
Conheça aspetos da cultura cigana, caraterísticas 
das comunidades do interior alentejano.  

 

A sessão (2h) aborda os 3 grandes pilares da cultura 
cigana (o casamento, o luto e as leis), e uma 

exposição do movimento religioso evangélico. 

Inicialmente concebida para sessões de 
acolhimento de novos professores nas equipas 

pedagógicas de PIEF. 
 

A sessão (2h) dá a conhecer a perspetiva de jovens 
ciganos sobre a escola, e aborda várias formas de 
conciliar cultura tradicional cigana e valores da 
Escola.  

Reflexão sobre práticas de promoção da 
interculturalidade em contexto escolar. 

 

Durante esta sessão (2h), são abordados os 
conceitos de cultura e interculturalidade, para uma 
melhor gestão quotidiana das diferenças na escola.  

Apresentação de materiais para trabalhar o tema 
da cultura cigana em sala de aula. 

 

Nesta sessão (2h) serão explorados vários manuais 
e metodologias que tenham sido experimentados 
com sucesso em contexto escolar.  

Conhecer para intervir 

Sessões gratuitas, administradas por um formador 
certificado, com entrega de certificado de 
participação. 
 

Para beneficiar de uma ou várias sessões, contactar:  
ADCMoura - Delphine Attali 
delphine.attali@adcmoura.pt 
285 254 931 

Cultura e comunidade ciganas 

Os nossos jovens ciganos e a escola. 

Gestão da diversidade cultural na escola. 

Ferramentas para a  intervenção. 

Sessões de informação sobre os desafios da 
integração escolar das comunidades ciganas 

Ao longo de anos de contacto permanente no 

terreno, a nossa equipa foi adquirindo 

conhecimentos sobre cultura cigana, comunidades 

ciganas e interculturalidade nomeadamente em 

contexto escolar. Este conhecimento empírico de 

proximidade foi enriquecido por numerosas 

pesquisas teóricas, bem como através da 

participação em encontros e formações na área. 
 

Fruto desta experiência, estamos capacitados  para 

apresentar vários módulos de informação (sem 

concessão de créditos) disponíveis para escolas/

professores que tiverem interesse em aumentar o 

seu conhecimento sobre intervenção com 

comunidades ciganas. 

O projeto Pare, Escute, Olhe (Programa Cidadania 

Ativa) é promovido pela ADCMoura, em parceria 

com a Rota do Guadiana - ADI e o Agrupamento de 

Escolas de Moura. Através de um conjunto de 

atividades dirigidas tanto à população em geral 

como a públicos diferenciados, pretende-se 

sensibilizar a sociedade para o tema da 

discriminação racial que visa em particular as 

comunidades ciganas. 

Mais informações em  
www.adcmoura.pt/pareescuteolhe 
 
e na nossa página Facebook - Pare, escute, olhe. 


