AE2O – Associação para a Educação de Segunda Oportunidade
Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos

RELATÓRIO
Ano de formação 2011/2012
No presente ano lectivo frequentam regularmente a escola 40 jovens, elevando-se a 65 o
número total de jovens atendidos este ano, tendo sido possível, apesar dos fortes cortes de
apoio público que se vêm sentindo de ano para ano, uma oferta de formação bastante
diversificada nas várias áreas de desenvolvimento do projecto. Ao nível da formação vocacional,
continuam a funcionar workshops vocacionais de cozinha, carpintaria e electricidade e costura,
diversas actividades de educação artística, como artes visuais, dança, música, teatro, actividades
de desenvolvimento de competências pessoais e sociais e actividades de apoio à certificação
escolar.
Ao nível dos recursos técnicos a Escola conta este ano com apenas 3 professores
destacados pelo ME, o Director, um professor de educação física e um professor de Matemática.
O IEFP paga este ano os formadores vocacionais de Cozinha e de Costura e dois estágios
profissionais. Para além destes técnicos, trabalham na escola uma Coordenadora de Formação,
uma Educadora Social, um formador vocacional de Carpintaria, uma funcionária Administrativa,
uma Auxiliar, um Segurança e um Mediador Juvenil. Prestam ainda serviço na escola uma
assistente Grundtvig e uma Psicóloga em estágio profissional não remunerado. Ao longo do ano, a
ESOM conta, também, com a colaboração pontual de um formador de Dança e de um formador
de música.
Em parceria com Instituições de Ensino Superior, a ESOM conta com grupos de estágio
de Educação Social e Artes Visuais, pela ESE do Porto, de Ciências da Educação, pela FPCEUP
e de Animação Socio Cultural pelo Instituto Piaget. Tem também acolhido diversos trabalhos de
investigação, nomeadamente um estudo encomendado à empresa holandesa Ecorys pela
Comissão Europeia: "Aprender da educação de segunda oportunidade: aproveitar as boas
práticas para prevenir o abondono escolar", as dissertações de Mestrado de Ana Catarina
Painhas, "A Prática de uma Educação Inclusiva para Jovens em Exclusão Social: Reflexão sobre
a Educação de Segunda Oportunidade na ESOM", e de Ester Oliveira, "Arte e Justiça Social na
Educação: O Estudo de Caso - Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos" da Faculdade
de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e o Relatório internacional,
Educación Emocional y Social - Análisis Internacional, da Fundação Marcelino Botín, Barcelona.
A partir do corrente ano de formação, desenvolve-se na escola um programa de
voluntariado, muito participado, contando assim muitas actividades da escola com a participação

AE2O – Associação para a Educação de Segunda Oportunidade
Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos

de muitos voluntários. Para além disso, desenvolve-se um programa específico de voluntariado
em colaboração com o ISU, ONG vocacionada para o voluntariado.
O projecto reforçou, durante o corrente mandato, a sua boa imagem pública junto da
comunicação social, instituições parceiras e da comunidade, apresentando uma dinâmica de
crescimento e sinais claros de disseminação. Prosseguiu a dinâmica de convites para participação
em seminários, conferências, entrevistas, reportagens e divulgação em escolas e continuou a
registar-se uma elevada procura por parte de jovens e instituições sinalizadoras, sendo
considerada a única resposta da região adequada para muitas situações de abandono escolar e
exclusão social de jovens. O projecto tem vindo a reforçar o seu impacto internacional,
designadamente junto da rede europeia de escolas de segunda oportunidade – E2C-Europe.

A ESOM tem vindo a constituir-se como uma plataforma de organização e
desenvolvimento de múltiplos eventos e projectos, vários deles com dimensão internacional.
Para além das actividades constantes dos relatórios anuais em anexo a este relatório, realizaramse ainda os seguintes:
Workshop "Empathy and Teaching" com Emilia Ilieva – 26 de Setembro
Cerimónia de abertura do ano de formação 2011/12 – 17 de Outubro
Apresentação de teatro de fantoches em diversas instituições (AMAS, Jardim de Infância do
Estoril, Escola do 1º ciclo da Ermida)
Festa de S. Martinho - 11 de Novembro
Reuniões de voluntários, 28 de Novembro e 5 de Dezembro (Dias Internacional do
Voluntariado)
Festa de Natal - 15 de Dezembro
Visita de atletas da equipa de voleibol do Castelo da Maia - 27 de Fevereiro
Dia da Mulher - 8 de Março
Visita da atleta de ténis de mesa Jieni Shao - 15 de Março
Dia do Pai - 19 de Março
Dia da Árvore - 21 de Março
Encontro Interinstitucional do projecto Escola de Segunda Oportunidade, salão nobre da
Câmara de Matosinhos - 30 de Abril
Dia da Mãe - 4 de Maio
O financiamento da escola tem vindo a ser assegurado por uma combinatória de meios
que inclui a participação protocolada dos parceiros institucionais DREN e Câmara Municipal de
Matosinhos, o programa POPH e a recente participação do IEFP, havendo ainda recurso a outras
fontes de financiamento designadamente de programas europeus como o Youth in Action,
Grundtvig, Conselho da Europa, e algum financiamento próprio, resultado da venda dos produtos
e serviços desenvolvidos nos workshops de formação.
Em 2010, pelo nosso trabalho nos dois primeiros anos de funcionamento, recebemos os
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seguintes prémios:
- Prémios de Reconhecimento à Educação, 5 de Jullho de 2010, prémio entregue pela Srª
Ministra da Educação em cerimónia realizada na Universidade Católica de Lisboa.
- Louvor da Câmara Municipal de Matosinhos, aprovado por unanimidade em reunião de
Câmara de 20 de Julho de 2010.
- Projecto Valere, Programa Comunitário Prevention and Fight Against Crime, Direcção
Geral de Reinserção Social, prémio como entidade que se distinguiu na execução de medidas
tutelares educativas e na inserção laboral, prémio entregue em Lisboa, Auditório do Metropolitano
de Lisboa, 30 de Novembro de 2010, durante o Seminário Internacional "Justiça Juvenil: avaliação
das práticas e qualificação da intervenção".
A ESOM tem vindo a participar numa série de eventos organizados por outras
entidades:
a)25 de Janeiro - Feira do Voluntariado do ISU, Escola Superior de Educação do Porto,
organização ISU.
b)14 de Fevereiro - Dia dos Namorados, iniciativa da Casa da Juventude de S. Mamede de
Infesta.
c)17 e 21 de Fevereiro - Festa de Carnaval, iniciativa da Casa da Juventude e da Junta de
Freguesia de S. Mamede de Infesta
d)8 de Abril – Comemoração do Dia do Agrupamento (Agrupamento de escolas de S. Mamede
de Infesta);
e)29 de Abril – Feira de Emprego, iniciativa da Junta de Freguesia de S. Mamede de Infesta.
f)10, 11, 12 e 13 de Maio, "Leitura Furiosa", projecto da Associação Cardan de Amiens.
g)14 de Maio. A maior aula de Judo do Mundo, Câmara Municipal do Porto e Escola de Judo
Nuno Delgado.
O Trabalho da AE2O, durante o actual mandato desenvolveu-se ainda em várias outras
vertentes, tendo sido realizadas um conjunto de outras actividades, em seis direcções principais:
1. Continuação da participação no processo “O Porto tem resposta”
Em resposta à solicitação da Câmara Municipal do Porto e do Presidente da Comissão
Nacional Protecção de Crianças e Jovens em Risco e em conjunto com as 3 CPCJ do Porto, a
DREN, a Segurança Social, a Câmara do Porto e a Universidade Católica, elaborou-se uma
proposta de resposta socio-educativa para jovens na cidade do Porto com duas iniciativas
principais:
- Plataforma informal de identificação, acompanhamento e encaminhamento para uma
saída de dignidade pessoal, cuidado e acompanhamento personalizado, aprendizagens
significativas e inserção social, com a participação das 3 CPCJ, a CMP, a DREN, a Escola de 2ª
Oportunidade, o IEFP e o apoio da UCP.
- Resposta socio-educativa com base no projecto da Escola de 2ª Oportunidade de
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Matosinhos, para promover a reinserção social, escolar e profissional, de jovens.
Este processo continua numa fase de criação das condições de viabilização e tem vindo a ser
conduzido pela Universidade Católica e pela Câmara Municipal do Porto, que nos tem mantido
informados dos principais desenvolvimentos. A perspectiva de abertura da nova escola do Porto
não é neste momento muito clara, até pelo facto de a escola apontada pela CMP para o seu
funcionamento ter sido ocupada pelo projecto ES.COL.A.
2. Cooperação inter institucional
Continuamos a desenvolver uma intervenção de educação de 2ª oportunidade junto dos
jovens de Aldoar, no âmbito dos CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social. Continuamos
a integrar a rede social de Matosinhos, participando regularmente nas suas actividades e
reuniões, estando as nossas actividades inscritas no Plano de Desenvolvimento Social de
Matosinhos.
Continuamos e aprofundamos a articulação com diferentes instituições:
1.A.D.E.I.M.A.
2.Associação Académica do Telheiro
3.Associação Académica de São Mamede
4.Câmara Municipal de Matosinhos
5.C.L.D.S. de Aldoar
6.C.N.O. da Vilarinha
7.C.P.C.J. da Maia
8.C.P.C.J. de Matosinhos
9.C.P.C.J.(s) do Porto
10.Centro de Formação para o Sector Terciário
11.Centro de Formação Profissional do Porto
12.Centro de Formação Modatex
13.Centro de Saúde de São Mamede Infesta
14.DREN
15.E.D.P.
16.Escola EB 2,3 Pêro Vaz de Caminha
17.Escola EB 2/3 Óscar Lopes
18.Escola Secundária de Guifões
19.Fundação FILOS
20.Hospital de São João
21.Hospital Pedro Hispano
22.Direcção Geral de Reinserção Social
23.P.I.A.C.
24.PT
25.Saúde Escolar (Unidade de Saúde de Matosinhos)
26.Tribunal de Menores de Matosinhos
27.Tribunal de Menores do Porto
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3. Projectos internacionais
 Projecto Vision – Barcelona – 7 a 11 de Fevereiro
1.5ª Reunião de parceiros do Projecto Grundvig Open (H)art – Sófia, Bulgária – 3 a 7 de Março
 Projecto Vision – França – 2 a 8 de Maio
 Conferência Colourful Media em Budapest, de 18 a 20 de Maio
 Encerramento do Projecto Grundvig - Conferência Internacional, Porto, Junho 2011
Submeteram-se ainda diversas outras candidaturas a diversos programas nacionais e
comunitários, tendo sido aprovados e realizados os seguintes:
- Projecto Essence, Formação em Desenvolvimento Pessoal, 31 de Março a 3 de Abril de
2011
- Travel with the Light, intercâmbio de jovens, Porto, 24 a 31 de Outubro de 2011.
Somos parceiros de diversos projectos internacionais submetidos noutros países, alguns
dos quais aguardam ainda o resultado da sua apreciação.

4. Parcerias locais - Rede Social de Matosinhos
Continuamos a integrar a rede social de S. Mamede de Infesta e o CLAS de Matosinhos,
participando regularmente nas suas actividades e reuniões, estando o projecto da Escola de
Segunda Oportunidade, inscritas no Plano de Desenvolvimento Social de Matosinhos.

5. Apoio às escolas regulares
Continuamos a ser solicitados com frequência por escolas regulares que experimentam
dificuldades de integração de jovens. Para além dos casos referidos em relatórios anteriores,
apoiamos ainda a E B 2 e 3 Guifões e desenvolvemos diversas actividades de colaboração com o
Agrupamento de Escolas de S. Mamede de Infesta.
6. Certificação DGERT
No actual mandato completou-se o processo de certificação da AE2O como entidade
formadora, tendo o respectivo despacho de certificação sido emitido pela DGERT a 9 de Janeiro
de 2012. A AE2O passa assim a ser entidade formadora certificada nas seguintes áreas de
formação:
010 - Programas de base
212 - Artes do Espectáculo
482 - Informática na óptica do utilizador
542 - Indústrias do têxtil, vestuário, calçado e couro
543 - Materiais (indústrias da madeira, cortiça, papel, plástico, vidro e outros)
811 - Hotelaria e restauração
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7. Formação de formadores e técnicos sociais
Organizaram-se diversos workshops de formação dirigidos a formadores e técnicos
sociais, em metodologias de intervenção junto de jovens em risco, tendo participado nestas
sessões profissionais da escola e de outras instituições.

Desafios para futuro
O equilíbrio financeiro da ESOM, continua a ser o principal ponto crítico do projecto
ESOM, comprometendo a sua estabilidade e a eficácia da sua intervenção. O apoio
disponibilizado pelos parceiros, Direcção Regional de Educação do Norte e Câmara Municipal de
Matosinhos, durante os últimos 4 anos, precisa de ser confirmado, no actual contexto de aperto
financeiro e de mudança de políticas públicas. O apoio público a este projecto é indispensável,
sendo preciso reconfigurar a parceria de sustentação da escola, com a introdução de novos
parceiros, designadamente o Instituto de Emprego e Formação Profissional que este ano organiza
dois dos nossos workshops vocacionais, a Segurança Social e outros.
O aprofundamento desta experiência deverá passar também pela criação de novas
respostas em áreas decisivas para a integração social destes jovens como o alojamento, o
emprego, ou a formação de continuidade, avaliando a necessidade da sua criação face à
capacidade instalada na comunidade, construindo as soluções que assegurem a sua viabilidade.

Matosinhos, 14 de Maio de 2012
A Direcção da AE2O

