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Conferência e workshop: "Educação e Comunidades ciganas"
Uma ESCOLA de “Possíveis”- Senhor Secretário de Estado da Educação
Foi assim que o Senhor Secretário de Estado da Educação, professor Dr.João Costa, começou o seu
discurso no Seminário denominado “Educação e Comunidades Ciganas”, que ocorreu no dia 30 de
novembro de 2017, no Agrupamento de Escolas de Santo António, um acontecimento que muito
honrou a nossa organização.
Felicitou o Agrupamento por conseguirmos uma “Escola de possíveis”, destacou todos os que nela
trabalham, valorizou a ação das mediadoras de etnia cigana no Agrupamento, acentuou a
importância dos assistentes operacionais como sendo a primeira porta para a inclusão e agradeceu
aos alunos, professores e toda a comunidade Educativa de Santo António pelo facto de saber que o
Educar e Incluir são práticas deste Agrupamento.
Trata-se de uma Escola Pública com Qualidade, onde a Equidade impera e o querer, o conhecer e o
agir fazem parte do caminho onde a “Educação e Comunidades Ciganas” , de mãos dadas,
contribuem para a construção de um mundo melhor.

O Senhor Presidente da Câmara
- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Frederico Rosa, acentuou a importância desta organização
como pilar de coesão social e de valorização de todos dentro da escola. Deu os parabéns à nossa
comunidade educativa pelo trabalho que nela se desenvolve e acentuou que muito temos a
aprender com as suas boas práticas.
Revelou que a autarquia deseja fazer uma cidade com todos, por todos e para todos, revendo-se
também nesta linha de ação.

A Senhora Secretária de Estado
A Senhora Secretária de Estado, professora Drª Rosa Monteiro, valorizou a importância da inclusão
como uma exigência e o combate ao preconceito como emergência. Revelou que está a ser
preparado o documento Estratégia de Educação para a Cidadania que nos levará a algumas
mudanças nesta área. Congratulou-se com esta iniciativa e acentuou o valor da nossa organização ao
nível do combate à exclusão social, destacando as boas práticas que nela acontecem na relação com
a etnia cigana, com evidências consistentes de Educação para um mundo melhor e mais justo.
Destacou a importância da chamada do povo cigano nos planos das políticas públicas para
construção de um espaço de cidadania mais alargado, valorizando algumas medidas, tais como a
construção de materiais pedagógicos como o Romano Atmo (da autoria da AMUCIP), as ações de
capacitação através dos mediadores interculturais e o programa OPRE (bolsas de estudo para
ciganos universitários).

Apresentação do livro "Juventude e Igualdade, Comunidades Ciganas"
Foi apresentado o livro Juventude e Igualdade, Comunidades Ciganas, de Nora Kiss, apoiado pelo
Instituto Português do desporto e Juventude, I.P. e pelo Centro de Juventude de Lisboa.
Foram dados os parabéns pelo facto do lançamento do livro ter sido feito num contexto inclusivo,
“fora da caixa habitual” e dados parabéns ao Agrupamento pelas evidências demonstradas.
Na página 5 desta obra pode ler-se:
“Esta obra começa com uma contextualização temática, abordando a história da comunidade cigana,
a sua origem, a sua cultura e tradições tão específicas do povo “ROM”(…).Numa segunda parte, mais
prática, são apresentadas dinâmicas de educação não formal para a promoção dos Direitos
Humanos e da Igualdade de Género”.

Testemunhos das mediadoras ciganas
Depois de algumas considerações académicas sobre “para que serve a escola” e da valorização do
conhecimento face aos contextos em que trabalhamos, levando à igualdade de acesso, de sucesso e
de oportunidades na vida, as mediadoras Sandra Simão , Catarina Vieira e Olga Mariano deram
testemunhos do trabalho de intervenção que fazem no território e dos materiais que a AMUCIP
publicou para desenvolvimento do trabalho pedagógico nas escolas.
Olga Mariano, representando as Letras Nómadas, reforçou a mais-valia do programa OPRE
(Operation program for the promotion of education) para os jovens ciganos. Francisco Azul, cigano,
bolseiro do OPRE e trabalhador no núcleo de apoio às comunidades ciganas no ACM, ex-aluno do
Agrupamento de Escolas de Santo António, agradeceu à escola, à DGE e ao ACM a oportunidade que
lhe foi dada através das seguintes palavras: “há uma mudança a acontecer na vida de todos nós”.

Outros oradores
Quase a terminar a manhã, a Drª Ana Cláudia Valente, vogal do CD da Agência Nacional para a
Qualificação e Ensino Profissional, deu destaque à aprendizagem ao longo da vida, à inserção dos
adultos no mercado de trabalho e ao valor acrescentado que a nossa organização oferece à
população com os Cursos EFA para adultos.
Também o Dr.Pedro Calado acentuou que no devemos saber colocar “nos sapatos do outro” e
valorizar a diferença. Afirmou que tem de ser possível ser cigano e ter um nível alto de educação.
Segundo o responsável pelo Alto Comissariado para as Migrações, “não podemos ir a direito quando
a estrada é curva. Esse caminho já começou e não volta atrás”.
Para encerrar a sessão, o Dr.José Vitor Pedroso, Diretor Geral da Educação, agradeceu a manhã de
trabalho e almoçou com os presentes num encontro com a gastronomia cigana.

Romano Atmo

Almoço

Workshop
Da parte da tarde realizou-se um workshop com diversos parceiros que trabalham em educação com
Comunidades Ciganas.
A síntese dos trabalhos foi feita por representantes de cada grupo e das conclusões salientam-se
aspetos como:
- importância da família, escola e comunidade.
- ação dos mediadores entre a comunidade e a escola.
- criação de laços de confiança entre a escola e o desconhecido junto da etnia cigana.
- oportunidade de ligarmos as mãos para que as escolas possam trabalhar em conjunto.
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Em Educação não há missões impossíveis!
Sinto-me muito honrada pelo facto da DGE ter escolhido a “nossa casa” como anfitriã de um evento
tão importante como este, na educação de todos e para todos. Obrigada a todos os presentes nesta
sessão, incluindo oradores, Senhor Inspetor Geral da Educação, Senhora Inspetora Leonor Duarte,
Dr.Paulo André, Dr.Vitor Alaíz, senhores investigadores, escolas do país, senhores professores e
restante público presente na sessão.
Sinto-me orgulhosa por termos preparado este evento na escola sede do Agrupamento de Escolas
de Santo António, pelo facto dos nossos alunos dos cursos profissionais de turismo e de restauração
terem assumido as suas responsabilidades de forma exemplar, pelo apoio incondicional que os
nossos assistentes operacionais e parceiros deram na organização do evento.
Estamos numa CASA humilde, mas que se pauta diariamente por fazer coisas extraordinárias para
que os nossos alunos cresçam numa comunidade educativa que atua sobre as desigualdades sociais,
valorizando a DIFERENÇA.
Temos cuidado muito bem do “coração” da escola enquanto organização aprendente e valorizamos
a DIVERSIDADE como uma mais-valia no crescimento individual e organizacional da nossa
comunidade.
Obrigada aos que acreditam, como eu, que em educação não há missões impossíveis.
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