioso”    

Desdobrável 
Diálogo Inter‐
Religioso 

48 
 Percursos... em Nós I – Narrativas de Vida 

Percusos 
em…Nós 

DVD  Imigração 

49 
Percursos... em Nós II – Celebração da Diversidade 

Percusos 
em…Nós 

DVD  Imigração 

50 
Percursos... em Nós III – Acolhimento 

Percusos 
em…Nós 

DVD  Imigração 

51 
Nós na escola    

DVD 
Diversidade na 

Escola 

52  Os alunos fazem a diferença, melhorar a colaboração na 
escola – os alunos como parceiros    

DVD 
Diversidade na 

Escola 

53  44 Ideias para promover a tolerância e celebrar a 
diversidade    

Brochura 
Educação para a 

Cidadania 

54  Olhar o Património Religioso, Entender a cultura. Guião de 
visitas a Lugares de Culto de Lisboa. Diálogo e Encontro 

Inter‐Religioso    

Livro 
Diálogo Inter‐
Religioso 

55  Diálogo Inter‐Religioso no tempo e 33 ideias para pensar e 
agir    

Brochura 
Diálogo Inter‐
Religioso 

56 
A Tolerância ‐ Ensaio Antológico    

Livro 
Diálogo Inter‐
Religioso 

57   “Imigração os Mitos e os Fatos.”     Brochura  Imigração 

58  Jogo 2 puzzles. Educação Intercultural     Jogo  Pedagogia Didática

59  Dominó. Brincando na Quinta     Jogo  Pedagogia Didática

60  O Negro no coração do Império. Uma memória a resgatar – 
Séculos XV‐XIX    

Livro 
Educação para a 

Cidadania 

61  Entre dois Mundos: vida quotidiana de famílias portuguesas 
na América    

Livro  Imigração 

62  O mediador sócio‐cultural em contexto escolar. Contributos 
para a compreensão da sua função social    

Livro 
Mediação 

Intercultural 



 

 

63 
Vento de Leste. A Nova Imigração em Portugal    

Livro  Imigração 

64 
Histórias de Longe e de Perto    

Livro de 
Histórias 
Infantis 

Diversidade 

65 
No Arquipélago das Maravilhas    

Livro de 
Histórias 
Infantis 

Diversidade 

66 
Educação para a tolerância: Atas da Conferência    

Livro 
Educação para a 

Cidadania 

67  Ilhas de Fogo     Livro   Diversidade 

68 
Vamos Conhecer Cabo Verde    

Livro de 
Histórias 
Infantis 

Diversidade 

69 
A grande família da Felpa    

Livro de 
Histórias 
Infantis 

Diversidade 

70 
Ciganos da Índia ao Mediterrâneo.  

Coleção 
INTERFACE 

Livro  
Comunidade 

Cigana  

71 
Os Ciganos: Fontes Bibliográficas em Portugal.  

Coleção 
INTERFACE 

Livro 
Comunidade 

Cigana  

72 
Os Ciganos sob o domínio da suástica 

Coleção 
INTERFACE 

Livro 
Comunidade 

Cigana  

73  Ciganos e Degredos. Os casos de Espanha, Portugal e 
Inglaterra, séculos XVI ‐ XIX 

Coleção 
INTERFACE 

Livro 
Comunidade 

Cigana  

74 
Que sorte, Ciganos na nossa Escola!   

Coleção 
INTERFACE 

Livro 
Comunidade 

Cigana  

75 
Minoria e escolarização: o rumo cigano    

Livro 
Comunidade 

Cigana  

76  Guia da Lisboa Intercultural     Livro  Diversidade 

77 
Fora da Casca     

Livro de 
Histórias  

Adolescência 

78 
A Adolescência a Nu    

Livro de 
Histórias  

Adolescência 

79 
Religiões. História. Textos. Tradições    

Livro 
Diálogo Inter‐
Religioso 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

   



 

 

Email enviado às Escolas para preenchimento do Questionário de avaliação do 

impacto da Iniciativa Selo Escola Intercultural 

Exmo./a Sr./a Diretor/a 

No seguimento da atribuição do Selo Escola Intercultural no passado dia 10 de 

dezembro de 2012, iniciativa conjunta da Direção Geral de Educação (DGE) do 

Ministério da Educação e Ciência e do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 

Intercultural (ACIDI, I.P.), gostaríamos de contar com a vossa colaboração na avaliação 

do impacto do concurso, através do preenchimento do questionário em anexo. De 

salientar que a vossa colaboração é fundamental tendo em conta a aposta na 

continuidade da iniciativa que visa distinguir as escolas que se destacam na promoção 

de práticas com vista ao reconhecimento e valorização da diversidade como uma 

oportunidade e fonte de aprendizagem para todos/as. 

 Mais informamos que a partir do dia 5 de agosto serão contactados por Tânia 

Gonçalves, responsável pela recolha dos questionários, que se disponibilizará para, em 

conjunto e via telefone, preencher o referido questionário. 

 Disponíveis para qualquer esclarecimento adicional. Pela equipa de acompanhamento 

da iniciativa, 

 Tânia Gonçalves 

ENTRECULTURAS – Gabinete de Educação e Formação 

ACIDI - Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural 

Rua dos Anjos, 66, 1º, 1150-039 Lisboa 

Email: selointercultural@acidi.gov.pt 

Tel.: + 351 218107100 (ext. 200) 

Fax: + 351 218103069 

O ACIDI, Instituto Público na dependência directa da Presidência do Conselho de Ministros, tem como missão colaborar na concepção, execução e avaliação das políticas 
públicas, transversais e sectoriais, relevantes para a integração dos imigrantes e das minorias étnicas, bem como promover o diálogo entre as diversas culturas, etnias e religiões. 

Mais informações em: www.acidi.gov.pt; www.entreculturas.pt; www.entrekulturas.pt 

  



 

 

Selo Escola Intercultural 
Questionário de Avaliação do Impacto da Iniciativa 

 
 
Com o presente questionário pretende-se analisar o impacto do Concurso para a 
atribuição do Selo Escola Intercultural 2012, iniciativa conjunta da Direção-Geral da 
Educação (DGE) do Ministério da Educação e Ciência e do Alto Comissariado para a 
Imigração e o Diálogo Intercultural (ACIDI, IP). A vossa colaboração é fundamental 
tendo em conta a aposta na continuidade da iniciativa que visa distinguir as escolas que 
se destacam na promoção de práticas com vista ao reconhecimento e valorização da 
diversidade como uma oportunidade e fonte de aprendizagem para todos/as. 
 
 
 
Dados de Identificação 
 
Pessoa de Contacto:  

 
Escola/Agrupamento:  

 
Localidade/Concelho:  

 
 
 
Responda, por favor, às seguintes questões! 
 
 
1. Candidatura ao concurso para a atribuição do Selo Escola 

Intercultural 
 

1.1 Como avalia o processo de divulgação da iniciativa? 

□  
Nada eficaz □ 

 
Pouco eficaz □  

Eficaz □ 
 
Muito eficaz 

 
1.2  Quais os motivos que impulsionaram a candidatura? 

(Limite a sua resposta ao espaço disponível) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



 

 

 

1.3 Como avalia o conteúdo do Guião de Práticas de Educação 
Intercultural enquanto elemento facilitador da candidatura? 

□  
Nada claro □ 

 
Pouco claro □  

Claro □ 
 
Muito claro 

 
1.4 Que alterações sugere para a melhoria do Guião de Práticas de 

Educação Intercultural? 
(Limite a sua resposta ao espaço disponível) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
1.5 Que alterações sugere para a melhor rentabilização da 

entrevista  em videoconferência como processo de conhecimento das 
práticas das escolas no contexto do processo de seleção das escolas 
candidatas? 
 (Limite a sua resposta ao espaço disponível) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
2. Impactos na Escola 

 
2.1 Como avalia o impacto do concurso quanto à melhoria de 

práticas de educação intercultural? 

□  
Nada 
importante 

□ 
 
Pouco 
importante 

□  
Importante □ 

 
Muito 
importante 

 
2.2 Ocorreram mudanças no sentido da melhoria de práticas de 

educação intercultural? 

□  
Sim (continue na questão 2.2.1) □  

Não (passe à questão 2.2.2) 
 

 



 

 

 

 
2.2.1 Especifique as mudanças ocorridas e indique que impacto 

tiveram nos alunos/as? 
(Limite a sua resposta ao espaço disponível) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
2.2.2 Quais julga terem sido os obstáculos à mudança? 

(Limite a sua resposta ao espaço disponível) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
3. Cerimónia de atribuição do Selo Escola Intercultural 

 
3.1 Qual julga ter sido o contributo do vídeo apresentado na 

cerimónia de atribuição do Selo Escola Intercultural para a divulgação de 
práticas de educação intercultural? 

□  
Nada 
importante 

□ 
 
Pouco 
importante 

□  
Importante □ 

 
Muito 
importante 

 
3.2 Sugestões de melhoria. 

(Limite a sua resposta ao espaço disponível) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Observações/Comentários: 
 
 



 

 

 
Muito obrigado pela colaboração! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Selo Escola Intercultural 
Questionário de Avaliação do Impacto da Iniciativa 

(Exemplar preenchido) 
 
 
Com o presente questionário pretende-se analisar o impacto do Concurso para a 
atribuição do Selo Escola Intercultural 2012, iniciativa conjunta da Direção-Geral da 
Educação (DGE) do Ministério da Educação e Ciência e do Alto Comissariado para a 
Imigração e o Diálogo Intercultural (ACIDI, IP). A vossa colaboração é fundamental 
tendo em conta a aposta na continuidade da iniciativa que visa distinguir as escolas que 
se destacam na promoção de práticas com vista ao reconhecimento e valorização da 
diversidade como uma oportunidade e fonte de aprendizagem para todos/as. 
 
 
 
Dados de Identificação 
 
Pessoa de Contacto:  

 
Escola/Agrupamento:  
 
Localidade/Concelho: 

 

 
 
 
 
Responda, por favor, às seguintes questões! 
 
 
4. Candidatura ao concurso para a atribuição do Selo Escola 

Intercultural 
 

1.6 Como avalia o processo de divulgação da iniciativa? 

□  
Nada eficaz □ 

 
Pouco eficaz X  

Eficaz □ 
 
Muito eficaz 

 
1.7  Quais os motivos que impulsionaram a candidatura? 

(Limite a sua resposta ao espaço disponível) 

 A realidade escolar 
 A existência de ações inseridas num projeto intercultural que já tem 

5 anos  
 A possibilidade de outros avaliarem o projeto 
 A valorização do projeto, da escola e da comunidade 

 
1.8 Como avalia o conteúdo do Guião de Práticas de Educação 

Intercultural enquanto elemento facilitador da candidatura? 

□  
Nada claro □ 

 
Pouco claro □  

Claro X 
 
Muito claro 

 



 

 

1.9 Que alterações sugere para a melhoria do Guião de Práticas de 
Educação Intercultural? 
(Limite a sua resposta ao espaço disponível) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
1.10 Que alterações sugere para a melhor rentabilização da 

entrevista  em videoconferência como processo de conhecimento das 
práticas das escolas no contexto do processo de seleção das escolas 
candidatas? 
 (Limite a sua resposta ao espaço disponível) 
 
Marcação da conferência com pelo menos 1 semana de antecedência para que a 
mesma possa ser preparada, uma vez que os projetos envolvem vários 
professores e alunos, cujos horários nem sempre são compatíveis. 

 
 
5. Impactos na Escola 

 
2.2 Como avalia o impacto do concurso quanto à melhoria de 

práticas de educação intercultural? 

□  
Nada 
importante 

□ 
 
Pouco 
importante 

X  
Importante □ 

 
Muito 
importante 

 
2.3 Ocorreram mudanças no sentido da melhoria de práticas de 

educação intercultural? 

X 
 
Sim (continue na questão 2.2.1) □  

Não (passe à questão 2.2.2) 
 

 



 

 

 

 
2.3.1 Especifique as mudanças ocorridas e indique que impacto 

tiveram nos alunos/as? 
(Limite a sua resposta ao espaço disponível) 
 

Mudanças 
 Maior responsabilidade no desenvolvimento de um projeto 

inovador, com impacto e mobilizador da comunidade 
 Mais empenho na articulação do projeto com outros 

projetos/disciplinas,  através das questões da interculturalidade e da 
cidadania global (saúde, ambiente, fotografia, dança, etc.) 

 Maior visibilidade do projeto perante a comunidade escolar 
Impacto nos alunos  

 Maior visibilidade das diferentes línguas e culturas maternas dos 
alunos 

 Preocupação em traduzir os documentos escolares nas línguas dos 
alunos, nomeadamente os que são para entregar aos encarregados de 
educação, sempre que haja necessidade 

 Maior participação dos alunos no desenvolvimento do projeto 
 Orgulho em frequentar uma escola cujo trabalho é distinguido 

 
2.3.2 Quais julga terem sido os obstáculos à mudança? 

(Limite a sua resposta ao espaço disponível) 

 A pouca disponibilidade ao nível de tempo, por parte 
dos alunos  

 A falta de tradutores  dos documentos escolares 
 A instabilidade ao nível da colocação de professores 

 
3. Cerimónia de atribuição do Selo Escola Intercultural 

 
3.3 Qual julga ter sido o contributo do vídeo apresentado na 

cerimónia de atribuição do Selo Escola Intercultural para a divulgação de 
práticas de educação intercultural? 

□  
Nada 
importante 

□ 
 
Pouco 
importante 

□  
Importante X 

 
Muito 
importante 

 
3.4 Sugestões de melhoria. 

(Limite a sua resposta ao espaço disponível) 
Já que os alunos estão presentes, a entrega do selo deveria ter  também um  
pequeno espetáculo com a participação de cantores ou grupos de dança ou 
passagem de modelo de trajes populares ou declamação de poemas em várias 
línguas (com tradução) ou leituras ou outras atividades que divulguem as 
culturas dos alunos estrangeiros que frequentam o ensino português. Também 
poderia ser num local que fervilhe de interculturalidade.  

 
Observações/Comentários: 
 
 
 

Muito obrigado pela colaboração! 



 

 

Análise dos Questionários para a Avaliação dos Impactos da Iniciativa SEI 

Pretende-se com a avaliação dos impactos da Iniciativa Selo Escola Intercultural 

promover a sua continuidade e melhoria. 

Esta análise será dividida em dois momentos, num primeiro momento serão analisadas 

as perguntas de resposta fechada, e num segundo momento analisadas as perguntas de 

resposta aberta.  

Análise das Perguntas de Resposta Fechada 

 

 

Ao analisar este grágico pode-se perceber  que a maioria dos inquiridos, pensa que o 

processo de divulgação da Iniciativa teve uma divulgação Eficaz (69%), com 11 

respostas dadas como Eficaz. Sendo que 5 dos inquiridos, pensa que a Iniciativa teve 

uma divulgação Muito Eficaz (31%), pelo que se pode deduzir pelos resultados obtidos, 

que o processo de divulgação obteve um cariz positivo por parte das Escolas 

participantes.  

 



 

 

 

Ao observar-se este gráfico pode-se concluir que 50% dos inquiridos, ou seja, 8 dos 

inquiridos, responderam que o Guião de Boas Práticas de Educação Intercultural 

enquanto elemento facilitador da candidatura era Muito Claro, e os outros 50%, isto é, 8 

dos inquiridos, responderam que era Claro, o que pode quer transmitir algumas dúvidas, 

apesar de no seu geral estar Claro. Na pergunta 1.4 (de resposta aberta), foram pedidas 

as devidas sugestões de melhoria, com a respetiva análise mais à frente.  

 

Tendo em conta o gráfico apresentado pode-se concluir que 9 dos inquiridos (56%), 

respondeu que o impacto do concurso quanto à melhoria de práticas de Educação 

Intercultural era Muito Importante, enquanto que 6 dos inquiridos (38%), pensa ser 



 

 

importante. E apenas 1 dos inquiridos (6%), pensa ser pouco importante, o que pode 

quer dizer que não houve mudanças, o que será analisado mais detalhadamente, mas 

respostas abertas, analisadas mais à frente. 

 

Ao analisar-se o gráfico pode-se aferir que 10 dos inquiridos (62%), pensa que 

ocorreram mudanças nas práticas de Educação Intercultural, nas Escolas, e 6 dos 

inquiridos (38%) pensar não ter ocorridos mudanças.  

 

Ao analisar este gráfico pode-se concluir que 12 dos inquiridos (80%), pensa que o 

vídeo apresentado na cerimónia de atribuição do Selo Escola Intercultural tenha sido um 

contributo Muito Importante, para a divulgação de boas práticas interculturais, e 3 dos 



 

 

inquiridos pensa ter sido Importante. Sendo que 1 dos inquiridos não respondeu a esta 

pergunta, pois não lhe foi possível comparecer na cerimónia.  

 

Análise das Perguntas de Resposta Aberta 

Nestas perguntas visto serem perguntas de resposta aberta decidi juntar as ideias 

relacionadas, dos vários inqueridos de forma a analisar melhor as perguntas, como 

categorização. É necessário referir que numa resposta pode existir diversas ideias, por 

isso, é normal que haja mais respostas do que inquiridos.  

1.2 Quais os motivos que impulsionaram a sua candidatura? 

- Ser uma Escola Multicultural, exemplos: 

 “Os motivos que impulsionaram esta candidatura foram por esta escola ser 

multicultural.” 

 “O agrupamento integra aluno de 27 nacionalidade…” 

 “O facto de ter um Agrupamento multicultural…” 

 “O facto de sermos uma escola multicultural…” 

 “Preocupação com a multiculturalidade existente na escola…” 

 “A presença de grupos de alunos de diferentes etnias e nacionalidade…” 

 “…deveram-se ao facto de nos últimos anos termos trabalhado com alunos 

provenientes da India, Paquistão entre outros.” 

 “Valorização da realidade sociocultural da comunidade.” 

 “…crescente número de alunos provenientes de outros países, outras culturas.” 

- Reconhecimento e Divulgação de práticas de Educação Intercultural 

desenvolvidas na Escola, exemplos: 

 “O reconhecimento de que todas as atividades realizadas na escola promovem 

uma verdadeira integração dos alunos…” 



 

 

 “…pareceu-nos uma oportunidade de divulgação ao exterior de toda a filosofia 

da escola…” 

 “A importância que a mesma tem na divulgação das boas práticas na escola.” 

 “Valorizar e dar a conhecer a diversidade de dinâmicas que o Agrupamento 

desenvolve…” 

 “Promoção das dinâmicas instituídas ao nível da interculturalidade.” 

 “Dar a conhecer/divulgar as boas práticas de educação intercultural…” 

 “…necessidade de creditação e aceitação pública…” 

- Envolvimento em projetos, considerados, interculturais, exemplos: 

 “A participação da escola no projeto Sou como tu…” 

 “O projeto Diversidade e Inclusão – Acamp’Arte….” 

 “A existência de ações inseridas num projeto intercultural…” 

 “…criação da Oficina +.” 

 

1.4 Que alterações sugere para a melhoria do Guião de Práticas de Educação 

Intercultural? 

- Retificação de algumas perguntas pelo seu cariz repetitivo, exemplo: 

 “Alteração de algumas perguntas, que por vezes se tornaram repetitivas e por 

isso também um pouco confusas…” 

- Guião “mais” Intercultural, exemplo: 

 “O Guião estava concebido, essencialmente, para os alunos provenientes de 

outros países…e não atendendo à diversidade cultural, de outros alunos…” 

Neste pergunta 3 dos inquiridos não deram resposta. E 11 dos inquiridos dizem não ter 

sugestões, exemplo: 



 

 

 “Nada a referir.” 

 “Sem sugestões.” 

 “O guião é bastante completo. Nada a sugerir.” 

 “Não necessita de realizar qualquer alteração.” 

 “Nada de relevante a assinalar” 

 

1.5 Que alterações sugere para a melhor rentabilização da entrevista em 

videoconferência como processo de conhecimento das práticas das escolas no contexto 

do processo de seleção das escolas candidatas? 

- Visitas complementares, exemplos: 

 “A videoconferência prossupõe só a existência de materiais…Não sendo 

possível mostrar o trabalho realizado pelos alunos resultante das estratégias 

adotadas na escola.”  

 “O ideal seria sempre visita às escolas…” 

 “A entrevista devia ser complementada com uma visita às escolas.” 

- Mais tempo para a preparação das videoconferências, exemplos: 

 “…certificar-se de que as escolas possuem os equipamentos necessários…” 

 “A nossa entrevista foi muito turbulenta devido a problemas técnicos…o que 

seria de melhor era dar mais tempo de preparação…” 

 “Ser mais dilatada no tempo…” 

 “Marcação da conferência com pelo menos 1 semana de antecedência…” 

- Requisição mais específica dos materiais solicitados para a videoconferência, 

exemplos: 

 “Enviar os documentos solicitados antes…e clarificar…” 



 

 

 “Uma maior especificidade no que se refere aos materiais de apoio às práticas 

interculturais.” 

Não posso deixar aqui de mencionar uma sugestão que me pareceu relevante, de uma 

das escolas, sugerindo uma conferência coletiva: 

 “Fazer uma entrevista coletiva…o processo de candidatura pode concretizar-se 

numa conferência de boas práticas.” 

  Neste pergunta 2 dos inquiridos não deram resposta. E 5 dos inquiridos dizem não ter 

sugestões, exemplos: 

 “Sem sugestões. Foi interessante.” 

 “Nada a referir, a entrevista foi muito bem conseguida.” 

 

As duas perguntas que se seguem são alternativa a uma pergunta de sim ou não dada 

anteriormente, isto é, quem respondeu sim, passou para a pergunta seguinte 2.2.1, e 

quem respondeu não passou para a pergunta 2.2.2. Pelo que nem todos os inquiridos 

responderam a uma ou a outra pergunta. 

Passaram para a pergunta a baixo, 11 dos inquiridos. 

2.2.1 Especifique as mudanças ocorridas e indique que impactos tiveram nos alunos/as? 

- Constituição de parcerias locais e /ou com as várias escolas dentro de um 

Agrupamento, exemplos: 

 “…aprofundou-se a parceria com as Juntas de Freguesia…” 

 “Facilitou ainda o alargamento das práticas a algumas escolas do 

agrupamento…” 

 “Também foi importante para os nossos parceiros de projetos interculturais, pois 

sentiram os nossos esforços reconhecidos.” 

 “…visibilidade que o agrupamento obteve com esta candidatura, nomeadamente 

junto das autarquias e parceiros educativos.” 



 

 

- Aplicação de práticas mais reflexivas, e algumas também tendo em conta o Guião 

de Boas Práticas Interculturais, exemplos: 

 “Dinamização de atividades relacionadas com o tema da interculturalidade na 

sala de aula…” 

 “Fizemos também de acordo com uma das sugestões do Guião de Boas Práticas, 

a alteração da agenda para o encarregado de educação, em mais línguas…” 

 “Começou a haver uma prática mais reflexiva por parte dos professores…” 

 “…maior corresponsabilização de todos os implicados nos processos de 

intervenção junto dos alunos.” 

 “Preocupação em traduzir os documentos escolares nas línguas dos alunos, 

nomeadamente os que são para entregar aos encarregados de educação…” 

 “Reflexão sobre a melhoria das práticas.” 

 “Melhoram-se os recursos e as estratégias para o acompanhamento dos alunos 

estrangeiros…” 

- Mais sensibilização e motivação dos alunos sobre as práticas interculturais, 

exemplos: 

 “Sensibilização dos alunos para novos olhares sobre a temática, motivação para 

a aprendizagem…” 

 “Os alunos naturalmente sentiram-se orgulhosos e motivados para a continuação 

de boas práticas.” 

 “Integração de mais alunos nas práticas interculturais.” 

 “Maior número de alunos voluntariados para dinamizar as atividades 

interculturais…” 

 “Maior participação dos alunos no desenvolvimento do projeto.” 

 “Orgulho em frequentar uma escola cujo trabalho é distinguido.” 

Passaram para a pergunta a baixo, 5 dos inquiridos, sendo que 2 deles não responderam.  



 

 

2.2.2 Quais julga terem sido os obstáculos à mudança? 

- Constituição dos Mega Agrupamentos, exemplo: 

 “…verifica-se com a agregação dos ex-agrupamentos de escolas, no novo 

agrupamento de escolas…e a necessidade de se elaborar um novo projeto 

educativo…” 

- Passou pouco tempo para haver impactos visíveis, exemplo: 

 “Ainda passou pouco tempo para se verificarem mudanças…” 

- A prática intercultural é uma realidade da escola, exemplo: 

 “Não ocorreram mudanças porque esta sempre foi uma prática constante da 

nossa realidade” 

 

3.2 Sugestões de Melhoria. 

- Mais tempo para a apresentação do vídeo e especificação do mesmo no 

Regulamento, exemplos: 

 “O vídeo deve ser elaborado com regras muito precisas do que deve conter, que 

constem no regulamento…” 

 “Sugiro a possibilidade de o vídeo ter maior duração…” 

 “Deveriam aumentar o número de minutos para o filme…” 

 “Expressar de forma clara, no Regulamento, a necessidade de elaboração de 

documento vídeo…” 

- Solicitação de transporte gratuito, para as escolas assistirem à Cerimónia de 

Atribuição de Selo Escola Intercultural, e alargamento do número de 

participantes, exemplo: 

 “Transporte gratuito para a Escola se deslocar a Lisboa com maior número de 

alunos…” 

 “Alargar o número de participantes…” 



 

 

- Pequeno espetáculo multicultural, durante a Cerimónia, exemplo: 

 “…deveria ter também um pequeno espetáculo com a participação de cantores 

ou grupos de dança…ou outras atividades que divulguem as culturas dos alunos 

estrangeiros…” 

-Continuidade da Iniciativa Selo Escola Intercultural, exemplo: 

 “…continuação desta iniciativa, não só para o alargamento a outras escolas, 

como também para o alargamento das escolas já envolvidas, por mais dos dois 

anos, segundo uma avaliação feita sobre os projetos, após a entrega do selo, e a 

evolução dos mesmos…” 

 “Haver mais iniciativas deste género…” 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


