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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 
dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Observa que, nos últimos anos, os progressos na educação das crianças ciganas 
socialmente desfavorecidas foram limitados em alguns Estados-Membros, devido, 
nomeadamente, à falta de vontade política e ao anticiganismo, que fazem com que o 
fosso em matéria de resultados escolares entre alunos ciganos e alunos não ciganos 
continue a ser significativo; recorda que, para quebrar o ciclo de transmissão 
intergeracional da pobreza, é essencial proporcionar às crianças ciganas um início de 
vida igual; insta os Estados-Membros a adotarem uma abordagem holística em todos os 
domínios de intervenção e a priorizarem a educação das crianças de etnia cigana nas 
agendas de trabalho dos governos, com o objetivo de combater eficazmente a pobreza, a 
exclusão social e o anticiganismo de que são vítima;

2. Recorda que os alunos ciganos são cidadãos da UE e que, como tal, têm os mesmos 
direitos e obrigações, devem ter oportunidades iguais e devem ser educados num 
contexto educativo geral, de elevada qualidade e inclusivo em todos os níveis; recorda 
que, apesar da existência de legislação e políticas antidiscriminação, a segregação dos 
alunos ciganos em escolas ou turmas especiais, mesmo num contexto educativo geral, 
continua a ser prática generalizada em alguns Estados-Membros; insiste em que devem 
ser postas em prática, especialmente pelos Estados-Membros da UE com uma 
população cigana de dimensão considerável, estratégias eficazes de dessegregação, 
baseadas em índices de dessegregação e no intercâmbio de boas práticas em matéria de 
educação inclusiva e intercultural; recorda que é fundamental o papel desempenhado 
pelos professores ciganos na dessegregação da educação e salienta a necessidade de 
uma consciencialização e de uma formação antidiscriminação dos profissionais da 
educação, para eliminar efetivamente o anticiganismo no setor da educação;

3. Recomenda que, dada a importância de uma educação pré-escolar de elevada qualidade, 
que sabidamente está relacionada com melhores resultados de aprendizagem e lança as 
bases para uma posterior inclusão social, a educação dos alunos vulneráveis de etnia 
cigana deve ter início o mais cedo possível, de preferência aos três anos de idade, tendo 
em conta as condições específicas em cada Estado-Membro, através da sua inclusão em 
serviços da primeira infância e serviços de acolhimento de crianças a preços módicos, 
acessíveis e inclusivos; insta os Estados-Membros a desenvolverem e implementarem 
estratégias e programas destinados a facilitar o acesso dos ciganos a estruturas de 
acolhimento de crianças, escolas e universidades, o que constitui uma condição prévia 
para o desenvolvimento pessoal e de uma carreira, e recorda que as atividades 
extracurriculares, como o desporto ou as atividades artísticas, são excelentes meios de 
inclusão;

4. Insiste em que as crianças ciganas devam permanecer no ensino até, pelo menos, à 
conclusão do ensino secundário; para o efeito, insta os Estados-Membros a assegurarem 
um financiamento suficiente para que as políticas de ensino geral reforcem as 
capacidades das escolas e dos professores, de molde a poderem responder 
adequadamente às necessidades de aprendizagem dos alunos ciganos; insta a Comissão 
a reforçar a sua estratégia para tentar reduzir ainda o número de crianças ciganas que 



PE648.518v02-00 4/6 AD\1207917PT.docx

PT

abandonam o sistema de ensino e evitar a repetição de anos, nomeadamente analisando 
as medidas com maior taxa de êxito, facilitando o intercâmbio de boas práticas entre os 
Estados-Membros e promovendo os casos de sucesso de ciganos no programa 
Erasmus+; salienta a necessidade de dar apoio às famílias e uma formação adequada aos 
professores, assim como um apoio precoce, regular e atempado aos alunos e estudantes 
ciganos, incluindo a aprendizagem pós-escolar;

5. Insta os Estados-Membros a facilitarem a transição entre vários percursos educativos, 
inclusive até ao ensino superior, proporcionando orientação educativa e profissional e 
programas de apoio adequados e prestando assistência em matéria de capacitação com 
vista à transição da escola para a vida profissional, bem como assistência financeira, 
como, por exemplo, bolsas de estudo, subsídios e empréstimos, para permitir que os 
jovens ciganos obtenham as qualificações – incluindo competências digitais e 
empresariais – de que necessitam para uma efetiva integração social e no mercado de 
trabalho;

6. Recorda a necessidade premente de os pais ciganos serem implicados em todas as 
etapas da escolaridade dos seus filhos; insta os Estados-Membros a desenvolverem 
programas destinados a incluir os pais ciganos no processo de escolarização e de 
desenvolvimento escolar e pessoal dos seus filhos; salienta que a capacidade dos 
Estados-Membros para assegurar a participação dos pais ciganos depende em grande 
medida de múltiplos fatores, tanto societais como económicos, e solicita  que seja 
prestado um apoio especial – em matéria de integridade sanitária, alimentação escolar e 
fornecimento de vestuário – às famílias ciganas que enfrentam dificuldades económicas, 
sociais, médicas ou de habitação;

7. Salienta que os alunos ciganos são desproporcionadamente afetados pelas medidas 
tomadas no contexto da atual pandemia de COVID-19, devido ao facto de, na sua 
grande maioria, viverem em bairros pobres e marginalizados e não disporem de 
quaisquer meios de acesso à aprendizagem à distância ou à escolarização em casa; insta 
os Estados-Membros a evitarem uma situação de total desconexão educacional destas 
crianças ciganas e a garantirem que elas beneficiem da mesma educação de qualidade 
que os outros alunos;

8. Insta os Estados-Membros a promoverem a língua, a cultura e a história ciganas nos 
programas escolares como estratégia para combater a discriminação, reduzir as atitudes 
negativas em relação às pessoas de origem cigana e reforçar a sua inclusão 
sociocultural.
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