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EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA LITUÂNIA 

Estudo de caso 1: Práticas inclusivas num centro de dia 

Das 378 pessoas que vivem em Kirtimai Roma, localizado em Vilnius, 48% são crianças com 

menos de 18 anos. Devido a uma baixa autoestima, reduzidas competências sociais, maus 

resultados escolares e bullying, de que as crianças ciganas são vítimas na escola, atitudes 

negativas dos professores em relação a elas e outros problemas, muitos dos estudantes do 

d Kirtimai Roma desistem da escola durante o primeiro ou segundo ano. Desde 2009, um 

grupo de voluntários tem vindo a desenvolver atividades com as crianças ciganas, que vivem 

em Kirtimai, de modo a prevenir o abandono escolar prematuro. Finalmente decidiram abrir 

um pequeno centro de ocupação de tempos livres e um centro de dia, de modo a procurar 

assegurar a criação de um vínculo mais forte entre a escola e estas crianças. O centro acolhe, 

tanto as crianças ciganas de Kirtimai, como outras que vivem em Naujininkai, Distrito de 

Vilnius, onde o centro se localiza. 

Os voluntários do centro ajudam as crianças com os seus trabalhos escolares e apoiam-nas 

na aquisição de material necessário à escola. Depois do período letivo, também são 

dinamizadas atividades que têm por objetivo o desenvolvimento social das crianças. É 

mantida uma comunicação de proximidade com os professores e os pais. De acordo com os 

mentores do projeto, as crianças que frequentam o centro evidenciam melhores resultados 

escolares, todavia o risco de abandono escolar precoce permanece elevado visto que este 

centro não tem capacidade para resolver problemas estruturais que influenciam o 

atendimento escolar, tais como as condições das casas onde as crianças vivem e a pobreza 

extrema das suas famílias. As pessoas que trabalham no centro encorajam a comunicação e 

a colaboração entre as crianças, os pais, os professores, assistentes sociais, ONG ciganas e 

diferentes instituições municipais e estatais, que de uma ou outra maneira estejam envolvidos 

na matéria educativa. Procurando a implementação de uma inclusão de sucesso das crianças 

ciganas, a equipa procura fazer uma observação holística do seu bem-estar, do seu 

comportamento, emoções e sentimentos, bem como das conquistas nas diversas áreas do 

seu desenvolvimento. Os membros da equipa fazem também, de forma constante, reflexões 

individuais e em grupo, que envolvem todos os especialistas, pais e crianças. Os membros 

da equipa procuram conhecer todas as situações das crianças, no que se refere ao seu 

ambiente familiar, e às suas competências e habilidades. Os conteúdos educativos, materiais, 

métodos e as tarefas que são adotados para cada criança têm em consideração as suas 

necessidades e a rapidez com que se desenvolvem. 

Estudo de caso 2: Lucas, uma criança de 3 anos 

No jardim-de-infância estão criadas boas condições para o desenvolvimento do Lucas. O 

Lucas tem 3 anos e uma deficiência auditiva. Procurando ir ao encontro das necessidades do 

Lucas, os professores cooperam, não só entre si, mas também com os seus pais e o 

pedagogo especialista em surdez. Existem dois modelos de colaboração presentes neste 

caso: interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. A comunicação entre todos os 

participantes no processo educativo é aberta e clara. Os professores comunicam com as 

crianças e com os pais de uma forma profissional. Procurando implementar uma inclusão de 

sucesso, os professores realizam observações holísticas: do seu bem-estar, comportamento, 

emoções e sentimentos, das suas conquistas e, especialmente, da sua comunicação verbal. 

De forma constante, os professores fazem reflexões individuais e em grupo, envolvendo todos 

os especialistas, pais e criança. Os professores procuram conhecer as competências do 



GOPRINCE project  
Document Summary: Portuguese  

Lucas, o seu passado social, étnico e cultural. Eles têm em consideração este conhecimento 

de modo a implementarem uma educação inclusiva. O facto de uma criança ser única é 

encarado como uma oportunidade e não como um problema. O ensino dos conteúdos 

escolares, os materiais, os métodos e as tarefas são adotados para cada criança de acordo 

com as suas necessidades e ritmo a que se desenvolve.  

 


