
Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 

participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 

texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 

(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

 

Identificação da Escola: Éscola Secundária de Tábua 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas) 

 

Consideramos que a realização de uma semana intercultural contribuirá para uma efectiva 

partilha e diálogo entre diferentes culturas, permitindo uma aproximação e integração dos 

seus membros, com o objectivo de dimunuir os conflitos entre diferentes culturas, raças, 

religiões e etinias.  

A aproximação intercultural será uma forma de diminuir as desigualdades e assimetrias, 

contribuindo assim para a diminuição do fosso entre ricos e pobres. Considerando que se 

verifica um aumento crescente de estrangeiros nas escolas, uma forma de promover essa 

aproximação será através da alimentação, tendo em conta os hábitos culturais e tradições 

religiosas das diferentes culturas.  

Como a escola é um meio privilegiado de educação para a cidadania e promoção dos valores 

de tolerância, solidariedade e igualdade, consideramos estas medidas indispensáveis à criação 

de uma sociedade unitária e democratica. É implementando pequenos gestos que todos 

podemos contribuir para a interculturalidade.  

Atendendo à Lei de Bases do Sistema Educativo, ponto três, alínea a) e b), consideramos que 

os períodos lectivos deveriam ter todos a mesma duração, independentemente das 

festividades religiosas católicas, porque existem inúmeros alunos de outras religiões, tanto 

estrangeiros como portugueses, e outros ateus, para quem  determinadas celebrações não 

têm significado. Com a duração idêntica dos períodos lectivos, o trabalho de alunos e 

professores tornar-se-ía mais rentável, porque devido à data da  Páscoa, o terceiro período 

fica muito pequeno relativamente aos outros, o que impede muitos alunos de melhorarem as 

suas classificações 

 

 



Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 

participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 

texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 

(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

 

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Implementar nas escolas, a nível nacional, uma semana intercultural, aberta à comunidade, 

que contemple mostras diversas relativas a várias culturas: musicais, gastronómicas, 

etnográficas, religiosas e estéticas 

.. 

 

 

2. Aproximar culturas, na escola, através da alimentação. Propomos a realização de 

inquéritos, no âmbito escolar, sobre o tipo de alimentação que diferentes culturas e religiões 

fazem de acordo com as festividades e hábitos alimentares, contribuindo assim para criar um 

certo equilíbrio ao nível alimentar. Ao falar em equilíbrio referimo-nos à não existência de 

discriminação em relação aos diferentes costumes praticados por diferentes religiões e 

culturas. 

 

 

 

3.  Elaboração de um novo calendário escolar dividido em períodos de tempo equitativos, 

independentemente das festividades e tradições das diferentes religiões e culturas, 

permitindo, tanto a professores como a alunos, gerir melhor o tempo escolar. Assim, a cada 

período corresponderia um período de férias. 

   

 


