
AEPAS ACOLHE – O que nos move? 

Chegados da Síria, Raifa e o Mohamali (irmãos) continuam a agradecer à turma 

a forma como foram acolhidos no Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar. Nem 

sempre foi assim! Marcados por uma vida tão curta e tão cheia de histórias, difícil e 

sinuosa, ficamos em sentido …  Fizeram-nos pensar que existe um longo caminho a 

percorrer no sentido de termos uma sociedade mais inclusiva, mais justa, menos 

xenófoba e racista, diversificada, pluralista e multicultural, capaz de proporcionar trocas 

entre culturas que resulte na soma de relações entre culturas “interculturalidade”. 

 Mas será que a realidade é mesmo esta?  Teremos algum espaço de atuação?  

Raifa, a menina Síria diz que sim.  Por acreditarmos também que sim,  pretendemos 

alertar e ajudar na consciencialização acerca da Diversidade Cultural existente, 

sublinhando a igualdade nas diferenças de cada um e a necessidade de aceitação e 

integração. Neste sentido, colocamos a tónica na necessidade de tornar os nossos 

cidadãos mais informados, mais tolerantes com um sentido de respeito e maior empatia 

pelo Ser Humano - independentemente do seu pais de origem, religião, etnia, cultura 

ou outros aspetos que nos possam diferenciar uns dos outros. 

A par disso, sabemos que os movimentos migratórios tendem a aumentar, 

originando um acentuar da diversidade cultural na sociedade e, particularmente, nas 

escolas. Sabemos bem que a escola tem um papel fundamental na integração dos alunos 

de origem imigrante pois, além da formação de competências e capacidades cognitivas, 

desenvolve aptidões sociais através da transmissão de valores que permitem o 

relacionamento positivo entre os indivíduos, nomeadamente o multiculturalismo e este 

defende que os indivíduos possam integrar-se na sociedade sem perder as caraterísticas 

da sua cultura, de acordo com os princípios de liberdade e respeito pela diferença. 

Todavia, tanto para nós alunos como para a comunidade educativa, o processo de 

integração e a promoção de uma educação intercultural apresentam alguns desafios 

pois persistem choques culturais e dificuldades significativas, mas é sobre eles que 

queremos atuar.  



 Neste imperativo humanitário sentido pela nossa turma (8ºD) e pelo 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar, surgiu a ideia do projeto “AEPAS 

ACOLHE”. Criamos o nosso logotipo.  

 Já criamos os respetivos departamentos dentro do 

projeto, nomeadamente o Departamento Planeamento 

Estratégico para definição das linhas de ação dentro desta 

Campanha de Sensibilização e seleção dos respetivos  

recursos de apoio às sessões: T-shirts, Infografias, 

Cartazes, Flyers e Brochuras, Produção de Conteúdos 

Multimédia para grupos etários mais jovens, etc. Só 

precisamos de meios financeiros capazes de suportar 

estes custos de forma a tornar viável os nossos objetivos. 

Plano de Ação 

Campanha de sensibilização: Para além da comunidade Educativa dos nosso 

Agrupamento, pretendemos desenvolver ações de reforço da consciencialização dos 

alunos do ensino básico 1º, 2º e 3º Ciclos. Porque é a montante que devemos atuar, nas 

faixas etárias mais jovens na expectativa do - efeito polarizador - que estas poderão 

representar na sociedade global. 

Criação de um espaço para alunos imigrantes, capaz de facilitar a integração, inclusão 

e divulgação da sua cultura e até de convívio, para tal e numa perspetiva de inclusão 

temos no horizonte ter um espaço para esse efeito. 

Sem perdermos noção das dificuldades inerentes à implementação desta nossa 

ideia, somos conscientes e estaremos focados e empenhados neste tema, tão atual, que 

merece intervenção urgente pois o futuro irá mostrar que esta problemática irá 

agudizar-se. Deixamos alguns exemplos de Infografias por nós elaboradas. 



 



 


