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Resumo 

O presente projeto destina-se à criação de uma Escola de 2ª Oportunidade - 

E2O, que se baseia na pedagogia de Educação pela Arte. Pretende ser um 

guia e ao mesmo tempo uma reflexão, de como a educação de 2ª oportunidade 

foi pensada e está a ser implementada no terreno, através da observação da 

Escola de 2ª Oportunidade de Matosinhos (E2OM), que conta com doze anos 

de experiência no campo da educação de 2ª oportunidade, e de que forma a 

E2O poderá ser implementada, enquadrando-a para tal, num quadro de 

problemáticas atuais na área do abandono precoce de educação e formação 

(APEF) que evidencia a grande necessidade de criação e implementação de 

projetos de intervenção educativa compensatória. A E2O tem como base a 

Educação pela Arte, e destina-se a jovens entre os 15 e os 24 anos de idade, 

que se encontram em APEF na Área Metropolitana de Porto (AMP) - a sul do 

Rio Douro. Desta forma foi desenhado este projeto educativo que pretende 

contribuir para a construção de significado sobre dar uma 2ª oportunidade, não 

só a estes jovens como também à escola. 

Palavras-chave: educação de 2ª oportunidade, escolas de 2ª oportunidade, 

educação pela Arte, projeto educativo. 

Abstract 

The present project intends to create a 2nd Chance School (SCS), which is 

based on the pedagogy of Education through Art. It aims to be a guide and at 

the same time a consideration on how the 2nd chance education was thought 

and is to be implemented on the ground, by observing the Matosinhos 2nd 

Chance School (E2OM), which has twelve years of experience in the 2nd 

chance education field, and how SCS can be implemented, providing a context 

of current problems in the area of Early School Leaving (ESL) that highlights the 

strong need to create and implement compensatory educational intervention 

projects. This project - “E2O" is based on Education through Art, for the young 

people between 15 and 24 years old, who are in ELS in the Oporto Metropolitan 



Area - south of the Douro River. In this way, this educational project was 

designed to contribute to the meaning construction about giving a second 

chance, not only to these young people but also to the school. 

Keywords: 2nd chance education, 2nd chance schools, education through art, 

educational project. 

Résumé 

Le projet ci-joint formalise la création d’une École de la deuxième Chance – 

E2C, fondée sur une pédagogie de l’éducation par l’art. C’est un guide mais, au 

même temps, une réflexion autour de l’éducation de la deuxième chance, son 

idéalisation mais aussi sa mise en terrain, prenant notamment en compte 

l’École de la deuxième Chance de Matosinhos (E2OM), riche d’une expérience 

de 12 ans à l’éducation de la deuxième chance. La mise en œuvre d’une E2C 

prend en compte de problématiques actuelles telles que l’abandon précoce de 

l’éducation et de la formation (APEF), soulignant l’importance de la création et 

de la mise en œuvre de projets d’intervention éducative compensatoires. L’E2C 

s’établit au travers une pédagogie de l’éducation par l’art, se destine aux jeunes 

entre 15 et 24 ans qui se trouvent en état d’APEF dans la Grande Banlieue de 

la ville de Porto (Région Métropolitaine de Porto) au sud de la rivière Douro. Ce 

projet éducatif vise contribuer à la construction du sens de l’expression ‘donner 

une deuxième chance’, pas seulement aux jeunes, mais aussi à l’école. 

Mots-clés: éducation de la deuxième chance, école de la deuxième chance, 

éducation par l’art, projet éducatif. 
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1. INTRODUÇÃO AO PROJETO 

 O projeto Escola de 2ª Oportunidade (E2O) foi escrito e desenhado de 

acordo com a lógica de uma memória descritiva de uma empreitada ou obra de 

arquitetura, o que me pareceu adequado, atendendo a que se tratava de um 

projeto de construção de uma Escola de 2ª Oportunidade, por isso, ao analisar 

algumas memórias descritivas de obras de grande e pequena empreitada, 

verifiquei que as fases da elaboração da mesma, bem como terminologias 

típicas da arquitetura e engenharia, poderiam ser perfeitamente adaptadas ao 

contexto de investigação do projeto E2O. 

 A presente memória descreve a metodologia dos aspetos construtivos e 

os meios que se prevêem necessários para a execução do Projeto e também 

do Projeto Educativo para uma escola de 2ª Oportunidade. 

 Para a execução da presente empreitada, pretende-se clarificar a forma 

como se prevê executar a obra, cumprindo as várias etapas, prazos, meios que 

se prevêem disponibilizar e demais procedimentos requeridos de acordo com a 

peça desenhada pedagogicamente e condições técnicas e físicas para a sua 

implementação no terreno. O Projeto Educativo (PE) para a escola de 2ª 

oportunidade que me proponho a desenhar, terá as Artes e as Expressões nas 

suas primeiras linhas de concepção, pensando como se desenha e desenhar 

como se pensa, este é o meu desafio.  

  
 O Projeto Educativo de Escola (PEE), na sua generalidade, consagra a 

orientação educativa da escola, normalmente é aprovado pelos órgãos 

competentes de administração e de gestão para um horizonte temporal de três 

a quatro anos, explicitando-se “os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada se propõe cumprir a sua função educativa" (Decreto-lei 137/2012, art. 

9, alínea a)). Acrescentando ainda que o PEE deverá ser “objetivo, conciso e 

rigoroso, tendo em vista a clarificação e comunicação da missão e das metas 

da escola no quadro da sua autonomia pedagógica, curricular, cultural, 

administrativa e patrimonial, assim como a sua apropriação individual e 

coletiva” (Decreto-lei 137/2012, no seu artigo 9, alínea a)).  
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 O PEE tem subjacente a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), o 

Despacho n.º 6954/2019 nos acordos estabelecidos entre o Ministério da 

Educação e Ciência, o Município e os vários parceiros sociais que emergem da 

comunidade local, bem como do Plano Estratégico 2020 (PE), definindo-se, em 

comum, os objetivos e as condições que o viabilizam.   

 Para a elaboração do PEE, foi necessário ter em consideração, que, 

sendo um documento que reflete a filosofia educativa da comunidade em que 

se insere, explicita os princípios, os valores, as metas, as estratégias de 

intervenção e os mecanismos de avaliação segundo os quais o agrupamento 

de escolas se propõe cumprir a sua missão, em consonância com o contrato de 

autonomia do agrupamento de escolas (Casanova, 2014). 

  
 Num primeiro momento definem-se os princípios estruturantes das E2O, 

como iniciativas de ensino de 2ª oportunidade que surgem no contexto, do 

próprio Despacho 6954/2019 de 9 de agosto de 2019, tal como enunciado 

anteriormente, onde se pode ler que o Ministério da Educação reconhece que 

Portugal ainda apresenta um número significativo de alunos abandonantes da 

escola sem concluir a escolaridade obrigatória. Os jovens abandonantes do 

sistema formal de educação são em regra, sinalizados no âmbito das Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), e outras Entidades, - (Tribunais, 

Escolas, Instituições de apoio), é impreterível intervir através de uma resposta 

socioeducativa, criando sinergias entre todos os envolvidos - entidades e 

instituições - de forma a tornar mais eficaz a educação e formação destes 

jovens.  

 Neste sentido o Ministério da Educação (ME) cria a possibilidade, como 

descrito na alínea b) do Ponto 4 do mesmo Despacho, de conceber e planificar 

uma estratégia para este mesmo público, adaptando e criando um modelo 

pedagógico personalizado. 

  
 No segundo momento faz-se um enquadramento mais aprofundado da 

primeira experiência realizada em Portugal em contexto de 2ª oportunidade,- a 

Escola de 2ª Oportunidade de Matosinhos (E2OM), contando com 12 anos de 

atuação nesta área, e pertencendo à rede Europeia de Escolas de 2ª 

Oportunidade. Para além das informações recolhidas a partir das observações 

no âmbito da realização de um documentário sobre a escola, e também a partir 
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das conversas informais com vários elementos da comunidade escolar, de 

forma a melhor compreender o papel da Arte na mediação entre os jovens e os 

adultos, e também na mediação dos conhecimentos cognitivos, o papel dos 

professores na construção de relações de confiança com os jovens da E2OM, 

bem como da forma e estrutura da escola, e a importância do trabalho de grupo 

em/com as equipas multidisciplinares para a construção das aprendizagens. 

 No terceiro momento apresenta-se a fundamentação da construção do 

PE da Escola de 2ª Oportunidade, - define-se a Missão, bem como a 

justificação da Visão e dos Princípios Orientadores. Como descrito no Decreto-

lei 137/2012 (art. 22.º A) de 2 de julho, o projeto de intervenção a equipa de 

direção deverá definir a missão, as metas e as grandes linhas de orientação da 

ação. 

 O PE da E2O vem ao encontro da criação de uma estratégia educativa 

ou um programa de intervenção, alicerçado nas Artes e Expressões para os 

jovens que abandonaram o sistema educativo formal e estão em risco de 

exclusão social, pretendendo oferecer-lhes uma nova experiência de formação 

qualificada que vá de encontro aos seus interesses, necessidades, e 

expetativas.    

 Compreendeu-se que o PE a elaborar teria que refletir uma trajetória que 

ajusta o ensino artístico e pela Arte às diferentes qualidades dos saberes, 

através da qual se "imprime uma identidade, uma dinâmica própria e um 

sentido à ação educativa” (Bolívar, 2003: 80). E para além de se tentar 

compreender as qualidades dos saberes, também compreender quais os 

saberes necessários a uma educação artística e que também se ajustam a uma 

educação de 2ª oportunidade. 

   
 Morin (2000: 12-18), considera que o desenvolvimento no seu todo, será 

aprofundado através do enunciado conceptual de saberes satélites, que o autor 

identificou como - os sete saberes indispensáveis à Educação, saberes que 

tenderiam a ser considerados não estritamente na sua dimensão conteudística, 

mas igualmente na sua dimensão disposicional: 

1. As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão - é necessário introduzir e 

desenvolver na educação o estudo das caraterísticas cerebrais, mentais, 

culturais dos conhecimentos humanos, de seus processos e modalidades, 
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das disposições tanto psíquicas quanto culturais que o conduzem ao erro 

ou à ilusão. 

2. Os princípios do conhecimento pertinente - é necessário promover o 

conhecimento capaz de apreender problemas globais e fundamentais para 

neles inserir os conhecimentos parciais e locais, capaz de apreender os 

objetos em seu contexto, sua complexidade, no seu conjunto, em vez de 

pedaços fragmentados, e desenvolver a aptidão natural do espírito humano 

para situar todas essas informações num contexto e num conjunto.  E ainda 

é preciso ensinar os métodos que permitam estabelecer as relações mútuas 

e as influências recíprocas entre as partes e o todo num mundo complexo. 

3. Ensinar a condição humana - é necessário compreender que o ser humano 

é a um só tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico. E que 

esta unidade complexa da natureza humana é totalmente desintegrada na 

educação por meio das disciplinas, tendo-se tornado impossível aprender o 

que significa ser humano. É preciso restaurá-la, de modo que cada um, 

onde quer que se encontre, tome conhecimento e consciência, ao mesmo 

tempo, de sua identidade complexa e de sua identidade comum a todos os 

outros humanos. 

4. Ensinar a identidade terrena - é necessário promover a compreensão dos 

desenvolvimentos da era planetária, que tendem a crescer no século XXI, e 

o reconhecimento da identidade terrena do planeta, ensinar a história da 

era planetária, que se inicia com o estabelecimento da comunicação entre 

todos os continentes no século XVI, e ainda será preciso indicar o complexo 

de crise planetária que marca o século XX, mostrando que todos os seres 

humanos, confrontados de agora em diante aos mesmos problemas de vida 

e de morte, partilham um destino comum. 

5. Enfrentar as incertezas - é necessário promover princípios e estratégias que 

permitam enfrentar os imprevistos, o inesperado e a incerteza, e modificar 

seu desenvolvimento, em virtude das informações adquiridas ao longo do 

tempo. É essencial o abandono das concepções deterministas da história 

humana que acreditavam poder predizer nosso futuro, o estudo dos 

grandes acontecimentos e desastres de nosso século, todos inesperados, o 

caráter doravante desconhecido da aventura humana deve-nos incitar a 
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preparar as mentes para esperar o inesperado, para enfrentá-lo. É 

necessário que todos os que se ocupam da educação constituam a 

vanguarda ante a incerteza dos nossos tempos. 

6. Ensinar a compreensão - é necessário estudar a incompreensão a partir 

das suas raízes, das suas modalidades e dos seus efeitos. Este estudo é 

tanto mais necessário porque enfocaria não só os sintomas, mas as causas 

do racismo, da xenofobia, do desprezo, e constituiria, ao mesmo tempo, 

uma das bases mais seguras da educação para a paz, à qual estamos 

ligados por essência e vocação. 

7. A ética do género humano - é necessário que a educação conduza à “antro-

poética”, levando em conta o caráter ternário da condição humana, que é 

ser ao mesmo tempo indivíduo/sociedade/espécie. Nesse sentido, a ética 

indivíduo/espécie necessita do controlo mútuo da sociedade pelo indivíduo 

e do indivíduo pela sociedade, ou seja, a democracia; a ética indivíduo/

espécie convoca, ao século XXI, a cidadania terrestre, todo o 

desenvolvimento verdadeiramente humano deve compreender o 

desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações 

comunitárias e da consciência de pertencer à espécie humana. 

 Esta abordagem a uma construção de educação que não está acabada 

e fechada em si mesma, e que assume as incertezas e os erros, promovendo, 

dessa forma, a auto-reflexão e auto-avaliação, assentando numa base ética 

que tem em conta a dimensão e a importância do respeito pelo outro, a 

incerteza do conhecimento, em contraponto à promoção do egocentrismo 

contemporâneo é urgente. Na educação pela Arte, estes princípios são levados 

em conta, o zoom out / zoom in constante, entre o conhecimento em diferentes 

escalas: do global (a relação entre o todo e as partes) ao nosso interior, o ter 

consciência do outro, de quem fomos no passado (história) e do que seremos 

(no futuro), e ainda porque o somos (auto e hetero-reflexão), são ensinamentos 

que nos permitirão avançar no sentido de uma identidade mais artística e plena 

enquanto cidadãos e pessoas, como refere Eisner (2002a) “una Función del 

arte es ofrecer un sentido de lo visionário en la experiencia humana” (Eisner, 

2002a: 9).  
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 Neste capítulo faz-se ainda a caracterização da Área Metropolitana do 

Porto (AMP), mais especificamente a parte Sul - entre os rios Douro e Paiva - 

que compreende um conjunto de sete concelhos, V.N. de Gaia, Espinho, Sta 

Maria da Feira, S. João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Arouca e Vale de 

Cambra; e das Comunidades educativas aí existentes, enquadrando a 

definição de Cidade-Educadora enquanto motor de uma educação inclusiva e 

promotora de outras estruturas diferenciadas de Educação e Formação, como 

as Escolas de 2ª Oportunidade. 

 Identifica-se o modelo de ensino-aprendizagem a ser privilegiado na 

E2O, como aquele que aponte para metodologias mistas, conciliando vários 

modelos: humanista, personalista e construtivista, bem como as metodologias 

que irão ser utilizadas para o desenvolvimento das mesmas, enquadrando 

várias vertentes da educação pela Arte, a importância do trabalho de grupo 

para o desenvolvimento de competências sociais e pessoais na organização e 

criação de projetos. Apresentam-se ainda neste capítulo, as potencialidades, as 

necessidades, as metas e as estratégias específicas para as alcançar, 

apresentadas de modo esquemático e articulado. Esta parte está organizada 

por blocos temáticos previamente definidos, correspondendo cada bloco a uma 

Meta Global. 

  
 Foi ainda definida a estrutura organizativa da Escola no que respeita aos 

Órgãos de Direção, Administração e Gestão e a outras estruturas de apoio. 

 Ainda neste capítulo apresenta-se o modelo de avaliação dos alunos 

que será usado na E2O, pensando nas Metas e Objetivos adequados de forma 

a que os jovens possam atingir o Perfil de Aluno à saída do ensino obrigatório - 

Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE). A E2O sendo um projeto de escola 

alternativa, e como qualquer processo de aprendizagem, requer ser avaliado de 

forma sistemática e contínua, lembrando que todos e cada um dos passos e 

intervenientes se influenciam e condicionam mutuamente (Zabalza, 1994).  

 Deste modo a avaliação tem que ser pensada, planificada e refletida. A 

própria auto-avaliação do desenho da E2O, e posteriormente da avaliação da 

sua implementação, pressupõe que a Escola se auto-organize e reflita sobre o 

seu modo de atuação, confrontando-se com os valores expressos e a missão 

que apresenta, bem como, mediante avaliação de desempenho dos 
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professores e de outros agentes educativos numa metodologia de avaliação 

on-going, decorrendo de uma reflexão da praxis em todas as suas dimensões, 

desde o planeamento, à gestão e implementação e por fim aos resultados, os 

quais, mais do que dados quantitativos serão objetos de avaliação numa 

perspectiva qualitativa, promovendo a monitorização e acompanhamento do 

projeto de forma a manter a orientação do desenho do projeto, gerir as 

energias, esforços e dificuldades para se alcançarem os objetivos da avaliação 

(Leite, Gomes & Fernandes, 2001).  

 Os Projetos Educativos configuram assim “modos de favorecer a criação 

de dinâmicas de envolvimento e de co-responsabilização pelo ato de ensinar e 

de aprender e modos de promover a adequação do currículo nacional aos 

contextos onde vai ser vivido” (Leite & Fernandes, 2002: 77). 

1.1. Motivações Pessoais  

 As motivações pessoais que me levaram ao desenho de uma Escola de 

2ª Oportunidade (E2O) orientada para uma educação pela Arte, emergem pelo 

meu percurso na educação artística, o qual começou na Escola Artística Soares 

dos Reis e na qual eu me sentia finalmente numa escola que me compreendia. 

Foi numa visita de estudo à Fundação Calouste Gulbenkian durante o 12º ano, 

que fiquei a conhecer as Oficinas Artísticas para crianças e jovens promovidas 

sob a orientação pedagógica do Professor e artista Eurico Gonçalves. Assim, 

em vez de ir para as Belas-Artes, para Escultura seguindo carreira como 

artista, entrei na Universidade de Aveiro onde estudei Educação de Infância e a 

seguir na Universidade do Minho, prossegui os estudos com o Curso de 

Especialização em Educação e Expressões Artísticas.  

 Enquanto professora trabalhei no ensino secundário com alunos dos 

Cursos Técnico-Profissionais de Animação Social durante vários anos, com 

projetos e disciplinas ligadas às expressões artísticas, como a Oficina de Teatro 

que lecionei durante cerca de 6 anos letivos. 

 Mas a determinada altura achei que a artista precisava de emergir, 

assim, já com 30 anos licenciei-me em Teatro na ESAP, e desde 2010 que 

tenho trabalhado como artista e educadora conciliando, cruzando, mesclando 

estes dois universos em contextos formais e informais de educação. 
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 Co-criei em 2015 a associação: ATE - produções, onde trabalho como 

Diretora Artística, e onde desenvolvo projetos em várias áreas artísticas, com 

escolas e diversas entidades. Esta associação será a entidade privada e uma 

das estruturas para o desenvolvimento deste projeto, cuja tríade será: 

Município / Agrupamento de Escolas / Associação ATE - Produções; esta 

combinação é obrigatória para a criação das E2O, que se estabelecem como 

sendo, logo à partida, instituições criadas na base da parceria e do trabalho em 

equipa.  

 Toda a minha experiência e reflexão enquanto aluna/investigadora,  

artista e enquanto professora/formadora, me fez perceber que as artes na 

educação permitem que o ponto de partida seja a pessoa-aluno, com os seus 

interesses, as suas emoções, as suas experiências. Tal como Dewey (1980) a 

percecionou, a Arte é vista como uma experiência individual, sensorial: 

“Experience occurs continuously, because the interaction of live creature and 

environing conditions is involved in the very process of living” (Dewey, 1980: 

35).   

 Esta oportunidade de criar um projeto de uma Escola de 2ª 

Oportunidade, encaixa na metodologia que penso ser a mais fundamentada ao 

nível da forma como irei desenvolver este processo: a A/r/tografia.  

 Como a/r/tógrafa, vou tentar reunir as minhas experiências enunciadas 

anteriormente, como artista, investigadora e professora, para desenhar uma 

escola onde todas as divisões são planeadas de forma a contemplar a parte 

estética, a ergonomia, a capacidade, a logística, a lógica dos espaços, a área 

correspondente a cada departamento, adaptado ao desenho de um projeto com 

coerência e exequibilidade. 

2. ABORDAGEM METODOLÓGICA: A/R/TOGRAFIA 

 As metodologias utilizadas para o desenho do projeto da obra E2O, 

foram pensadas de acordo com as necessidades da mesma, com enfoque na 

construção de conhecimento sobre as E2O e especificamente sobre a E2OM,-  

de forma a perceber o seu funcionamento estrutural e físico, a sua forma de 

organização pedagógica, as metodologias utilizadas, as ações levadas a cabo 

para garantir a presença dos jovens com passado abandonante, a organização 
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das equipas pedagógicas, o envolvimento com a Rede Europeia de E2O, a 

avaliação, as atividades letivas para a certificação escolar. 
  
 Para o estudo diagnóstico que permitiu justificar a construção de uma 

E2O, procedeu-se ao estudo qualitativo de uma obra de referência,- a E2OM, 

procurando-se formas de recolha de dados, alternativas às convencionais, de 

modo a não saturar aquela comunidade escolar que é frequentemente alvo de 

estudo e análise. 

 Para os autores Hadji e Baillé (2001), o investigador encontra-se face a 

uma dupla necessidade:  

a) a de tentar sempre explicar e tornar a realidade inteligível 

propondo para tal tal modelos adequados,  

b) a de submeter sempre os modelos elaborados à 

comprovação dos fatos, sabendo que os dois tempos, aos 

quais correspondem as duas exigências, só são distinguidos 

para análise, e que só há comprovação de factos para um 

modelo, e que só há modelo por referência a factos (Hadji e 

Baillé, 2001:73-81). 

  Considerando esta dupla necessidade, que referem os autores, uma 

das formas que se encontrou, juntamente com a E2OM, de realizar a recolha 

de dados, e já que se trata de um desenho de projeto de uma escola artística, 

foi a recolha de imagens feita de forma audiovisual - documental, através da 

captação de vídeos na E2OM, durante as atividades realizadas e outros 

momentos.  

 Penso que, tal como no movimento A/r/tografia, (Artist/researcher/

teacher) que apresenta e enfatiza as identidades do artista, do investigador e 

do professor (Dias & Irwin, 2013) os métodos de investigação devem fazer 

ressaltar questões que requerem que o a/r/tógrafo trabalhe na comunidade 

escolar para obter respostas; o a/r/tógrafo integra os vários tipos de linguagem 

do saber, do fazer e do realizar, criando, para Dias (2013), “uma linguagem 

mestiça, híbrida. (…) buscando o diálogo, a mediação e conversação” (Dias 

2013: 25).   
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 A A/r/tografia é também uma forma de fazer investigação-ação pois liga 

as práticas do artista, do professor e do investigador, vendo-a como uma 

prática viva ou pesquisa viva intimamente ligada às artes e à educação 

(Sumara, Carson, 1997, in Irwin, 2013). E ainda, os projetos a/r/tográficos ao 

criarem artefactos e textos que representam a compreensão adquirida a partir 

das suas perguntas iniciais, eles também prestam a devida atenção para a 

evolução dos problemas durante a investigação, e assim tornam-se em atos 

transformadores da investigação, e tem ainda um caráter intervencionista.  

 Na A/r/tografia a recolha de dados é feita de forma idêntica à das 

ciências sociais e humanas, mas os “artistas entendem o poder da imagem, do 

som, da performance e da palavra, não separados ou ilustrativos uns dos 

outros, mas interligados para produzir significados adicionais” (Irwin, 2013: 29). 

 Foi interessante compreender que o quadro conceitual subjacente à 

metodologia da A/r/tografia (idem, 2013), esteve presente mesmo antes do 

estudo da mesma, o que me leva a pensar que se adequa perfeitamente quer à 

forma como percepciono o mundo, quer à forma como compreendo o desenho 

de um projeto:  

- no uso da Metáfora, como uma estratégia artística para a investigação - A 

Obra,  

- o Excesso, que é um aviso para olharmos o que os outros tem ignorado, ou 

posto à parte - As E2O,  

- a Pesquisa Viva, que é uma maneira de ser e tornar-se no mundo,  

- a Contiguidade, que é a relação entre e ao largo das identidades: arte e 

grafia, teoria e prática;  

- as Aberturas, que são as rachaduras, rupturas ou incisões no que 

percebemos e que nos ajudam a ver para além do que está dado como 

consumado: a educação pode realmente ter uma 2ª oportunidade. 

 O a/r/tógrafo normalmente está inserido na comunidade que estuda e 

interage com esta. No meu caso, apesar de não me ter envolvido diretamente 

na comunidade E2OM, utilizei metodologias, conceitos, formas de pesquisa e 

recolha de dados que este utilizaria para desenvolver a sua pesquisa, como: o 

filme-Documentário, que realizei sobre a E2OM,- serve como experiência de 
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realização em contexto de investigação, numa escola em que as artes são e 

estão na base da aprendizagem e da educação.  

 O referencial teórico para esta abordagem: A/r/tografia, está na 

Fenomenologia, Estruturalismo e Pós-estruturalismo, sustenta-se no trabalho 

de vários artistas e pensadores como Michel Focault, Jacques Derrida, Ted 

Aoki, Elliot Eisner, Madeleine Grumet, Patrick Slattery, entre outros (Dias, 

2013). Esta perspetiva, e concordando com Ruopp (2019), faz com que as três 

identidades artista/investigadora/educadora, se interliguem para criar uma rede 

de experiências apesar da investigação ter caminhos alternativos de produção 

de conhecimento e também como os dados são transformados em teoria 

através de  simultâneas formas de investigação. 

 Enquanto arquiteta de um projeto para uma E2O, esta relação entre as 

imagens recolhidas e a teoria pesquisada, através dos artigos publicados pelos 

investigadores das E2O, e sobretudo da E2OM, foram alicerces importantes na 

base da construção de conhecimento sobre a(s) E2O(M). 

 As questões de ética na recolha de imagens foram asseguradas pela 

entrega das Declarações de Consentimento Prévio do Titular dos Dados 

Pessoais - E2OM (em anexos 2) por parte de todos os participantes no projeto, 

foi também questionado à Direção e Coordenação Pedagógica se a proposta 

de realização de um Filme-Documentário sobre a E2OM (que irei apresentar na 

defesa do Projeto) poderia ser interessante, para a qual se mostraram 

imediatamente interessados e disponíveis, atendendo que a própria escola 

também sentia a necessidade de documentação das atividades neste mesmo 

suporte. 

 Assim foram realizados em vários momentos, sempre que a E2OM tinha 

atividades com o grande grupo, a captação de imagens de forma não 

participante, tentando que a equipa de filmagem (constituída apenas por duas 

pessoas: eu enquanto realizadora e investigadora e o diretor de som e vídeo) 

fosse o menos intrusiva possível. Foi feita alguma interação inicial, uns dias 

antes de voltar à E2OM, com o equipamento audiovisual para a captação de 

imagens. 
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 A recolha de imagens e a realização do Documentário teve como 

objetivos principais: 

- Compreender a interação dos jovens com os adultos em contexto de 

formação; 

- Perceber qual o papel da Arte na mediação entre jovens e o conhecimento; 

- Perceber as metodologias utilizadas para a abordagem de conteúdos de 

aprendizagem; 

- Perceber de que forma é feita a avaliação dos jovens; 

- Perceber as equipas de trabalho e a forma como se articulam; 

- Compreender como os jovens aderem às atividades e quais as atividades 

que lhes suscitam maior interesse e adesão; 

- Perceber a coordenação de: horários dos alunos, espaços de formação, 

distribuição das equipas de trabalho; 

- Perceber como se cumpre o PEE e se articulam os processos e as equipas 

de construção do mesmo.  

 Pela análise das filmagens obtidas para o documentário E2OM, 

juntamente com a investigação feita sobre a E2OM por várias(os) 

investigadoras(es) tais como, Eunice Macedo, Helena C. Araújo, Sofia Santos, 

Nick Clough, Flora Torres, Poliksena Hardalova, Cristina Rocha; foi recolhida a 

informação que permitiu criar conhecimento sobre a E2OM quanto à 

aprendizagem enquanto conflito: o professor/educador enquanto mediador, ao 

papel mediador que a Arte tem no espaço educativo, o papel dos professores, e 

finalmente, a importância do trabalho de grupo na organização dos contextos 

de aprendizagens. 

3. PRINCÍPIOS ESTRUTURANTES - AS E2O 

 As Escolas de 2ª Oportunidade (E2O) como conceito de ensino, 

surgiram no contexto da implementação do Livro Branco - "Ensinar e Aprender: 

rumo à sociedade cognitiva" (Comissão das Comunidades Europeias, 1995), 

onde podemos encontrar no terceiro objetivo geral: Lutar contra a exclusão, 

alínea a) Escolas de segunda oportunidade. Nestas a principal ideia é: 

“oferecer aos jovens excluídos do sistema educativo ou susceptíveis de o 

serem as melhores formações e o melhor enquadramento para lhes incutir 
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confiança em si próprios.”  Foi criado nesse mesmo documento um conjunto de 1

normativas: objetivos e métodos diferenciados, para que as Second Chance 

Schools (SCS) ou Escolas de Segunda oportunidade (E2O), tivessem 

enquadramento legal e Institucional, a saber: 

Objetivos: 

- Reintegrar jovens sem diplomas dos bairros desfavorecidos de grandes 

concentrações urbanas em dispositivos que ofereçam uma segunda 

oportunidade de educação através da reorientação das escolas situadas 

nesses bairros ou criação de novos locais de educação. 

- Assegurar ou reforçar um enquadramento importante através da colocação 

de professores especialmente qualificados e tão bem remunerados como nos 

estabelecimentos de maior prestígio. 

- Desenvolver entre os jovens interessados a motivação, as capacidades de 

aprender a aprender, os conhecimentos básicos e as aptidões sociais. 

- Organizar turmas com efetivos reduzidos. 

- Desenvolver de forma intensiva as práticas desportivas e as atividades 

culturais. 

Métodos: 

- Mobilizar financiamentos complementares europeus em apoio a financia-

mentos nacionais ou regionais para a criação de percursos de inserção. 

- Lançar ações de concertação e de parceria com os agentes económicos a 

fim de aumentar as oportunidades de integração no emprego, no termo dos 

percursos de formação. 

- Integrar desde o início do percurso uma empresa tutelar do tipo: Project 

Management Institute (PMI) / Pequena ou Média Empresa (PME) local ou 

grande empresa, se possível com uma promessa de recrutamento, caso 

sejam obtidos os certificados ou o reconhecimento das competências. 

- Utilizar uma pedagogia à base de ritmos adaptados e métodos pedagógicos 

baseados nas novas tecnologias educativas. 

- Criação de uma rede de dispositivos de segunda oportunidade e divulgação 

de métodos pedagógicos. 

 Livro Branco (1995: 45) 1
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- Associar estreitamente as famílias à iniciativa e ao funcionamento do 

dispositivo de formação. 

- Utilizar de forma maciça (em associação com as empresas) as tecnologias 

da informação e dos multimédia.  2

 Em continuidade com as intenções do Livro Branco, a Comissão 

Europeia lançou em 1997, os projetos-piloto - Second Chance Schools (SCS) 

ou Escolas de Segunda Oportunidade (E2O), não só como medida Europeia 

para combater o Abandono Precoce de Educação e Formação (APEF) de 

jovens pouco qualificados, para menos de 10% até 2020 (e apesar de se notar 

uma queda nos últimos anos, ainda estamos longe da meta europeia de 10% 

para 2020); como também, de forma a reduzir a taxa de desemprego jovem, 

que atingiu taxas elevadas, sendo a média da União Europeia (UE), em 2016 

de 20%.  

 Correlacionando o APEF,- os países representados nesta parceria são 

alguns dos piores casos na Europa: em 4º lugar está Portugal, em 5º Itália, a 

Bulgária está em 6º, a Hungria em 7º e o Reino Unido em 8º lugar, podemos 

confirmar que está diretamente associado, e com profundas consequências, 

com o desemprego jovem, que nos mesmos países têm uma taxa bastante 

mais elevada: Itália 42%, Portugal 32%, Bulgária 22%, Hungria 20% e Reino 

Unido 16% . 3

 Na continuação da correlação entre APEF - desemprego jovem, as 

autoras Gitshthaler & Praag (2018) consideram que os jovens abandonantes, 

num sistema bem definido pelas características dos estratos socio-

demográficos, são sobretudo grupos homogéneos de jovens com menor 

capacidade socioeconómica e cultural, mas que, por sua vez, entendem que o 

trabalho pouco qualificado não leva ninguém a ter um trabalho de longa 

duração e bem pago. Ora, o principal objetivo desses projetos-piloto era 

oferecer educação e formação a jovens que não possuem as competências e 

qualificações necessárias para encontrar um emprego e que também não se 

enquadravam no sistema de educação e formação da escola convencional.  

 Livro branco (1995:48)2

https://www.tip-eu.com/about3
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 As mesmas autoras no seu estudo “The individual and economic costs of 

Early School Leaving" (idem, 2018), facultam-nos uma série de dados relativos 

aos custos inerentes do APEF, correlacionando-os com os custos ao nível 

Privado, Social e Fiscal: 

Ao nível privado: 

- Alta incidência de desemprego 

- Desemprego de longa duração 

- Menores rendimentos ao longo da vida 

- Pior estado de saúde 

- Maior tendência a comportamentos de risco 

- Menor capacidade de aprendizagem ao longo da vida 

- Menor capacidade de promover qualidade de vida aos seus filhos 

- Menor qualidade de vida 

Ao nível social: 

- Aumento da criminalidade 

- Menores repercussões positivas em colegas de trabalho 

- Menor percentagem de crescimento económico 

- Menor possibilidade de ascender economicamente na vida 

- Menores efeitos intergeracionais em crianças e pais 

- Pouca capacidade de coesão social 

- Mais desemprego 

Ao nível fiscal: 

- Menor capacidade de retribuição tributária 

- Maior Desemprego logo dependência de rendimentos do Estado 

- Maior despesa com a saúde pública  

- Maior despesa com a justiça criminal  

 Neste estudo apresentam-se também resultados de vários estudos 

realizados sobre as consequências económicas do APEF para diversos países. 

Num desses estudos, por Allmendinger, Giesecke & Oberschachtsiek (2012) , 4

apresentam o resultado de dois cenários possíveis, calculando as potenciais 

poupanças do Tesouro do Estado, relacionando-as a pouca formação e 

qualificações dos indivíduos (calculando os subsídios de desemprego, e os 

 in Gitschthaler & Nairz-Wirth (2018)4
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impostos sobre rendimento) e os lucros perdidos (com os subsídios de 

desemprego, e rendimentos sociais, e os pagamentos por transferência do 

Estado). Considerando como figuras do estudo apenas os jovens pouco-

qualificados (habilitações abaixo do ensino secundário), os investigadores 

concluíram que, se pelo menos 20% de jovens não concluirem o 12º ano, fará 

com que as poupanças para o Estado, após 35 anos, seriam de 

aproximadamente de 600 milhões de euros. Este estudo faz sentido, na medida 

em que, segundo os dados recolhidos pelo estudo pela Comissão Europeia 

(2016) , os números de APEF de Portugal surjam nos países com maior 5

percentagem de abandono (entre os 14 e os 20%), juntamente com Espanha, 

Itália, Malta e Reino Unido. 

  
 Outros estudos ainda, parecem trazer importantes dados sob um ponto 

de vista económico relativamente à implementação de percursos escolares de 

2ª oportunidade. É o caso do estudo de Gilpin & Penning (2015) , Se admite, 6

correlacionando o APEF, o risco de cometer crimes e o fator tempo, que os 

jovens que estudam, tem menos tempo para cometer crimes; é o caso do 

estudo de Entorf & Sieger (2012) , que fazem o link entre indivíduos mais 7

qualificados e a maior aversão ao risco e a tendência a cometer crimes do que 

os indivíduos menos qualificados; chamando também a atenção para as 

possíveis influências de outros fatores relevantes que podem ajudar nesta 

situação, como: situação financeira, dívidas, falta de maturidade, abuso de 

substâncias como álcool e drogas e suas possíveis relações com atividades 

criminosas; é ainda o caso  estudo levado a cabo na Estónia por Anspal et al. 

(2011)  que mostra que as poupanças ao nível dos gastos da Saúde pública 8

nesse país, seriam cerca de 53.4 milhões de euros, se os números do 

abandono escolar em 2011, reduzissem para metade. Noutro estudo realizado 

nos Estados Unidos em Boston, por Bowden et al. (2015) , por cada dólar 9

investido em programas de apoio à educação, resultaria num lucro de 3 

 https://www.cedefop.europa.eu/files/5557_en.pdf5

 in Gitschthaler & Nairz-Wirth (2018)6

 in Gitschthaler & Nairz-Wirth (2018)7

 in Gitschthaler & Nairz-Wirth (2018)8

 in Gitschthaler & Nairz-Wirth (2018)9
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dólares. Estes estudos demonstram que os custos do abandono precoce da 

escola a curto, médio e longo prazo, são bastante elevados, e que os 

benefícios que poderão resultar do investimento feito em programas como as 

E2O, e outros programas de apoio à educação, valem todo o investimento feito. 

 Em Portugal no estudo realizado pela Direção Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência (DGEEC) - “Desigualdades Socioeconómicas e Resultados 

Escolares - 3º Ciclo do Ensino Público Geral” (2016), verificou-se que “em 

termos de resultados e conclusões, o estudo sugere que em Portugal há uma 

relação muito forte entre o desempenho escolar dos alunos e o meio 

socioeconómico dos seus agregados familiares. Por exemplo, entre os alunos 

cujas mães têm licenciatura ou bacharelato, a percentagem de “percursos de 

sucesso”  no 3.o ciclo é de 71%, enquanto entre os alunos cujas mães têm 10

habilitação escolar mais baixa, equivalente ao 4º ano, a mesma percentagem 

de percursos de sucesso é de apenas 19%”.  11

 Até o ano 2000, as iniciativas E2O eram consideradas projetos-piloto, 

tendo sido durante esse período desenvolvidos os conteúdos e a sua forma de 

organização. O ponto de partida para iniciar as escolas de 2ª oportunidade foi 

estabelecer parcerias locais de longo prazo entre todas as instituições 

envolvidas na integração social e económica de jovens em risco de exclusão 

social. Desde que foram criadas as E2O as suas cidades fizeram parte de um 

intercâmbio dinâmico entre si, considerando que este estreito vínculo entre as 

iniciativas possibilita um rápido intercâmbio de boas práticas entre as escolas e, 

oferecendo perspetivas concretas para o intercâmbio internacional tanto para 

os jovens quanto para seus professores. Como resultado desse intenso 

programa de intercâmbio entre os participantes, os representantes das cidades 

e as autoridades locais que criaram as escolas de segunda oportunidade (E2O) 

declararam a intenção de criar uma rede europeia de cidades com E2O. Assim, 

em 1998, a cidade de Marselha tomou a iniciativa de criar uma associação que 

continuará as atividades da rede para facilitar e compartilhar experiências das 

escolas participantes e também ampliar o número de cidades e escolas 

 Por definição, um aluno com "percurso de sucesso" no 3º ciclo é um aluno que obtém positiva 10

nas duas provas finais de 9º ano (Português e Matemática) após um percurso sem retenções nos 
7º e 8º anos (DGEEC, 2016: 2).

 https://www.dgeec.mec.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/11

newsId=602&fileName=DesigualdadesResultadosEscolares.pdf
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participantes. Em junho de 1999, em Heerlen (Holanda) essa intenção passou 

à prática quando uma associação europeia sem fins lucrativos foi oficialmente 

criada - A European Association of Cities for Second Chance Schools (E2C). 

Atualmente, a Associação é presidida pela cidade de Norrkoeping (Suécia) e o 

secretariado é realizado pela EURICON (Gulpen, Holanda). 

Os objetivos gerais da Associação são: 

1. Organizar o intercâmbio e a transferência de experiências entre as cidades 

e os órgãos territoriais coletivos que criaram ou participaram da criação de 

uma Escola de 2ª Oportunidade no âmbito do programa lançado pela União 

Europeia. 

2. Ajudar cidades e órgãos coletivos que desejam criar uma Escola de 2ª 

oportunidade. 

3. Promover o conceito europeu de escolas de segunda oportunidade em 

geral.  12

 As Escolas de 2ª Oportunidade são escolas que, tal como o nome indica, 

pretendem dar outras respostas - e uma segunda oportunidade - aos jovens 

que, por vários motivos - delinquência, falta de interesse, problemas de 

aprendizagem, retenções múltiplas, abandono precoce da escola, gravidez, 

pouca retaguarda familiar - “são jovens excluídos do sistema escolar, contam-

se actualmente por vezes em dezenas de milhares nas grandes aglomerações 

urbanas. Sem qualificação, resta-lhes pouca esperança de encontrarem um 

emprego e portanto de se inserirem na sociedade” (Livro Branco, 1995: 45). A 

exclusão do sistema escolar e a ausência de vontade e desejo de ir à escola 

pelo fato de se sentirem excluídos, é abordado por Costa e Silva (2011) nos 

seguintes termos:  

Face a situações de indisciplina persistente tem sido dominante 

nas escolas a utilização de estratégias disciplinadoras e 

punitivas, assentes numa relação competitiva de ganhar-perder. 

Sabemos, também que os resultados desta estratégia são 

muito frequentemente temporários e, por vezes, são fortes 

atractores para o absentismo e abandono escolares (Costa e 

Silva, 2011: 258). 

http://www.e2c-europe.org/e2c/about-e2c.html12
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 Ainda em Torremorell (2008), podemos compreender a necessidade de 

consideramos as diferenças destes jovens que não se enquadraram na escola 

formal, visto que: 

Celebrar a diferença em vez de a penalizar significa que a 

procura de pontos comuns deve ser acompanhada da 

constatação da singularidade e da diversidade dos seres 

humanos (Torremorell, 2008: 81). 

 Para além de considerarmos a diferença, Pereira (2010) sugere-nos que, 

ainda que de “um modo subtil, as culturas escolares têm operado como 

dispositivos de produção e exclusão do outro, assumindo uma dimensão que 

pode ser considerada despótica pelas dramáticas consequências subjetivas e 

sociais para aqueles que se veem excluídos” (Pereira, 2010: 257). Por outro 

lado, na opinião das investigadoras da E2OM, Macedo, Santos & Araújo (2018), 

estes jovens abandonantes são normalmente pessoas com problemas 

sobretudo ao nível comportamental, com uma baixa autoestima e uma atitude 

negativa em relação à autoridade, em geral, e aos professores, em particular.  

 Ora, o que se pretende nestas escolas é que estes sintam como dever a 

sua (co)responsabilização pelo seu próprio processo de aprendizagem, 

partindo explicitamente do que gostam de fazer, do que lhes dá prazer, por 

outro lado, assumindo objetivamente o que rejeitam. 
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Ilust. 1 - Modelo conceptual dos fenómenos multi-nível do  
abandono escolar. Adaptado de Praag et al (2018: 4)



 Para Clycq & Timmerman (2013) o processo de abandono precoce da 

escola é influenciado por três contextos, a saber: um micro - nível individual, 

um meso - instituições sociais - escola, família, pares; e um macro - sistema 

educativo, mercado de trabalho, sociedade em geral, (in Macedo, Clough & 

Santos, 2017), como podemos ver na Ilustração 1. Ou, tendo em conta o 

contexto de mapa de Estruturas-Ação das sociedades [capitalistas], tal como 

percebemos em Pereira (2010), há que considerar que “os espaços estruturais 

definem modos particulares de produção de prática social” (idem, 2010: 254). E 

como unidade, esta prática social é uma dimensão ativa que organiza tanto a 

ação individual como a coletiva. Os padrões normativos, criados pelas formas 

de direito, fazem com que a normatividade própria da instituição escolar não 

consiga incluir todos os alunos, fazendo com que a sua exclusão do sistema de 

ensino formal seja inevitável. 

  
 Com as medidas criadas pelo Ministério da Educação (ME) no sentido 

de estabelecer as Metas curriculares e Aprendizagens Essenciais, entendendo-

as como orientações que guiam os projetos educativos e curriculares das 

escolas, e que devem ser cumpridas por todas as ofertas e modalidades 

educativas e formativas do ensino básico (Portugal, 2018a), incluindo as E2O, 

esta adaptação  é fundamental, na medida em que os jovens que se encontram 

nesta linha de educação e formação necessitam de novos enquadramentos 

legais e institucionais, para que atinjam as Metas e Aprendizagens Essenciais. 

Surge assim, em agosto de 2019 o Despacho Normativo n.º 6954/2019, que no 

ponto 4 dá a possibilidade às escolas e entidades públicas ou privadas, de: 

a) criação de grupos turma com jovens em situação de abandono, para 

frequência de: i) Um programa integrado de educação e formação (PIEF); ii) 

Um curso de educação e formação para adultos (EFA). 

b) A conceção e planificação de uma estratégia para o público-alvo, com a 

adoção de um modelo pedagógico personalizado, que pode privilegiar, quando 

aplicável, a possibilidade de gradualmente o jovem poder reintegrar uma das 

ofertas educativas e formativas previstas no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de 

julho; 
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c) A elaboração de plano individual de formação (PIF), de acordo com os 

interesses e a participação de cada jovem e com a assunção de um 

compromisso por parte do jovem; 

d) Obrigatoriedade da matrícula dos jovens a que se refere a alínea a) numa 

escola da rede pública; 

e) A obrigatoriedade de acompanhamento dos jovens até dois anos após saída 

do Programa 2O (segunda oportunidade).   13

  
 Em Portugal foi criada a Associação para a Educação de 2ª 

Oportunidade (AE2O) no 1º Encontro Nacional de Iniciativas de Educação de 

Segunda Oportunidade, realizado a 20 de Abril de 2018, por decisão de 30 

Entidades, Instituições, Iniciativas e projetos de educação de segunda 

oportunidade, empenhados em contribuir para a redução do abandono precoce 

da educação e formação e para a promoção da qualificação e da inclusão 

social de jovens. Esta decisão fundadora da rede nacional foi confirmada 

durante o 2º Encontro da Rede Nacional de Iniciativas de Educação de 2ª  

Oportunidade, E2O Portugal, de 16 de Dezembro de 2019, em Valongo, por 

120 instituições, representadas por mais de 250 profissionais ativos no campo 

da educação de segunda oportunidade e no combate à exclusão social de 

jovens em Portugal. A E2O é uma Instituição Particular sem fins lucrativos, cujo 

objetivo geral é promover a educação de segunda oportunidade, trabalhando 

especialmente com jovens vulneráveis, com baixas qualificações escolares e 

profissionais e em risco de exclusão social. A sua atividade principal, em 

parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos e o ME, é a promoção e 

gestão da Escola de 2ª Oportunidade de Matosinhos (E2OM), representante 

português na rede europeia de escolas de 2ª oportunidade (E2C). Descreve-se 

como um projeto que se 

inscreve num campo mais amplo de acções articuladas com as 

diversas medidas de política, educativa e social disponíveis, 

procurando alargar progressivamente a sua acção a outros 

territórios da área metropolitana do Porto e de outras zonas do 

país, interessados no desenvolvimento de acções idênticas de 

https://dre.pt/home/-/dre/123725456/details/maximized13
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educação de segunda oportunidade visando a redução do 

abandono precoce da educação/formação.   14

 Neste momento (2020) a Associação de Escolas de 2ª Oportunidade 

(AE2O), conta com um conjunto trinta e quatro Entidades, Autarquias e 

Associações aderentes, de norte a sul do pais inscritas. Na AMP norte 

podemos encontrar vinte e duas dessas Instituições; A sul da AMP podemos 

encontrar, - no concelho de V.N. de Gaia três Instituições: a Comissão de 

Proteção Crianças e Jovens (CPCJ) de Gaia, Instituto de Desenvolvimento e 

Inclusão Social (IDIS), ATE - Produções (a nossa Associação). Em S. João da 

Madeira: Centro Tecnológico do Calçado em Portugal. Três instituições no 

centro de Portugal, duas na Nazaré: Câmara Municipal de Nazaré e a CPCJ de 

Nazaré, e uma na Lousã: a Câmara Municipal da Lousã. Duas Instituições 

estão no centro-sul: Agrupamento de Escolas dos Templários. As restantes 

quatro Instituições estão no sul: duas em Lisboa: Associação Portuguesa para 

a Cultura e a Educação Permanente, e o Projecto Escola Social – Associação: 

O Companheiro; em Benavente: E2O de Samora Correia e a Fundação Padre 

Tobias. 

 Podemos constatar que a representação no centro e sul do país está em 

bastante menor número em relação à zona norte do país, o que se pode 

justificar pelo facto da E2OM ter começado em Matosinhos pertencente à AMP, 

como é o caso de seis Instituições e Entidades do concelho de Matosinhos, 

seis no concelho do Porto, quatro no concelho de Valongo, incluindo a E2O de 

Valongo; e as restantes seis em diversos concelhos: Braga, Bragança, Vila do 

Conde, Maia e Gondomar. A rede E2O está a fazer esforços no sentido de 

aumentar o seu território, bem como a implementação de E2O pelo resto do 

país, apoiando as várias entidades na criação de Estruturas de Aprendizagem 

de segunda oportunidade. Com efeito numa E2O em Samora Correia criada em 

2018, e na Escola de 2ª Oportunidade criada em Valongo em 2019, e na Escola 

de 2ª Oportunidade de Gaia no presente ano de 2020. 

 http://www.segundaoportunidade.com14
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4. A E2OM - UMA REFERÊNCIA 

 Neste capítulo será feita uma caracterização da Escola de 2ª 

Oportunidade de Matosinhos (E2OM), como a escola que escolhi como 

referência. Sendo a primeira E2O em Portugal, conta com 12 anos de 

experiência(s) no campo de atuação com estes jovens, mais conhecimento(s) 

ao nível das abordagens e interações efetuadas com estes jovens e como tal, 

penso ser a “obra” que me poderá ajudar a criar referenciais de atuação e 

planificação da estrutura e dos alicerces da E2O enquanto escola de 2ª 

oportunidade com uma educação pela Arte. 

 A Escola de 2ª Oportunidade de Matosinhos (E2OM) abriu em Setembro 

de 2008, situa-se no concelho de Matosinhos, em S. Mamede de Infesta e 

conta, para além do apoio efetivo da Câmara Municipal de Matosinhos (CMM), 

do ME e da AE2O, com uma ampla parceria de sustentação do projeto, e o 

envolvimento ativo de muitos agentes socioeducativos tais como: o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP), Agrupamentos de Escolas, Centros 

Qualifica, Centros de Saúde, CPCJ, Segurança Social e rede social local.  

  
 A E2OM, possui a sua forma própria de organização e uma gestão 

escolar ajustada aos objetivos educativos a que se propõe. Esta gestão 

contempla a organização e gestão dos horários da escola, organização dos 

espaços físicos e das equipas de profissionais. Para além disso, assume 

também uma relação institucional, mediada pelos seus colaboradores, numa 

dimensão mais ética e horizontal, na medida em que os alunos não se 

organizam em turmas, mas são pensados enquanto indivíduos, sendo, por isso, 

desenvolvido ao ritmo de cada aluno o seu Plano Individual de Formação (PIF).  

 A equipa de profissionais que trabalham na E2OM é uma equipa 

multidisciplinar com profissionais oriundos de várias áreas disciplinares, a 

saber: Professores das várias disciplinas de vocação mais cognitiva - 

Matemática, TIC, Inglês, Português, Ciências da Natureza-, Professores 

especialistas das artes - Música, Dança, Teatro, Artes Visuais; uma Psicóloga, 

Educadoras Sociais e Técnicos de Apoio. 

 O processo de ingresso dos jovens na E2OM, segundo a Psicóloga 

escolar, segue normalmente três fases:  
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1. Numa primeira fase os jovens são referenciados por várias entidades - 

Escolas, Tribunal, CPCJ; 

2. Numa segunda fase é feita uma entrevista, onde os jovens conversam com 

os técnicos da equipa psicossocial, - salvaguarda-se, desde o início, o 

processo de individualização do aluno por forma a que se possa fazer a 

triagem do seu perfil nas categorias e fatores prioritários: Idade - terem 

entre os 16-25 anos; APEF - estar em abandono escolar há pelo menos um 

ano; Identificarem-se com a E2OM - relativamente aos seus interesses 

vocacionais e artísticos; 

3. Numa terceira fase os candidatos e técnicos reúnem-se de forma a 

compreenderem se a entrada na E2OM poderá ser viável, de forma a aferir 

o que o jovem poderia ganhar indo para aquela escola. A Psicóloga admite 

que, na maior parte das vezes estes jovens ficam na E2OM por períodos à 

experiência de modo a perceberem se realmente é este ambiente de 

formação que pretendem e/ou se têm perfil para continuarem. 

 O espaço da escola E2OM é utilizado de forma informal conforme as 

necessidades do(s) grupo(s), sendo constituído por: um edifício principal com 

quatro salas multifunções : Oficinas, Dança, Artes plásticas e visuais, TIC, e 15

outras disciplinas: Português, Matemática, Geografia, Físico-Química, Inglês e 

Ciências Naturais; dois contentores no exterior que funcionam como Estúdio de 

gravação e Sala de ensaios de música, e ainda um edifício de apoio 

administrativo, onde existe um Open Space onde podemos encontrar um 

pequeno recanto de leitura/biblioteca, um bar, e o espaço onde são arquivados 

os Processos Individuais de Formação (PIF), e ainda uma cozinha e um espaço 

multiuso: cantina e sala de certificação. No piso superior encontram-se os 

escritórios da coordenação e direção. Nos espaços exteriores também se 

realizam várias atividades: grafitti, dança, convívio. 

4.1. A aprendizagem enquanto conflito: o professor enquanto mediador 

 A aprendizagem enquanto conflito é corroborada com a opinião da 

Psicóloga Escolar da E2OM, que nos diz que os jovens que vão frequentar ou 

já frequentam a E2OM se sentem em processo de conflito com a instituição 

 consultar anexos.15
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Escola no sentido geral e com a aprendizagem. Para além disso, estes jovens 

estão, pelas razões apontadas anteriormente, em grave risco de exclusão 

social, pelo que cabe a toda a equipa multidisciplinar fazer a mediação do 

processo de ensino/aprendizagem, adequando as estratégias de educação e 

formação no sentido de conseguirem integrar, incluir e promover novos sonhos 

e rumos de vida nesses jovens. Os professores e técnicos que fazem o 

processo de mediação, a vários níveis, são os elementos mediadores mais 

importantes neste processo em que está presente o conflito interior, o 

desinteresse, a apatia, a má imagem de si e do espaço-Escola que o aluno tem 

quando chega à E2OM. Considerando o ponto de chegada dos alunos à 

E2OM, prevê-se tal como Magno (1999) que o professor tem de compreender o 

seu papel, enquanto profissional, como alguém  

que não se resume à montagem de um trabalho [mas que] 

deve ser um elemento transformador das experiências; deve 

«co-criar» e fomentar a busca de experiências sensoriais dos 

participantes, o espírito crítico, a percepção de si próprio em 

relação às outras pessoas, a reflexão sobre o [seu] papel no 

mundo (Magno in Caldas e Pacheco, 1999: 64).  

 A necessidade destes jovens perceberem o sentido da educação e da 

aprendizagem, passa muito pelo que Charlot (2006) refere como a sua relação 

com o saber, um conceito que obriga os profissionais ligados à educação, 

nomeadamente os professores, a serem mais do que adultos que ensinam, que 

explicam, que transmitem conteúdos, isto é, Profissionais do conhecimento 

cognitivo. Desejavelmente, e pelo contrário, deverão assumir-se como 

verdadeiros educadores, o que implica sobretudo preterir modos de trabalho 

pedagógico assentes na relação desigual entre quem ensina e quem aprende, 

construindo uma relação educativa que privilegia a apreensão e a atribuição de 

significado(s) e de sentido(s) ao conhecimento, integrando-o no mundo da vida.  

Tal como refere a Coordenadora Artística da E2OM, no 2º Encontro de 

Iniciativas de Educação de Segunda Oportunidade em 16 dezembro, 2019, a 

função educativa do professor na E2OM torna-se ainda mais relevante, porque 

os jovens precisam de ver essa “luz ao fundo do túnel”, ou seja, precisam de 

percecionar de forma pragmática e utilitária o que aprendem, nas suas próprias 
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palavras: “vou precisar de fazer isto para chegar mais além”. Referiu ainda que, 

dos cinquenta alunos reunidos na sessão de apresentação no início do ano 

letivo, em que fizeram um círculo de conhecimento e de partilha, apenas um 

único jovem tinha um sonho, não possuindo os restantes nem sonhos nem 

expectativas do que queriam para o seu futuro. A dificuldade que estes alunos 

têm de projetar a médio prazo e o trabalho que é feito para lá chegar, é o que 

Schültz (2009) considera a diferença entre o Ato (unidade completa de produto 

acabado) e a Ação (sequência em curso de eventos), este diálogo permanente 

entre projeção e projeto, é para os jovens da E2OM fundamental, de forma a 

compreenderem a ação que integra o ato significado na sua projeção num 

futuro significativo. 

 A mediação “tem como objetivo abordar o conflito numa perspetiva 

positiva e formadora, fomentando a autoestima, o empowerment e a 

responsabilidade social“ (Costa e Silva, 2011: 259), e ainda em Torremorell 

(2008) podemos também compreender que “a missão da mediação é 

exactamente a de servir de ponto de encontro daqueles que são diferentes sem 

cair na tentação de os homogeneizar“ (Torremorell, 2008: 81). Como podemos 

observar na Ilustração 2, em Torremorell (2008) a ideia de que a própria 

mediação tem uma componente artística determinante, compreende-se no 

sentido em que, na mediação não há nada de processos mecânicos e 

memorizados, mas trata-se sim, de adequar as estratégias aos indivíduos 

implicados no processo. 
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Ilust. 2 - Esquema geral do Processo de Mediação 
Lederach, 1996 in Torremorrell (2008: 54)



 Considero que as fases que compõem o processo de mediação 

educativa na E2OM respeitam os pressupostos próprios da Mediação (de 

conflitos e do conhecimento), tal como ela é perspetivada pelos especialistas 

deste campo de estudos, em todo um dispositivo de concertação que 

Torremorell (2008) designa por Plano de Ação Comum, que é seguido pelos 

Profissionais da E2OM, nomeadamente pela ação da Psicóloga Escolar. 

Exemplifico: 

Entrada - a voluntariedade dos participantes na entrada deste processo, uma 

vez que os alunos, apesar de indicados pelas diversas Entidades, entram 

voluntariamente na E2OM. Ninguém é obrigado a ir, trata-se de uma opção do 

jovem, mesmo que por sugestão alheia; 

Acordo - quando aceitam e são aceites, permitem e autorizam os técnicos a 

intervir, criando os acordos da intervenção - Plano Individual de Formação 

(PIF); 

Conta-me - Também neste processo os técnicos ouvem as histórias que 

compõem a identidade e a história de vida de cada jovem pelas suas próprias 

palavras e não apenas pelo que está relatado e descrito nos processos 

emanados das Entidades competentes, nomeadamente: rendimentos 

familiares, processos em tribunal, histórias de consumos, percurso escolar, 

número de retenções anteriores em espaços educativos, e a retaguarda 

familiar; 

Situar-me - segundo Torremorell (2008), é neste momento que “o mediador 

procura passar do eu/tu para o nós, definindo a situação como partilhada”, 

Torremorell (2008: 56). Na E2OM os técnicos co-constroem os PIF a partir do 

que são os interesses dos jovens, procurando abordar as áreas que 

necessitam de ser trabalhadas para o seu desenvolvimento pessoal, social e 

cognitivo; 

Concertar – para que os jovens se fortaleçam progressivamente e possam 

mostrar reconhecimento à outra parte [Escola], através deste processo de 

colaboração (idem: 57). Trata-se, nas palavras da Psicóloga Escolar da E2OM, 

de ir “procurando onde eu tenho mais dificuldades, o que quero e o que preciso 

de trabalhar” , o que implica o estabelecimento de um horário que os jovens 16

 Informação recolhida em entrevista à Psicóloga escolar no dia 7 de janeiro de 2020. 16
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possam cumprir, serem co-responsabilizados nas atividades, o aprender a 

(saber) Estar e Ser na comunidade, através de idas a Jardins de Infância e 

Lares de Idosos, de apresentações artísticas e outras atividades, algumas das 

quais podendo ser também sugeridas pelos próprios jovens, a partir dos seus 

interesses.  

 Esta coparticipação na elaboração do Plano Individual de Formação 

(PIF), que envolve a equipa multidisciplinar da E2OM e os jovens, tem vários 

pontos de encontro com o Plano de Ação Comum da mediação de conflitos, na 

medida em que ambos os planos procuram uma mudança significativa dos 

protagonistas, a nível das ações, da linguagem, das aprendizagens (criadas em 

conjunto), do comportamento, metas só atingíveis pela participação ativa de 

todos os elementos no processo (Torremorrell, 2008). E ainda segundo Costa e 

Silva (2011), a mediação nos contextos escolares pode concretizar essa ação 

múltipla numa perspetiva preventiva e criativa de promoção do sucesso escolar, 

prevenindo o insucesso e o abandono escolar na promoção de interações 

inexistentes ou fragilizadas entre os atores e os micro-espaços da comunidade 

educativa. Podemos também reconhecer-lhe um papel preventivo/formador e/

ou resolutivo na abordagem de situações de conflito e indisciplina.  

 Caraterizando-se a mediação como um processo eminentemente 

humano (Torremorrel, 2008), assume-se o professor como um mediador, 

embora a imperatividade desta valência não subsuma a sua qualidade 

enquanto especialista na gestão da aprendizagem e dos saberes ora, o 

professor, sendo um especialista, é também um mediador cognitivo, que faz a 

ponte entre o conhecimento e o objeto do conhecimento, ou entre os 

instrumentos de reconhecimento e a compreensão da realidade (Matos, 2009); 

mas ele é também um mediador afetivo, alguém que dá a mão, o ombro, que 

escuta, que dá a paleta das cores às emoções e tira as máscaras aos 

preconceitos. A importância desta relação entre professor e aluno, na E2OM é 

sublinhada como a importância de “pertencer” e do “reconhecimento”, tal como 

as investigadoras Macedo, Santos & Araújo (2018) constatavam já no seu 

estudo “How can a Second Chance School support young adults´ transition 

back to education?” 
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 Concluo esta ideia com a experiência e reflexão de LaFontana (1999) 

que defende que a especialização, a gestão do conflito e a função de mediação 

do conhecimento são três vertentes fundamentais para um professor de artes 

ou expressões, cujo trabalho, em contexto de aula, promove um contacto 

humano aprofundado, baseado no reconhecimento das possibilidades 

expressivas do corpo e da voz, na libertação de tensões musculares, no treino 

sistemático da concentração da atenção, na superação de dificuldades e 

valorização de capacidades individuais, no livre trânsito de ideias e de 

emoções, “o nosso objetivo, evidentemente, não é o de formar intérpretes de 

teatro ou dança, mas utilizar recursos destas mesmas formações para tornar as 

pessoas melhores“ (LaFontana in Caldas e Pacheco, 1999: 43). 

4.2. O papel mediador da Arte na E2OM 

 Paulo Freire considerava que ensinar exige estética e ética, um 

pressuposto que ele enunciou nos seguintes termos: “A necessária promoção 

da ingenuidade à criticidade não pode ou não deve ser feita à distância de uma 

rigorosa formação ética, ao lado sempre da estética” (Freire,1996: 16). A ética é 

cada vez mais um importante pilar a respeitar no processo educativo, e as 

variadas formas de expressão fazem com que qualquer pessoa possa 

encontrar na linguagem artística uma forma de expressão que vá de encontro à 

capacidade de nos abrirmos aos outros, fazendo com que o processo de 

aprendizagem seja cimentado pelo respeito e pela empatia, conectando as 

pessoas entre si, e conectando cada um com as suas origens e cultura. E ainda 

em Pereira (2016), a ética é compreendida “como profundamente implicada no 

mundo da vida da Escola, a ética em educação relaciona-se com fenómenos 

de interação, intersubjetividade e mediação cognitiva, no contexto de uma ação 

comunicativa que os possa interpretar e traduzir em formas discursivas de 

entendimento ético“ (idem, 2016: 6). 

   
 A E2OM, na opinião da Coordenadora Artística, considera os interesses 

particulares e as preocupações muito específicas destes jovens, que 

posteriormente são transformados em matéria de criação pelos professores de 

artes e expressões. Se, por um lado, o papel mediador da arte na E2OM 

resulta no processo de transmitir e desenvolver conhecimento através das 
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várias iniciativas pedagógicas artísticas promovidas para que os jovens, entre 

“beats” e rimas de Hip Hop, possam escrever, soltar e gritar o que lhes vai na 

alma; nas pinturas murais de grande extensão, em vários sítios do Município de 

Matosinhos, possam dar liberdade à imaginação e à criação; pela dança, pelo 

movimento e expressão corporal possam (re)encontrar novas formas de 

expressão alheias à violência e ao conflito; por outro lado, a atividade artística 

favorece e impulsiona os processos de mediação Escola /Jovens, processo de 

tal forma notório na E2OM que, nas palavras do Diretor e da Coordenadora 

Artística da E2OM (2018), a Arte promove “experiências significativas”  em que 17

os jovens desenvolvem não só a capacidade de escutar os outros, mas 

também a possibilidade de terem voz própria, de trabalharem em equipa, de 

desenvolverem um projeto.  Além disso, na E2OM, as artes e as apresentações 

artísticas têm um papel fundamental na organização e na integração do 

conhecimento, promovendo o diálogo interdisciplinar. O diálogo interdisciplinar 

referido pela Coordenadora Artística é importante, na medida em que na 

E2OM, ele é da responsabilidade de equipas multidisciplinares que têm como 

objetivo comum o cumprimento do Plano Individual de Formação (PIF). Tais 

equipas, nestes sistemas escolares inclusivos, são muito importantes porque 

ajudam o jovem, em situação de risco, no processo de desenvolvimento de 

percursos inclusivos e com sucesso, tal como Downes, Nairz-Wirth & Anderson 

(2018) referem. O PIF é um diário de bordo que acompanha os jovens em todo 

este percurso de segunda oportunidade, um percurso que pode ser refeito, 

adaptado e corrigido, sempre que necessário.  

 Informação recolhida a partir do folheto E2OM editado em 2018.17
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Ilust. 3 - A Arte como linguagem de mediação da E2OM



 A Ilustração 3 esclarece como essa relação de partilha se processa, 

cabendo à Escola a oferta de linguagens artísticas mobilizadoras e aos jovens 

a libertação da expressão pelo exercício ativo e implicado dessas diferentes 

linguagens: dança, música, movimento, expressão plástica e visual, trabalhos 

manuais, cinema… afinal, outras tantas vias de acesso e de produção do 

conhecimento cognitivo, bem como de desenvolvimento pessoal e social.  

  
 A Arte tem na E2OM um papel mediador, promovendo na escola “um 

processo que veicula convivência interpessoal” (Torremorell, 2008: 71), na 

medida em que é através da experiência da criação com “o outro”, da partilha 

das criações individuais e coletivas e da exposição e apresentação das 

mesmas, que se unifica o grupo, respeitando-se, contudo, a individualidade 

(artística) de cada um. A partir do que pude observar no espaço formativo da 

E2OM, e tal como podemos perceber em Torremorell (2008), a arte também é 

valorizada pelo seu papel mediador, e enquanto “coeficiente de coesão”, sendo 

que esta vinculação se faz a partir da criação de pontes entre as pessoas - 

jovens e adultos - em contracorrente com as tradicionais posições do poder 

adulto em relação aos jovens, que, nas escolas formais, implicam normas de 

conduta rígidas que, não sendo cumpridas, resultam em castigos e 

penalizações. 

 Relativamente à mediação que é feita na E2OM, como fiquei a perceber 

a partir das observações realizadas e também em conversa com a Psicóloga  

escolar, em situação de conflito, a mediação é feita a partir do diálogo com os 

jovens, em que se procura, numa primeira fase, o reconhecimento do erro, de 

forma a esclarecer os motivos que levaram à ocorrência do conflito, para, em 

seguida, adulto e jovem pensarem em conjunto em estratégias de reparação do 

mesmo e depois a gestão do conflito. Ora, a Arte faz com que estas pontes se 

estabeleçam de modo mais favorável, e também pela possibilidade que cria 

dos seus “atores" falarem a mesma linguagem, se poderem expressar na 

linguagem que “mais lhes diz” e em que “melhor dizem”, de arranjarem 

soluções criativas para os seus conflitos. E para os investigadores das E2O 

Macedo, Clough & Santos (2017) é este forte poder que a Arte tem no equilíbrio 

e compromisso dos jovens que ajuda a construir a sua disponibilidade mental e 
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afetiva para a aprendizagem. Como também podemos compreender em 

Usarralde, Mateo & Raga (2012), o processo de mediação escolar, desde o seu 

início nos anos 70 nos EUA, tem como base valores como a confiança, a 

empatia, a paciência, a disponibilidade para ajudar. Contudo, na mediação 

intercultural outros valores emergem, nomeadamente a sensibilidade, o 

entusiasmo, o espírito crítico, a assertividade, o respeito, valores estes que 

considero serem transversais no trabalho com as artes e as expressões.  

  
 E se a “mediação para a inclusão social se inscreve em dois níveis de 

intervenção: a mediação de diferenças e a mediação de diferen-

dos” (Guillaume-Hofnung, 2005, in Costa e Silva, 2016: 37), a arte como 

linguagem mediadora potencia esse trabalho, visto que, ao equilibrar o poder 

em contexto educativo, distribuindo-o tanto pelos jovens como pelos adultos, 

permite que sejam negociadas as divergências, resolvidos os antagonismos e 

criadas soluções (artísticas) para os conflitos pessoais e sociais. 

4.3. O papel dos professores na E2OM 

 O professor como empreiteiro que usa a Arte como argamassa do muro 

social, o empoderamento social e o trabalho de grupo como sistemas únicos de 

criação e reflexão de saberes e aprendizagens, vem no sentido da 

conceptualização d´ “o “artógrafo” (…) como protagonista de um processo, 

capaz de mesclar teoria, prática, poética, criação, expressão, registro e 

sistematização“ (Mafra, 2015: 11). 

 No sentido mais lato, os profissionais que estabelecem a relação 

educativa com os jovens são os professores. Considerando tal como Freire 

(1996), que o aluno é um ser em formação, com expressão individual e única, 

acredito que o processo ensino/aprendizagem “também decorre da minha 

compreensão do homem e da mulher como seres históricos e inacabados e 

sobre que se funda a minha inteligência do processo de conhecer”; [que] 

ensinar é algo mais que um verbo transitivo-relativo (Freire,1996: 13). Torna-se 

relevante perceber de que forma é que a E2OM, como instituição que é, 

compreende as pessoas que as habitam, ou seja, a comunidade escolar.  
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 A comunidade escolar compreende e agrupa todos os que de alguma 

forma direta ou Indireta - fazem parte da escola, sendo os elementos centrais 

os professores e os alunos. Esta dicotomia professor - aluno, um dos eixos 

estruturantes da escola moderna era já há dois séculos e, de certa forma, 

inicialmente, sobretudo uma relação de poder, em que o aluno obedecia ao 

professor e eram administrados conteúdos e matérias que eram “importantes” 

que estes aprendessem de forma a encaixarem-se, como peça de um puzzle 

na sociedade. Ora, isto contraria a ideia de centrar o processo educativo 

“exactamente no ser humano. Isto é, como indivíduo - indivisível, único na sua 

maneira de ser, sentir e expressar” (Caldas & Pacheco, 1999: 9). Os mesmos 

autores atribuem ao professor das artes e expressões, um papel de ponte entre 

a criação e realidade escolar, garantindo que este perpetue uma certa disciplina 

"familiar - habitual, que protege o difícil equilíbrio entre as várias disciplinas 

articuladas no trabalho artístico: a concentração; a observação; o “outro” jogo 

com o outro; a experiência de emoções diversas; a sintonia de grupo 

(…)” (Caldas & Pacheco, 1999: 27). Para além disso, poderá interpretar-se que  

os professores fazem a ponte entre a criação e a realidade escolar, através da 

arte como linguagem e da afetividade, da relação interpessoal e da gestão do 

conflito e das emoções. Na E2OM tenta-se, tal como pude constatar, que os 

jovens encontrem nos professores, uma zona de conforto e não de confronto.  

 De acordo com Bernard Charlot (2006), na relação com o saber, o 

professor mediador é mais do que o professor que ensina, que explica, que 

transmite conteúdos, é um mediador do conhecimento cognitivo, e que se torna 

educador renunciando a formas de poder sobre os alunos em que através da 

construção de uma dimensão discursiva comum, possibilita a apreensão e 

atribuição de significados e de sentido(s) ao conhecimento, integrando-os no 

mundo da vida, em que a “Arte e educação encontram-se, completam-se no 

respeito da alteridade: cada um necessita do outro para reequilibrar, 

permanentemente, o olhar sobre o sentido da formação” (Deldime in Pacheco e 

Caldas e Terrasêca, 2007: 80). 

 Em Lafontana (1999), podemos ainda perceber melhor o papel de 

mediação que um professor de Artes ou expressões, em contexto de aula terá 
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que operacionalizar, expresso em três competências, a saber: a especialização, 

a gestão do conflito e ainda a mediação do conhecimento: 

O nosso trabalho promove um contacto humano aprofun-

dado, baseado no reconhecimento das possibilidades 

expressivas do corpo e da voz, na libertação de tensões 

musculares, no treino sistemático da concentração da 

atenção, na superação de dificuldades e valorização de 

capacidades individuais, no livre trânsito de ideias e de 

emoções (…) (La Fontana in Caldas e Pacheco, 1999: 

43). 

4.4. O papel do trabalho de grupo na E2OM  
  
 O trabalho de grupo, tal como é referido pela coordenadora pedagógica 

da E2OM, é muito importante para a organização das aprendizagens, na 

medida em que várias equipas de trabalho se formam: professores/alunos, 

alunos/alunos, e mesmo entre os vários elementos adultos: professores/

coordenadores pedagógicos/equipa Psicossocial, no sentido de criar diversos 

patamares de organização do trabalho pedagógico, favorecendo experiências e 

vivências mais ricas para toda a comunidade escolar.  
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 Quando, por exemplo existe uma atividade pensada para a escola, 

normalmente surge à volta do tema que está a ser estudado ao longo do ano 

letivo. No presente ano (2019/20) o tema é “A viagem da circum-navegação de 

Fernão Magalhães”, toda a comunidade escolar se mobiliza, conforme 

podemos ver na Ilustração 4, com as equipas referidas anteriormente, de modo 

a que os jovens possam trabalhar as temáticas satélites à volta da grande 

temática, desenvolvendo aprendizagens nas várias áreas disciplinares: 

Português, TIC, Ciências da Natureza, Inglês, Matemática, Educação Visual, 

Educação Musical, Educação Física; e ainda na aquisição de competências 

sociais e pessoais. 

 Em trabalho de investigação realizado na E2OM, Macedo, Clough & 

Santos (2017) abordam a forma como o tema “A Alegoria da caverna” foi 

utilizado pedagogicamente para o desenvolvimento de competências sociais e 

pessoais, e de aprendizagens diversas, identificando vários pontos como 

facilitadores das aprendizagens, das relações pessoais e do empoderamento 

pessoal e do grupo: 

Ponto 1 - “Eu sei!” - ultrapassando inseguranças, os professores e a equipa 

pedagógica encontram estratégias de forma a sublinhar as aprendizagens e os 

saberes adquiridos, procurando aumentar a auto-estima e a confiança dos 

jovens;  

Ponto 2 - “Diz-me porquê e eu aprendo” - observou-se desde o início do 

processo de construção da peça de teatro, que os professores e restante 

equipa pedagógica, aproveitaram todas as oportunidades para contextualizar o 

tempo e o espaço, inserindo conceitos e matérias de diferentes disciplinas, de 

forma a que os alunos pudessem compreender e inteirarem-se da época que 

iriam representar;   

Ponto 3 - “Sabes que tu és uma parte muito importante aqui!” - a promoção de 

laços emocionais nos contextos educacionais é um momento chave para a 

aquisição de competências escolares, onde o auto e o hetero-conhecimento de 

todos os que participam na atividade, quer sejam professores ou alunos, os 

estrutura como seres em construção;  

Ponto 4 - “Como é que vamos fazer isto?” - quando existe um problema 

relacionado, neste caso com a produção teatral que a E2OM ía apresentar à 
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comunidade, esta questão colocada por uma aluna, foi ouvida pelo professor 

responsável que lançou o desafio para que o grupo decidisse qual a melhor 

solução para o problema; 

Ponto 5 - “Desculpa, é só para ir ver o leite.” - compreender e dar suporte às 

circunstâncias da vida, quando uma destas jovens tem que experimentar a 

temperatura do leite que uma colega irá dar ao seu filho bebé, o professor 

aguarda de forma paciente, porque a vida é mais importante do que tudo, é 

impreterível incorporar a vida destes jovens no quotidiano da escola de forma a 

que estes possam sentir que estão num grupo que os aceita e acolhe para o 

que der e vier, que tem sensibilidade para os escutar e para os receber 

(Macedo, Clough & Santos, 2017: 83-86). Neste processo os investigadores 

identificam os processos de co-construção, colaboração e envolvimento em 

todas as fases da construção do projeto. O que faz o grupo e a definição de 

trabalho de grupo na E2OM, é o sentir que todos os seus elementos estão à 

vontade para poderem participar, questionar, sugerir e procurar soluções.  

  
 A organização do espaço das salas de aula na E2OM promove essa 

articulação entre trabalho de grupo e participação de todos os elementos; são 

como se pode ver nas fotos 1 a 8 (em anexos, págs. 2 a 5) espaços informais e 

multifuncionais que se adaptam ao grupo e às suas necessidades. A E2OM é 

uma prova viva que contraria a forma como vivemos nesta época, em que o 

social a maior parte das vezes é preterido em prol do que é individual e de 

maior e mais rápido rendimento; a filosofia construtivista de criação em grupo e 

para o bem comum, salvaguardando sempre o ser individual, é uma importante 

lição a reter. 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5. O PROJETO EDUCATIVO DA E2O 

5.1. Considerações gerais 

 Começaria por evidenciar, tal como Jorge Costa (2003), que acredito 

que um projeto de escola só terá sucesso se, desde a sua criação, mesmo na 

fase inicial da sua concepção os seus diversos participantes forem chamados a 

contribuir para tal, acredito mesmo que o desenvolvimento do projecto E2O 

deverá “implicar todos os sujeitos numa atuação conjunta e concertada, o que 

pressupõe o conhecimento das propostas, a sua discussão, negociação e 

compromisso, assim como a adesão e o envolvimento dos vários intervenien-

tes“ (idem, 2003: 1331). Assim o projeto da E2O, na sua concepção conta com 

a participação, mais ou menos diretamente, dos parceiros com quem a escola 

contará para a sua criação e implementação: a Autarquia, a Junta de 

Freguesia, a CPCJ, os amigos críticos da FPCE da UP, a AE2O, e a E2OM.  18

  
 O projeto educativo que me proponho desenhar é baseado no modelo 

de Escola de 2ª Oportunidade (e, particularmente, na E2OM, conforme 

referenciada no capítulo anterior), mas também conta com um conjunto de 

outras propostas educativas, métodos e teorias que penso fundamentar na 

minha proposta de educação artística. Tendo em conta a definição de projeto 

proposta por Bonvalot e Courtois como sendo “a passagem do desejo à 

intenção e da intenção ao acto” (Cortesão, 1984: 89), pretender desenhar um 

projeto educativo num curso de Mestrado é realmente querer sonhar alto, 

consciente que fazer um projeto não é só ter uma ideia e colocá-la em prática, 

é necessário um trabalho persistente e contínuo e sobretudo compreender o 

que já se fez (de que é exemplo o caso da E2OM) e também, tendo em conta 

as “dimensões do projecto que são objecto da avaliação,(…) falamos dos 

 O envolvimento deste conjunto de instituições afere-se a uma abordagem que identificou uma 18

localização precisa no território. Tratando-se de um processo em curso e cuja negociação não se 
esgota na temporalidade deste ‘projeto académico’, estando sujeita a um conjunto de 
condicionantes e constrangimentos que largamente o transcendem, o que aqui importa reter é a 
dinâmica de coparticipação de um conjunto alargado de intervenientes, pressupondo, desse 
modo, que esta mesma dinâmica se manterá, independentemente da localização que venha a ser 
objeto de acordo definitivo. 
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impactos, da realização, da operacionalização e da concepção da 

intervenção” (Capucha, 2008: 46).  

 O Projeto Educativo de Escola (PEE) na definição de Costa (1997) é 

também um 

documento de caráter pedagógico que, elaborado com a 

participação da comunidade educativa, estabelece a 

identidade própria de cada escola através da adequação 

do quadro legal em vigor à sua situação concreta, 

apresenta o modelo geral de organização e os objetivos 

pretendidos pela instituição e, enquanto instrumento de 

gestão, é ponto de referência orientador na coerência e 

unidade de ação educativa (Costa, 1997: 24). 

 O Projeto Educativo (PE), por sua vez é o documento de definição da 

política da escola e o qual vincula todos os membros da comunidade educativa 

com um objetivo comum, sendo “o resultado de um consenso a que se chega 

depois de uma análise de dados, de necessidades e de expectativas” (Antúnez 

et al, 1991: 2) e ainda compreendendo “a construção dos projectos educativos 

das escolas três dimensões que nos parecem inseparáveis deste desiderato: 

são elas a participação, a estratégia e a liderança” (Idem). O PE da E2O 

adquire uma importância extrema pois nele assentam os princípios estruturais 

da escola, assim o PE poderá ser comparado com os alicerces da obra, nos 

quais o envolvimento dos seus agentes educativos configurará as ações 

adequadas a quem o projeto é destinado.  

  
 Pensar e conceber um PE é criar no presente para pensar o futuro, 

segundo David Deming, professor de Políticas Públicas, Educação e Economia 

em Harvard, numa entrevista à BBC Brasil (2017) . Perante a questão: “E qual 19

o papel da educação em preparar as pessoas para o cenário atual?”, Deming 

respondeu que, a maioria das pessoas pensa a partir da sua experiência 

escolar, esta as prepara para o mundo do trabalho futuro. Ora, se a educação 

deve pensar no futuro, porque é que ainda está no passado? Deming (2017) 

continua a assegurar que o ambiente de trabalho futuro nada terá a ver com a 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-4025496119
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forma como a sala de aula está organizada, onde o professor está à frente e os 

alunos estão dispostos em filas de mesas alinhadas, tipo palestra. Hoje em dia, 

e no futuro possivelmente ainda mais, a maioria dos espaços de trabalho são 

espaços fluídos em que as pessoas tem papéis diversos e são estimuladas a 

desenvolver parcerias, integrar equipas e corresponder no sentido de resolver 

problemas não estruturados. As escolas, não podendo completamente ignorar 

o seu contributo, enquanto antecâmara, na preparação para o trabalho, 

deveriam, por isso, ter igualmente presente, na formulação dos seus projetos 

educativos, e por isso prever e garantir que se pensem as,   

novas competências que fazem as preferências dos emprega-

dores [se situam] noutros horizontes: a apropriação de valores 

e do sentido da ética; posturas positivas perante o trabalho; 

capacidade de resolução de problemas; a inovação e a 

criatividade; o raciocínio em árvore; o pensamento por 

possibilidades e por alternativas; a descodificação de situações 

complexas e de construção de inteligibilidade; (…) a empatia, 

que está na base da inteligência emocional; as competências 

de comunicação e a comunicação intercultural; a capacidade 

de negociação de conflitos; o trabalho em grupo; a abertura do 

espírito à aprendizagem permanente (Carneiro, 1998: 16). 

 Retomando os modus faciendi da escola, não no sentido de uma estrita 

instrumentalização, mas de uma discussão que procure articular conteúdos de 

trabalho e modos de trabalho, Deming (2017) mobiliza a situação de trabalho 

numa sala em Jardim de Infância, a qual se aproxima muito mais com o 

ambiente de trabalho moderno do que as salas de aulas tradicionais, ao longo 

da escolaridade obrigatória. No Jardim de Infância, aprende-se a socializar, a 

criar, a procurar o sentido de aprender, a criança não aprende apenas números 

e letras, mas é colocada em grupos para negociar, compartilhar os seus 

recursos e ocupar diferentes papéis. Pretende-se que na E2O a possibilidade 

de trabalhar em equipas multidisciplinares e se exigir que os seus elementos 

possam contribuir com ideias criativas, sejam ativos, participativos e 

informados, possam ser os modus operandi do processo ensino-aprendizagem. 
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 O mesmo Professor ainda é da opinião de que “podemos afirmar que a 

busca de entretenimento como séries, vídeos e jogos está constantemente 

crescendo. Ou seja, os publicitários, designers, artistas e cineastas terão um 

grande espaço no futuro.”  Se fizermos uma análise rápida daquilo que nos fez 20

"sair de casa” estando confinados, na atual situação de pandemia do Covid-19, 

foram certamente os conteúdos digitais, desenvolvidos nos últimos tempos, que 

nos ocuparam a mente, ajudaram-nos a criar novas rotinas de trabalho em 

casa, aulas em fóruns, divertimento nas redes sociais e nas plataformas 

Streaming, esta “desmaterialização” dos espaços tradicionais de aprendiza-

gem, faz com que cada vez mais seja necessário repensar de que forma é que 

as escolas se podem adaptar, desconstruir o conceito de sala de aula formal, e 

possam criar novos “espaços” de educação e formação, digitais, interativos e 

co-participativos no processo de ensino-aprendizagem, fator importante que me 

levou a pensar no espaço físico de E2O a criar. 

 As questões da organização do espaço, conforme invocadas pela escola 

tradicional, assentes num pressuposto central de disciplinação (Foucault, 2013) 

do trabalho escolar e menos na valorização do conhecimento enquanto 

trabalho complexo (Gorz, 2003), não podem hoje mais ignorar, não apenas 

aquilo que se aprende, mas igualmente os modos e meios por intermédio dos 

quais essa aprendizagem é assegurada.  

 O PE não pode ignorar no seu desenho, e tendo em conta todas as 

ressalvas anteriores, a realidade e o futuro dos jovens para que a E2O irá ser 

construída, nesse sentido, ter esta consciência das profissões do futuro, do que 

a sociedade espera destas novas gerações e dos cursos que terão saídas 

profissionais, é muito importante para jovens que já estão na sua 2ª 

oportunidade de educação e formação, perceber qual o perfil com que devem 

sair da E2O, e quais os princípios que o orientam. 

 Pelo facto, têm-se presentes os princípios que orientam, e dão sentido 

ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (DGE, MCE, 2017: 

13-14) são: 

 https://www.bbc.com/portuguese/geral-4025496120
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A. Base humanista – A escola habilita os jovens com saberes e valores para a 

construção de uma sociedade mais justa, centrada na pessoa, na dignidade 

humana e na ação sobre o mundo enquanto bem comum a preservar. 

B. Saber – O saber está no centro do processo educativo. É responsabilidade 

da escola desenvolver nos alunos a cultura científica que permite compreender, 

tomar decisões e intervir sobre as realidades naturais e sociais no mundo. Toda 

a ação deve ser sustentada por um conhecimento sólido e robusto. 

C. Aprendizagem – As aprendizagens são essenciais no processo educativo. A 

ação educativa promove intencionalmente o desenvolvimento da capacidade 

de aprender, base da educação e formação ao longo da vida. 

D. Inclusão – A escolaridade obrigatória é de e para todos, sendo promotora de 

equidade e democracia.  

E. Coerência e flexibilidade – Garantir o acesso à aprendizagem e à 

participação dos alunos no seu processo de formação requer uma ação 

educativa coerente e flexível. É através da gestão flexível do currículo e do 

trabalho conjunto dos professores e educadores sobre o currículo que é 

possível explorar temas diferenciados, trazendo a realidade para o centro das 

aprendizagens visadas. 

F. Adaptabilidade e ousadia – Educar no século XXI exige a perceção de que é 

fundamental conseguir adaptar-se a novos contextos e novas estruturas, 

mobilizando as competências, mas também estando preparado para atualizar 

conhecimento e desempenhar novas funções. 

G. Sustentabilidade – A escola contribui para formar nos alunos a consciência 

de sustentabilidade, um dos maiores desafios existenciais do mundo 

contemporâneo, que consiste no estabelecimento, através da inovação política, 

ética e científica, de relações de sinergia e simbiose duradouras e seguras 

entre os sistemas social, económico e tecnológico e o Sistema Terra, de cujo 

frágil e complexo equilíbrio depende a continuidade histórica da civilização 

humana. 

H. Estabilidade – Educar para um perfil de competências alargado requer 

tempo e persistência. O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

permite fazer face à evolução em qualquer área do saber e ter estabilidade 

para que o sistema se adeque e produza efeitos.  
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 Observando estes princípios e sendo a E2O um projeto de escola que 

tem na sua base as Artes e a Educação pela Arte, é importante sublinhar que, 

tal  como Perrin (1994) acredito que,  

Other characteristics gained from the arts [in Education] 

are the ability to think creatively, the courage to act on 

one’s own beliefs, the capacity for descrimination and 

judgement, and positive sense of self-esteem.” (Perrin, 

1994:453). 

  
 Também Sousa (2003a) sugere afirmar-se que a arte na educação como 

expressão pessoal e, como cultura, é um importante instrumento para a 

identificação cultural e o desenvolvimento individual. A Arte como linguagem e 

como forma de expressão, ajuda-nos a desenvolver várias competências 

pessoais e sociais como: a criatividade, a perceção, a imaginação, a 

capacidade crítica, permitindo ao jovem apreender, analisar e mudar a 

realidade. 

 As Artes na educação, e a educação pela Arte, são duas abordagens 

completamente diferentes e constantemente discutidas por vários autores, 

evidenciando e, logo estão presentes as questões como: quais os seus 

objetivos, até aos contributos das artes e expressões para o desenvolvimento 

dos jovens. Esta discussão é sustentada por opiniões divergentes, que 

formulam diferentes conceções ideológicas sobre qual é, ou deve ser, o papel 

da arte na escola. Se Eisner (1997), classifica estas conceções ideológicas em 

dois polos - essencialista e contextualista - Dobbs (1998), reiterando que a 

discussão assenta no mesmo propósito atribui-lhe uma outra terminologia: não 

instrumentalista e instrumentalista.  Como compreender na prática e cruzar ou 

diferenciar os termos  utilizados pelos dois pedagogos e artistas atribuindo 

sentidos à situação que se pretende caraterizar: a Arte na educação?  

 Torres (2009), entende que a perspetiva essencialista de Eisner ou não 

instrumentalista de Dobbs, “caracteriza-se pela valorização da arte, enquanto 

experiência única e diferente de todas as que podem ser vivenciadas através 

das outras áreas curriculares e do conhecimento“ (Torres, 2009: 14), tornando a 

arte uma forma de percecionar o mundo de forma única. Por outro lado, a 

perspetiva contextualista ou instrumentalista, em Eisner e Dobbs, respetiva-
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mente, parte da premissa de que a arte pode proporcionar o desenvolvimento 

de várias competências: cognitivas, artísticas, motoras e comportamentais 

(Contextualista - Eisner), ao contrário da premissa de utilizar a arte 'num 

instrumento' de forma a atingir diferentes objetivos, os quais devem atender aos 

diferentes contextos dos indivíduos e/ou da comunidade (Instrumentalista - 

Dobbs).  

  É importante que esta distinção se faça na E2O, de forma a que fique 

definido em que perspetiva é que a Arte entra no processo educativo. Se a Arte 

é utilizada como forma de atingir os objetivos e conteúdos, ou se a Arte é o 

próprio processo educativo. Assim, concordo com Barbosa (2003a) na 

afirmação de que,  

a educação artística ao propor-se como via de formação do ser, 

não pretende substituir a transmissão do saber mas apresentar 

uma equacionação educacional valorizando as artes como 

meio, não só de formação do ser como de intervenção 

metodológica activa, ao serviço do próprio ensino de saberes 

(Barbosa, 2003a: 113). 

  
 A educação com base nas expressões artísticas, tem como base a 

própria expressão - de sentimentos, de ideias, de conhecimento. A educação 

voltada para objetivos eminentemente expressivos, seja qual for o meio 

utilizado (música, teatro, artes plásticas, escrita, movimento), contribui de modo 

significativo para a manutenção da vida mental saudável (…), [tem uma] ação 

homeoestática  e [também tem uma] influência preventiva em relação a 21

problemas psicológicos” (idem, 2003a: 183). Nos jovens que irão frequentar a 

E2O é fundamental esta relação entre - desenvolvimento / equilíbrio da parte 

emocional e psicológica / aquisição de saberes e saber-estar, na medida em 

que estes jovens, tal como dito no capítulo anterior, necessitam de ser 

valorizados enquanto pessoas e não excluídos da sociedade. 

 O desenho do PE da E2O partiu dos princípios gerais que orientam o 

Perfil do Aluno pelo ME e também da investigação feita sobre as E2O, E2OM, 

  Consiste no equilíbrio entre as necessidades de um indivíduo e o suprimento dessas mesmas 21

necessidades.
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relação da arte com a educação e pretende ser um instrumento que defina a 

missão da própria escola e dos seus princípios orientadores. 

 
5.2. A Missão 

 Como missão a E2O pretende prestar à comunidade um serviço 

educativo diferenciado e artístico, apoiado na educação de 2ª oportunidade, 

contribuindo para a formação de jovens conscientes da sua cidadania, que 

sejam capazes de serem críticos e conscientes dos seus deveres e direitos, 

conferindo-lhes a liberdade de atuar como agentes de mudança dos seus 

próprios percursos educativos e pessoais, num ambiente que incentiva a 

criação, e estimula o trabalho de grupo como forma de organização 

participativa, aberta e integradora.  

 A E2O procurará ainda ser reconhecida pelo seu humanismo, espírito 

inclusivo e padrões de exigência e co-responsabilidade. Valorizar as 

aprendizagens ao longo da vida, e para a vida, o conhecimento, e a aquisição 

de competências pessoais e sociais como condições de acesso ao mundo do 

trabalho e também ao prosseguimento de estudos, é também a nossa missão. 

  
 Visa-se ainda assegurar que a E2O seja um espaço de formação-

aprendizagem com determinados requisitos que a qualificam: ser inclusiva, 

adaptada às necessidades específicas dos jovens, alicerçadas numa reflexão e 

auto-avaliação permanente dos seus profissionais, bem como numa 

cooperação dinâmica com agentes e entidades da comunidade envolvente e 

atendendo à reflexão dos Amigos críticos (Professores especialistas da FPCE- 

UP). 

 Assim sendo, a missão do presente PE assume: 

- Promover uma conceção de Escola de 2ª Oportunidade artística, inclusiva, 

participada, interventora e promotora de sucesso para a vida. 

- Promover a formação integral dos jovens, numa perspetiva Universalista, 

nacional e regional. 

- Garantir que a E2O é um espaço atrativo feito pelo e para o jovem de forma 

a facilitar as aprendizagens e a promover a auto-suficiência. 
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- Promover o sucesso educativo, no sentido da conclusão dos ciclos do ensino 

básico (6º e 9º ano) e do ensino secundário (12º ano). 

- Promover a dinamização cultural e artística no espaço da E2O para toda a 

comunidade e comunidade escolar. 

- Fomentar a defesa de valores culturais, artísticos e ambientais. 

- Promover a educação para a saúde, através da adoção de comportamentos 

saudáveis promotores de bem-estar físico, emocional e social. 

 E ainda, a principal missão da E2O será a de formar jovens cidadãos 

saudáveis, criativos, críticos, responsáveis e que acreditam em si mesmos, 

incentivando-os e envolvendo-os de forma a adquirirem valores, competências 

e as ferramentas necessárias a serem independentes e integrados socialmente 

na vida ativa. É neste paradigma que se estabelece como objetivos: 

- Salvaguardar o direito de cada jovem a uma educação inclusiva, que 

responda às suas potencialidades, expectativas e necessidades e que 

assegure o seu sucesso educativo, assente em aprendizagens sustentáveis, 

através de uma abordagem artística e pela Arte; 

- Potenciar a criação de experiências e projetos – valorizando os interesses e 

aprendizagens prévias dos alunos e as formações, experiências e 

competências diversificadas da comunidade escolar, professores, 

educadores sociais, artistas, psicólogos escolares, auxiliares de ação 

educativa, pais, parceiros da E2O; 

- Promover a vivência de experiências de cidadania ativa – potenciando a 

responsabilidade, poder e reconhecimento dos jovens nas ações e nas 

tomadas de decisão na escola e na sociedade; 

- Promover práticas pedagógicas mais participativas, criativas e dinâmicas de 

forma a promover a integração curricular e de aprendizagens significativas; 

- Promover uma maior articulação entre todos os agentes educativos na 

reflexão e implementação de estratégias educativas mais ajustadas aos 

jovens; 

- Promover o contacto e visitas com as outras E2O nacionais e europeias, com 

vista a proporcionar aos jovens outras vivências, bem como a partilha de 

experiências, histórias de vida e percursos educativos com os seus pares; 
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- Integrar e valorizar as parcerias a nível local, nacional ou internacional 

(Autarquia, Instituições de Ensino Superior, Instituições locais), de forma a 

envolver os jovens em problemáticas e interesses da sociedade, e por outro 

lado, encontrar apoios para melhorar a prestação do serviço educativo. 

 
5.3. Princípios orientadores  

 Os princípios orientadores do PE da E2O foram considerados através de 

um conjunto de referenciais, tais como: Despacho n.º 6954/2019 - guia para 

criação de uma E2O, como também de um conjunto de linhas orientadoras de 

educação pela Arte e educação inclusiva, sendo estes:  

- Assegurar o direito à educação para todos; 

- Desenvolver um ambiente propício a um elevado grau de satisfação pessoal 

e profissional, que promova a autoestima, a cooperação, a interação, o 

respeito pela diferença, pelos diferentes percursos de vida e para o 

desenvolvimento integral de todos os intervenientes;  

- Promover uma cultura de participação e responsabilização, para uma plena 

integração na escola e na sociedade, que envolva toda a comunidade 

educativa na conquista de uma melhoria das condições oferecidas pela 

escola;  

- Promover uma efetiva articulação transdisciplinar que conduza a uma 

melhoria do processo de ensino/aprendizagem, ao desenvolvimento das 

competências e à redução do abandono e insucesso escolar;  

- Promover a integração na comunidade educativa e no mundo de trabalho a 

partir de metodologias diferenciadas; 

- Promover uma consciência cívica participante e responsável;  

- Promover a criação, o conhecimento e o respeito pelo Regulamento Interno 

da escola enquanto documento condutor das ações a desenvolver;  

- Promover a interação entre escola/família/meio envolvente, dando resposta a 

possíveis necessidades de formação;  

- Interagir com o “mundo exterior”, ao nível nacional e internacional;  

- Promover a abertura à inovação pedagógica, artística e tecnológica;  

- Promover valores como a solidariedade, civismo, conhecimento e formas de 

expressão, consciência ecológica, saúde e identidade pessoal e social.  
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 As orientações do ME no Perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória (2017) vão no sentido do jovem no final da caminhada, ter adquirido 

ferramentas necessárias à sua construção de cidadania que lhe permitam: 

- Estar munido de múltiplas literacias que lhe permitam analisar e 

questionar criticamente a realidade, avaliar e selecionar a 

informação, formular hipóteses e tomar decisões fundamentadas no 

seu dia a dia; 

- Ser livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do 

mundo que o rodeia; 

- Ser capaz de lidar com a mudança e com a incerteza num mundo em 

rápida transformação; 

- Reconhecer a importância e o desafio oferecidos conjuntamente 

pelas Artes, pelas Humanidades e pela Ciência e a Tecnologia para a 

sustentabilidade social, cultural, económica e ambiental de Portugal 

e do mundo; 

- Ser capaz de pensar crítica e autonomamente, ser criativo, com 

competência de trabalho colaborativo e com capacidade de 

comunicação; 

- Estar apto a continuar a aprendizagem ao longo da vida, como fator 

decisivo do seu desenvolvimento pessoal e da sua intervenção 

social; 

- Conhecer e respeitar os princípios fundamentais da sociedade 

democrática e os direitos, garantias e liberdades em que esta 

assenta; 

- Valorizar o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da 

cidadania plena, pela solidariedade para com os outros, pela 

diversidade cultural e pelo debate democrático; 

- Rejeitar todas as formas de discriminação e de exclusão social (ME, 

2017: 15). 

 Apesar de considerar de extrema importância os pontos considerados 

pelo ME, para os jovens abandonantes do sistema de ensino formal, torna-se 

imperativo passar das intenções às práticas efetivas. O perfil que se pretende 
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que os alunos atinjam à saída da escolaridade obrigatória (12º ano) na escola 

formal, é desenhado a partir de um ideal de aluno sem problemas económicos 

e familiares, com um certo apoio familiar, com recursos, estando provado que o 

abandono escolar se situa na sua grande percentagem nos grupos mais 

desfavorecidos economicamente (Araújo, et al. 2017). E, tal como referido 

anteriormente, estes jovens muitas vezes passam anos na escolaridade 

obrigatória, por vezes ultrapassando a idade com que deveriam concluir o 12º 

ano, sem concluir o 9º ano, e por vezes o 6º ano de escolaridade, pois não 

encontram, por variadas razões, a motivação, o apoio, o interesse, para o fazer. 

  
 Ora, para os jovens das E2O, sendo compreensível que não consigam 

atingir (e compreender) nenhuma das alíneas anteriores, a exclusão que se 

quereria evitar na escola dita normal, torna-se inevitável, pois estes jovens, 

sem trabalho nem estudos, entre os 15-25 anos de idade, considerados os 

recentes abandonantes (Macedo, Santos & Araújo, 2018), necessitam de outra 

forma de inclusão na escola, na comunidade. Eles próprios, antes de 

aprenderem a incluir, têm que ser incluídos num sistema escolar, - E2O, que 

lhes permita serem convocados para os seus próprios processos - educativo e 

formativo, que os valorize, que lhes dê autonomia e responsabilidade, que não 

os discrimine, e que os inclua nas decisões a tomar sobre a escola e sobre a 

vida da comunidade educativa. 

  
 Para a melhor compreensão da inter-ligação que deve existir entre a 

Missão da E2O, os seus Princípios Orientadores e os Objetivos a atingir, criei 

uma tabela (Tabela 1, em anexos 1, pág.9) que relaciona todos estes 

parâmetros, de forma a melhor operacionalizar a estrutura pedagógica em que 

assenta o PE da E2O. 

 No próximo capítulo passa-se a enquadrar o contexto onde a E2O irá ser 

implementada e, justificando que a escolha da Área Metropolitana do Porto 

(AMP) como proposta territorial vasta e com necessidades especificas de 

projetos na área de educação de 2ª oportunidade. Por um lado, a baixa taxa de 

habilitação e formação, generalizada por todos os seus concelhos e, por outro 

lado a elevada taxa de APEF que é apresentada na AMP. 
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5.4. Contextualização - AMP.  As cidades educadoras 
 

 A Área Metropolitana do Porto (AMP) - segundo a divisão territorial do 

NUTTS III (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos - 

2015) tem uma área de 2,040 km2, representando um total de 9,58% da região 

Norte e 2,21% do território Nacional,  sendo a cidade-polo o Porto. Localizada 

no Litoral Norte de Portugal, a AMP abraça uma zona geográfica composta, 

atualmente, por dezassete municípios contíguos, com uma população residente 

a rondar 1.700.000 habitantes. Todos os concelhos da AMP apesar da sua 

proximidade, diferenciam-se pelas suas particularidades mas convergem numa 

complementaridade pela diversidade, na qual a AMP é, sem dúvida, portadora 

e promotora dessa coesão.  

 Será feita uma caracterização da AMP - a sul do Rio Douro (Figura 1), 

nomeadamente dos concelhos de: Vila Nova de Gaia, Espinho, Sta Maria da 

Feira, S. João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Arouca e Vale de Cambra, em 

virtude de ser nesta área que se tenciona vir a implantar a E2O. 

 49

Fig. 1 - Mapa da Área Metropolitana do Porto (AMP) sul -  
Adaptado de http://portal.amp.pt



 A densidade populacional da AMP - sul, está distribuída de forma 

bastante desigual pelos diferentes concelhos, os concelhos de V.N.Gaia e 

Espinho na orla marítima, e os restantes cinco concelhos no interior. Para além 

disto acresce ao valor desta área a dualidade existente entre meios de grande 

concentração populacional, urbanos e as zonas com população dispersa, rural, 

como o concelho de Arouca. Esta diversidade, tem relevância naturalmente 

também no aspeto educativo. No documento: “Estratégia 2020 da Área 

Metropolitana do Porto (AMP)”, podemos confirmar que a taxa de risco de 

pobreza e exclusão social é superior à média da União Europeia, e assume 

ainda que,  

apesar da evolução positiva verificada na última década no 

País, a expressão das situações de emergência social, o 

despoletar de novas formas de pobreza, a manutenção de um 

número relevante de pessoas em privação material (cerca de 

151 mil pessoas em 2012 na AMP numa estimativa nossa com 

base em dados do INE), a persistência de taxas não residuais 

de analfabetismo e, ainda, a constância de expressivos focos 

de exclusão social, nomeadamente em bairros dos concelhos 

mais urbanos, indiciam a presença de fortes tensões ao nível 

da coesão social interna e problemas de competitividade 

territorial. A segregação urbana e a consequente polarização 

social têm vindo a ser particularmente evidentes nos concelhos 

do Porto, Vila Nova de Gaia, (…) segundo a perspetiva dos 

atores-chave contactados na AMP (PE 2020: 15).  22

 O plano estratégico (PE) para a AMP assume que uma das dimensões 

chave é a inclusão social, que considera de “uma extrema e reconhecida 

importância para a participação ativa das populações nos processos de 

mudança, para o desenvolvimento dos indivíduos e das organizações e para a 

competitividade e coesão dos territórios” (PE, 2020: 15), e que, para tal será 

necessário considerar um conjunto de cinco dimensões, a saber: Social, 

Económica, Geracional, Cultural e Territorial; e ainda que é fundamental refletir 

e intervir eficazmente nos planos  Cívico, Institucional, Empresarial e Político. 

 http://portal.amp.pt/media/documents/2015/06/11/estrategia_amp_2020.pdf22
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 O PE 2020 considera ainda que “a inclusão social exigirá uma 

intervenção holística que passará pelo emprego, pela educação, pela 

habitação, pela proteção social e inovação, exigindo projetos de recorte setorial 

e multissectorial” (PE, 2020: 16). Uma das preocupações centrais é a 

Educação, em que se verificam disparidades relevantes intra AMP, de acordo 

com os seguintes indicadores: taxas APEF (Quadro 1) e taxas de 

escolarização; a AMP apresenta níveis de escolarização da sua população 

residente, nomeadamente ao nível do ensino superior, bastante inferiores à 

congénere Área Metropolitana de Lisboa (AML). 

 No presente ano letivo (2019-2020) a Região Norte, destaca-se pelos 

seus 49 territórios educativos de intervenção prioritária (TEIP), sendo que 28 

dos TEIP  se situavam na Área Metropolitana do Porto, situação que evidencia 

a existência de fortes desafios no campo da educação, da escolarização e do 

sucesso educativo. 

 Relativamente ao APEF na AMP, continua a ser um problema, 

relativamente grave. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), 

apontam que 23,8% de jovens entre os 18-24 anos de idade apenas tinham 

habilitações até ao 9º ano de escolaridade, e não frequentavam nenhum tipo de 

sistema de ensino. Tal como referido em capítulos anteriores, um sinal da 

importância desta questão e, nomeadamente dos seus impactos na exclusão 

social e no acesso à aprendizagem ao longo da vida, é a meta europeia 
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Quadro 1 - Taxa de abandono precoce de educação e 
formação (Adaptado de INE)

Local de Residência

(NUTS - 2013) Taxa de abandono precoce de Educação e Formação - 2019

Género %

HM H M

Norte 9,5 14,7 4,1

Centro 7,9 9,6 6,2

AML 10,4 11,6 9,3



definida para o Abandono Escolar Precoce de Educação e Formação (APEF), 

para um valor inferior a 10%. Os dados apresentados no Plano Estratégico 

2020 apontam que este valor, semelhante ao verificado para o conjunto da 

Região Norte, está acima da média nacional de 22,1% e é bastante superior ao 

valor verificado na AML, que se cifra nos 18,8%. 

 O primeiro concelho da AMP a sul é Vila Nova de Gaia, conta com 

quinze freguesias, num total de 168,5 Km2 representando 8,25% da área AMP, 

e tem cerca de 302.295 habitantes. Relativamente à escolaridade, 67% dos 

habitantes com idade superior a 15 anos apenas concluíram até ao 3º ciclo de 

escolaridade (7% - sem escolaridade, 28% - 1º ciclo, 13% - 2º ciclo, 19% - 3º 

ciclo). No concelho de VNG existem vinte e três escolas públicas de 2º e 3º 

ciclo, e nove escolas secundárias. Conta ainda com oito escolas de ensino 

privado entre o 3º ciclo e o Secundário. 

 Situado na orla Marítima da AMP, o concelho de Espinho ocupa 21,1 

km2, tem cerca de 31.786 habitantes, e representa 1,03% da área AMP. 

Relativamente à escolaridade da sua população, 54% dos habitantes com 

idade superior a 15 anos apenas tinham o 2º ciclo de escolaridade, e apenas 

20% da população tinha habilitações entre o ensino secundário e o 

universitário.  Existem no concelho nove escolas básicas de 2º e 3º ciclo - 23

distribuídas pelas Freguesias, e três escolas de ensino secundário - todas na 

cidade de Espinho, e ainda três escolas de ensino privado que leccionam entre 

o 2º ciclo e o ensino secundário. 

 Situado a sul da AMP, Sta Maria da Feira tem uma superfície de 

215,9km2, representando 10,58% da área da AMP. Com um total de 139.312 

habitantes, dispersos pelas 21 Freguesias e Uniões de Freguesias, o concelho 

de Sta Maria da Feira caracteriza-se por uma indústria dinâmica e diversificada. 

Em relação ao nível de escolaridade da sua população, cerca de 76% dos 

habitantes com idade superior a 15 anos, tem escolaridade inferior ao 12º ano, 

e apenas 23% tem habilitações de ensino Secundário e Ensino Universitário.  24

Ao nível do ensino público existem onze escolas que lecionam o 2º e 3º ciclo e 

 Dados recolhidos pelos Census 2011. 23

 Dados recolhidos pelos Census 2011. 24
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quatro escolas de ensino Secundário. Ainda existem dois colégios de ensino 

privado que lecionam o 2º, 3º ciclo e o ensino secundário. 

 A Cidade de S. João da Madeira, também concelho e freguesia, é 

fortemente industrial, particularmente no fabrico de calçado. Ocupa uma área 

de 0,39% da AMP, com apenas 7,9km2, com 21.713 habitantes. Cerca de 49% 

dos habitantes com idade superior a 15 anos, tem escolaridade inferior ao 12º 

ano, e apenas 29% tem habilitações de ensino Secundário (13%) e 

Universitário (16%) . Tem quatro escolas de ensino público que lecionam até 25

ao 3º Ciclo e Secundário, e duas de ensino privado que lecionam os mesmos 

anos letivos. 

 O concelho de Arouca, ocupa 16,13% da AMP, tem 22.359 habitantes, 

está situado no interior sul, e tem uma área de 329,1km2. Arouca assume a 

situação de fronteira entre o litoral e o interior e as Regiões Norte e Centro de 

Portugal. O vale de Arouca é circundado pela serra do Gamarão a norte e pela 

Serra da Freita a sul, sendo atravessado pelo rio Paiva. Cerca de 64% da sua 

população com idades superiores a 15 anos tem apenas o 3º ciclo de 

escolaridade e apenas 17% da população tem estudos secundários e apenas 

7% estudos universitários . Existem três escolas de ensino básico 2º e 3º ciclo 26

e uma escola de Ensino Secundário, no ensino público e não existem escolas 

de ensino privado. 

 Oliveira de Azeméis, representa 7,89% da AMP, com uma superfície de 

161,1Km2, e uma população de 68.611 habitantes. Divide-se em doze 

freguesias, com nove escolas de 2º e 3º ciclo e três escolas secundárias 

públicas, e nenhuma escola privada com estes níveis de ensino. Relativamente 

à escolaridade dos seus habitantes com idades superiores a 15 anos, 9% - não 

tem nível de escolaridade, 32% - 1º ciclo, 18% - 2º ciclo, 19% - 3º ciclo, 12% - 

ensino secundário e 8% - ensino universitário . 27

 Vale de Cambra, é o último dos concelhos a sul da AMP, conta com uma 

superfície de 147,3Km2, 22.864 habitantes e representa 7,22% da AMP. 

Relativamente à escolaridade: 12% dos seus habitantes não tinham qualquer 

 Dados recolhidos pelos Census 2011. 25

 Dados recolhidos pelos Census 2011. 26

 Dados recolhidos pelos Census 2011.27
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nível de escolaridade, 61% tinham até ao 3º ciclo (33% - 1º ciclo, 15% - 2º ciclo 

e 17% - 3º ciclo) e apenas 22% tem habilitações entre o ensino secundário e o 

ensino superior (13% e 9% respetivamente). O concelho conta com duas 

escolas de 2º e 3º ciclo e uma escola de ensino secundário público e nenhuma 

escola privada. 

 Na análise SWOT (Ilustração 5) que é feita no documento Plano 

Estratégico (PE) 2020, e perante os dados obtidos nos diferentes concelhos da 

AMP, podemos resumir que a AMP apresenta ainda várias fraquezas em 

relação aos níveis de escolarização da sua população. Podemos efetivamente 

verificar que a taxa de analfabetismo se situa em média nos 9% em todos os 

concelhos da AMP - sul, e a média de habitantes com o ensino secundário ou 

universitário, em geral, é de  apenas 20%, o que para o PE 2020 se traduz na 

oportunidade de dar continuidade aos instrumentos de política educativa 

Nacional (referindo os TEIP como medida, e que também incluiria as E2O, que 

são referidas no Plano Estratégico Educativo Municipal de Vila Nova de Gaia, 

2017-2020); as ameaças consideradas, também revelam que existe uma forte 
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Ilustração 5 - Análise SWOT - Plano Estratégico AMP 2020

Fraquezas 

- A AMP apresenta níveis de 
escolarização da sua 
população residente, 
nomeadamente ao nível 
do secundário e do 
superior, bastante 
inferiores à congénere 
AML; 

- Fortíssimas disparidades 
intra-regionais e intra-
concelhias 
na AMP, em matéria de 
indicadores de educação 
(taxas de escolarização, 
abandono e insucesso, 
entre outros) que poderão 
comprometer a sua 
coesão interna; 

- Potenciar a capacitação 
dos grupos desfavorecidos.

Oportunidades  

- A continuidade de alguns 
instrumentos de política educativa que 
contribuem para a coesão social, como 
é o caso dos Territórios Educativos de 
Intervenção Prioritária (TEIP). 

Ameaças 

- A predominância do assistencialismo 
enquanto prática reiterada de integração 
social, que limitará/condicionará a adoção e 
implementação de abordagens de outra 
natureza; 

- A ausência de uma política nacional de 
educação e formação de adultos.



necessidade de criar outros espaços de educação e formação, que capacitem 

os jovens de forma a prevenir a subsídio-dependência (Ilustração 5). 

 A educação tem sido uma das preocupações de vários concelhos da 

AMP, incluindo o Diretivo atual da Câmara Municipal de VNG, que desenhou de 

acordo com o DL 72/2015 de 11 de maio, um instrumento que define a política 

educativa local, estruturado para um período de quatro anos letivos - o Plano 

Estratégico Educativo Municipal (PEEM - 2017/2021). Este Plano previa e 

esperava um envolvimento da comunidade na execução das tarefas 

educativas, de forma a ir ao encontro de um concelho que se deseja educador. 

Nas palavras do atual Presidente da Câmara - Dr. Eduardo Rodrigues (PEEM, 

2017), o PEEM enquanto instrumento estruturante, orientador e prospetivo, 

surgiu também, 

como uma oportunidade para os atores educativos formais e 

não formais, aproveitarem as potencialidades educativas e 

culturais do concelho, para a construção de programas 

pedagógicos integrados associados à garantia de um ganho na 

qualidade de vida dos cidadãos de Vila Nova de Gaia (PEEM, 

2017: 1).  

 Na AMP - sul, dos sete concelhos existentes, quatro consideram-se 

“Cidades Educadoras”, a saber: V.N. de Gaia, Sta Maria da Feira, S. João da 

Madeira e Oliveira de Azeméis, estando inscritas na Associação Internacional 

das Cidades Educadoras (AICE) . No PEEM 2017/2020 de VNG, está 28

presente a concepção de “Cidade Educadora”, que compreende um conceito 

de cidade que “promova os ecossistemas, humano, cultural e social, numa 

interação que põe à prova a capacidade educativa da cidade, através da 

educação formal, informal e não formal" (Villar, 2001: 12). Assume como 

princípios orientadores, políticas de promoção da cultura e de cidadania, do 

Município como território educador e ainda de uma gestão democrática e para 

a sustentabilidade.  

 Historicamente foram consideradas três etapas no processo de 

operacionalização da filosofia de Cidade Educadora. Resumidamente, a 

 criada em 12 de julho de 2000.28
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primeira etapa decorreu nos anos 70, com as preocupações definidas no 

sentido de resolução de problemas sociais com crianças e jovens. Uma 

segunda etapa ocorreu nos anos 80 em que a ideia relacional de escola-

território se aprofunda: “o território faz viver, a escola faz reflectir sobre a vida, 

transformando a vida em cultura” (Alfieri, 1994 in Villar, 2001: 24) e uma terceira 

etapa que decorreu no início dos anos 90, em que se deu o real e efetivo 

“incremento progressivo da complexidade nas relações escola-comunida-

de” (Alfieri, 1994, in Villar, 2001: 25).   

  
 Na Figura 2, em Fabbroni (1994) a equação Escola + Território foi 

enunciada como sendo uma mais-valia no conceito subjacente de que o 

cidadão poderia ser “educado” entre estes dois “mundos” - Escola e Território.   

 Nesta perspetiva Villar (2001) analisou a estrutura do Sistema Formativo 

Integrado, (Figura 3), em que cada uma das partes integrantes tem o seu papel 

na educação e formação dos cidadãos e cidadãs, a saber: 

- As Instituições Educativas, transformam a experiência vital em 

experiência de cultura; 

- O Sistema Produtivo, incide na riqueza e complexidade de experiências 

que oferece o território; 

- A Família, garante um itinerário formativo que não se reduz ao trajeto 

escolar; 

- O Associativismo, possibilita vias de conexão com a cidade; 
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Escola

Território

Fig. 2 - Escola + território: uma equação possível. 
(Adaptado de Fabbroni 1994: 5)



- A  Administração Local, lidera, planifica, catalisa esforços e interesses. 

  Segundo o autor, formam o - “Projeto de desenvolvimento integrado e 

consensual no território”, sistema que vai para além da soma das partes, 

criando uma articulação essencial entre estruturas, promotora de “espaços" de 

desenvolvimento. Foi em Barcelona, em 1994, que a primeira versão da Carta 

das Cidades Educadoras foi desenhada pelos representantes das cidades que 

participaram no I Congresso Internacional das Cidades Educadoras. 

Posteriormente, esta primeira versão foi revista na terceira edição do 

Congresso, realizada em Bolonha, em 1994, e ainda sofreu mais uma revisão 

em 2004 em Génova. 

  Já em 1971 a UNESCO havia constituído uma Comissão Internacional 

para o Desenvolvimento da Educação e dessa Comissão surgiu a proposta de 

uma Cidade Educativa. Edgar Faure, presidente da Comissão na época e 

organizador do relatório que se produziu a partir dela – intitulado: “Aprender a 

Ser”,- definiu a empreitada como resultado de  

uma configuração social que desse este lugar à educação, que 

a situasse neste lugar, merecia um nome que lhe seria próprio: 

Cidade Educativa. O seu advento só poderia conceber-se no 

fim dum processo de compenetração íntima da educação e do 
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(Adaptado de Villar 2001: 31)



encadeamento social, político e económico, nas células 

familiares, na vida cívica. (Faure et al., 1974: 249). 

 Assim, na proposta apresentada pela referida Comissão, a educação 

deixava de ser vista como um dever exclusivo do Estado e passava a sobrepor 

-se às funções da própria sociedade; de uma imposição à população, ela 

deveria tornar-se uma demanda desta, convertendo-se em direito social e, ao 

mesmo tempo, responsabilidade civil. Numa cidade educadora, 

Implica que possam ser postos, em todas as circunstâncias, à 

livre disposição de cada cidadão, os meios de se instruir, de se 

formar, de se cultivar conforme a sua conveniência pessoal, de 

tal sorte que se encontre, em relação à sua própria educação, 

numa posição fundamentalmente diferente: a responsabilidade 

substituindo a obrigação (Faure et al., 1974: 198: 249). 

 O princípio das Cidades Educadoras também se fundamenta 

teoricamente em Villar (2001), considerando que a cidade educadora está 

orientada para conceber o território como espaço educativo, considerando que 

o espaço público orientado segundo um projeto educativo municipal é indutor 

de relações educativas, e “nesse sentido, a cidade assume uma função 

estratégica que solicita a estimulação do potencial de desenvolvimento dos 

diferentes centros ativos, projetada para um progresso integral do 

território” (PEEM de VNG, 2017: 12).  

 Nesta perspetiva, a cidade educadora é vista como cidade inclusiva, 

realçando a importância da inclusão social e consequentemente, de uma 

política social de proteção e criação de emprego e de aposta numa educação 

inclusiva potenciando o capital humano. Salienta-se ainda a valorização dos 

Direitos Humanos como o “Direito à educação” e à “Igualdade de 

Oportunidades” e, pelas suas especificidades, a cidade adapta o meio às 

pessoas e não as pessoas ao meio.  

 A criação de estruturas educativas deve orientar-se pelo privilégio da  

integração, inclusão, e proteção dos jovens cidadãos. O “Direito à Educação” 

como direito individual, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos à 

Declaração dos Direitos da Criança no seu princípio 7º, à Declaração Mundial 

de Educação para Todos e à Declaração Universal sobre Diversidade Cultural, 
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é referido no PEEM de VNG (2017-2020), como um “imperativo civilizacional e 

que terá que estar presente numa educação para todos, em qualquer idade e 

condição social” (PEEM: 17). 

 Ao fazer uma análise cruzada dos dados recolhidos em 2019 pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE), da taxa de abandono precoce de 

educação e formação da Zona Norte de Portugal, (que se encontrava nos 

9,5%) com os objetivos, estratégias e iniciativas propostas pelo PEEM de VNG, 

(inscritas no Quadro 2) podemos ver que surgem em paralelo a coesão social e 

solidariedade/o apoio às famílias/e a Escola 2ª Oportunidade, e consequente-

mente com as linhas de força e os princípios do PEEM, que vão criar os eixos 

estratégicos de ação, da qual saliento os eixos 3 e 4 - Assegurar oportunidade 

de aprendizagem para todos e a Promoção do Sucesso Educativo, como base 

da criação de uma escola de 2ª oportunidade (1.1.2.).  

   

 O PEEM de VNG contempla várias iniciativas chamadas de “Ações do 

PIICIE” - Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, de 

forma a prevenir o abandono e insucesso escolar, como podemos observar no 

Quadro 3, que vão desde a criação de equipas multidisciplinares de 

acompanhamento aos alunos sinalizados pelas escolas e respetivas famílias, 

de capacitação parental, à criação de salas interativas. 

 Em síntese, esta caracterização da AMP, mais precisamente, da sua 

área a sul do Rio Douro, evidencia, a partir dos dados que se referem à 

educação formal, a pertinência de se avançar com um projeto de E2O neste 

território, tendo até em conta ir de encontro às perspetivas do próprio PEEM, no 

que diz respeito a VNG. Desta forma, iremos de seguida refletir, em que 

medida é que outras pedagogias (pelas Artes) e “estratégias inovadoras de 

aprendizagem” (Objetivo 4 inscrito no Quadro 3), poderiam ser convocadas, 
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Quadro 2 - Linhas de Ação: Promover uma Cidade Inclusiva.  
Eixo 1 - Promover intervenções na área da inovação social.  

(Adaptado de PEEM - VNG, 2017: 23)

Objetivos Estratégias Iniciativas

1. Promover medidas visando a 
coesão social e a solidariedade

1.1. Apoiar as famílias e 
reforçar as competências 

parentais

1.1.2. Escola de 2ª 
Oportunidade 



para que desta forma se pudesse reverter estes números, contrariar as taxas 

de absentismo e reforçar o vínculo dos jovens em APEF com a escola, 

nomeadamente com a E2O. 

5.5. Linhas estruturais do desenvolvimento do PE - Pedagogia pela Arte  

 A pedagogia pelas Artes é o foco principal e crucial da abordagem de 

Escola de 2ª Oportunidade. As questões colocadas em torno da criação desta 

pedagogia, que carateriza este projeto de segunda oportunidade, poderá estar 

na resposta a estas questões: 

- Como desenvolver uma nova pedagogia, baseada na educação pela Arte 

que realmente faça sobressair o que melhor cada jovem e adulto têm dentro 

de si? 

- Como promover o desenvolvimento do ser integral? 

- Como promover o pensamento criativo e convocar as artes para a 

construção de saberes múltiplos e para a vida? 

- Como estimular a conexão e o interesse entre e pela escola dos jovens com 

passado abandonante? 

- Como criar metodologias que garantam a articulação entre os vários 

elementos da comunidade educativa baseadas no trabalho de grupo? 
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Quadro 3 - Promover uma Cidade Educadora. 
Eixo 4 - Promoção do Sucesso Educativo. (Adaptado de PEEM - VNG, 2017: 26).

Objetivos Estratégias Iniciativas

1. Promover o combate ao 
insucesso e abandono escolar

1.1. Reduzir as Taxas de 
absentismo e abandono escolar

1.1.1.Programa do PT2020 - PIICIE  (Plano 
Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar)

2. Incentivar “uma cultura de 
escolarização prolongada” a toda 
a população escolar, reforçando o 
vínculo da família com a escola. 

2.1. Reforçar o sistema de 
respostas e apoio às famílias. (…)

2.1.1. Ação 2 do PIICIE  - Criação de um 
Núcleo Multidisciplinar de Acompanhamento, 
constituído por psicólogos, assistentes sociais, 
mediadores, e outros especialistas que se 
envolverão com os alunos / família, sinalizados 
pelas escolas;              
2.1.2. Ação 4 do PIICIE - Capacitação parental - 
programa de formação parental para as famílias 
indicadas pelo Núcleo Multidisciplinar de 
Acompanhamento

4. Promover estratégias 
inovadoras de aprendizagem.

4.1. investimento no equipamentos 
de apoio pedagógico

4.1.1. Ação 3 do PIICIE - salas do futuro - 
Objetivo: criar ambientes educativos inovadores 
em escolas cujo insucesso escolar seja 
acentuado;



- Como garantir que a equipa multidisciplinar se interesse por uma nova 

pedagogia, completamente diferente do que estão formalmente habituados a 

cumprir? 

 Na resposta a estas questões, a E2OM foi muito importante, pois deu-

me um conhecimento muito real e efetivo de como são estes jovens, sem 

querer generalizar, partindo das observações e também da investigação feita 

sobre as E2O. Os resultados da investigação qualitativa apresentados em 

vários estudos, anteriormente referidos, traçam um quadro de vulnerabilidade 

nos jovens de hoje em vários sentidos (falta de auto-estima, de sonhos, de 

interesse pela escola, de expectativas para o futuro), o que ainda se reflete 

mais nos jovens que frequentam as E2O. É pois fundamental que a afetividade, 

a empatia e a valorização pessoal do jovem sejam práticas constantes (o que 

acontece normalmente na E2OM), e só assim é que a relação jovem-

conhecimento poderá ser favorecida. 

 Também a representação da: 

- Arte como linguagem educativa, faz com que a arte seja o pilar de modelo 

educativo da E2O; 

- Arte como experiência em que,  

If we accept this metaphor, and we truly want students to 

be fluent in the artistic languages, then the arts can be 

taught in the same constructive, sequential way language 

is taught, where the rules of the system are explicitly 

learned and fluency is acquired through regular application 

within a meaningful context (Martin e Brittany, 2017: 116). 

 Retomando a discussão, a educação pela Arte e as Artes na Educação 

são realmente coisas diferentes. As Expressões e as Artes: Visual, Musical, 

Dramática, e até a Dança, estão presentes no currículo educativo desde o 

ensino pré-escolar até ao final do 3º ciclo. Mas a realidade é que a Escola 

aborda as Expressões Artísticas como as outras matérias (Língua Portuguesa, 

Matemática, Inglês, História), assim sendo, estão sujeitas ao mesmo formato 

que as disciplinas não artísticas: a um espaço formal - sala de aula, a tempo 

estipulado, a um conjunto de objetivos, conteúdos e sobretudo a uma avaliação 

individual. Na educação pela Arte, o processo é inverso, em Vygotsky (2009), 
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para além da expressão, todavia esta atividade criadora do ser humano, que 

lhe concede criação e imaginação, em que o conflito aqui é entre a ideia de 

uma aprendizagem agenciada – que estabelece o que aprender e como 

aprender – e o próprio sentido de agência inscrito (e não externo) no(ao) sujeito 

aprendente. O espaço da aprendizagem agenciada não reconhece ao sujeito 

saberes que decorram da sua própria relação experiencial com o mundo, o 

que, neste caso do mundo das artes parece particularmente conflituante. E 

ainda reforçando, Dewey (1980) acrescenta que a experiência é um processo 

emocional, mas que não são as emoções em si mesmo, ou seja, a experiência 

resulta, nas suas palavras, da interação entre a Criatura viva e alguns aspetos 

do mundo em que cada uma vive. E também em Carichas (2007), podemos 

sublinhar que, 

Aprende-se com o intelecto, mas também através da 

intuição, da sensibilidade e da imaginação. É, pois, 

perigoso esperar do encontro com a arte resultados 

imediatos e quantificáveis porque se corre o risco de 

desviar a arte do seu verdadeiro papel, que é provocar o 

imaginário, despertar sensibilidade, estimular o espírito 

crítico e desenvolver a capacidade de julgar, de emitir 

julgamentos. A arte e a Educação serão complementares 

se se aceitar que a arte não serve prioritariamente para 

fins pedagógicos ou académicos, mas antes desenvolver 

ou aceitar uma outra forma de apreensão do mundo. (in 

Pacheco, Caldas & Terrasêca, 2007: 36) 

 Se considerarmos tal como Sousa (2003), que “a Arte é uma linguagem 

eminentemente simbólica de sentimentos e que a educação pela Arte 

proporciona aprendizagens para além do cognitivo, tais como: vivências 

simbólicas e emocionais” (Sousa, 2003a: 83), somos também levados a 

concordar com Martin (2017), quando nos diz que, 

The arts can be used to teach, not just as activities that 

enhance learning, but also as the primary medium through 

which students process, acquire, and represent 
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knowledge. This means the arts can function as a 

language (Martin e Brittany, 2017: 116). 

 No entanto, a Arte como linguagem também nos faz tecer algumas 

considerações importantes no que diz respeito à forma como ela poderá 

funcionar como base educativa capaz de promover o desenvolvimento de uma 

cultura de paz, já que, a Arte é uma linguagem universal usada desde sempre e 

de forma transversal a qualquer etnia, género, classe social em que podemos 

compreender o mundo e uns aos outros. Lawrence (2005) é da opinião que, 

By insisting that people speak our language rather than 

finding a common mode of communication such as 

through art, we do violence to them (Lawrence, 2005: 6). 

  
 Outra questão que Lawrence (2005) levanta é a “Escrita versus Arte”, 

como outra forma de (re)escrever o conhecimento. Esta questão em particular, 

foi bastante pertinente para mim, na medida em que como dito anteriormente a 

taxa de APEF continua a ser um grave problema em Portugal, nomeadamente 

na AMP, e a partir das informações recolhidas pela Psicóloga Escolar da E2OM, 

quando é feito o acolhimento dos novos jovens na escola, identificou-se a 

existência de analfabetismo nestes jovens, que apesar de terem frequentado a 

escola durante vários anos letivos, não adquiriram as competências básicas da 

leitura e da escrita da língua portuguesa. Estes dados parecem sugerir que 

este fenómeno social não se resolve apenas com a definição de uma 

escolaridade obrigatória mais longa, mas pela capacitação ou empoderamento 

dos jovens a partir da utilização de outras ferramentas e estratégias que lhes 

confiram, também, a aprendizagem da leitura e da escrita.  

  
 Em London (1989), é referida a importância da expressão artística como 

forma de acesso ao conhecimento em sentidos que a escrita não consegue, 

pela razão que a escrita é apenas uma das múltiplas formas de expressão, que 

não é universal como a arte. Um dos principais prazeres na criação é a 

libertação do “our original primal self” - ou “criatura" (Dewey, 1980) em que há 

rapidamente um sentido de reconhecimento, de questionamento e de 

aprofundamento do ser. 
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 Outros autores, tais como Greene (1995), insistem na inclusão das artes 

em todas as suas formas no Curriculum Escolar por causa do seu grande poder 

para trabalhar a imaginação, de forma a nos permitir ver “fora da caixa" e criar 

novas soluções para a atualidade. Defende ainda, que a arte para além de nos 

desenvolver ao nível intelectual, também nos invoca sentimentos, intenções e 

um leque imenso de emoções, o que finalmente se traduzirá num profundo 

conhecimento/aprendizagem. 

 E ainda Dewey (1980: 47), defende que o trabalho na educação pelas 

artes é um processo de fazer e criar, aplicando-se também às artes digitais. A 

arte envolve um trabalho de: “molding of clay, chipping of marble, casting of 

bronze, playing on of pigments, construction of buildings, singing of songs, 

playing of instruments, enacting rôles on the stage, going through rhythmic 

movements in the dance.” Toda a arte envolve um processo de envolvimento 

físico, com o corpo ou algo fora dele, com recurso a inúmeras ferramentas, mas 

com o propósito de criar e produzir algo: visível, audível ou tangível. Para 

Lawrence (2005), nos projetos que co-realiza em comunidades, este processo 

torna-se ainda mais relevante quando se trata da educação de jovens e 

adultos, em que a aprendizagem se faz no processo coletivo de criar, planificar 

e refletir. E ainda, em Eisner (1997), que já consideramos anteriormente, um 

dos pioneiros na educação baseada nas Artes, considera-se que as funções da 

Arte na Educação são: 

- Auto expressão criadora 

- Solução criadora de problemas 

- Desenvolvimento cognitivo 

- Cultura artística: musical, visual, performativa 

- Auto disciplinadora  

- Potencializadora da performance académica 

- Preparação para o trabalho 

 Ora, uma grande parte destas funções são educativas e de certa forma 

representam o que o ensino e a escola formal, em última análise, pretendem: 

pessoas que no final do seu percurso escolar estejam preparadas para o 

trabalho, (seja este artístico ou não). O importante é perceber que a Expressão, 

a Criatividade e a Cultura, não são apenas importantes para o/a artista, mas 
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para toda e qualquer pessoa. Apesar de vivermos numa Era em que a 

educação, nomeadamente pela Arte, necessita de reflexão, quer ao nível dos 

currículos, quer ao nível das necessidades e interesses desta nova geração 

(virada sobretudo para as tecnologias e para os Média), importa relacionar esta 

reflexão, 

com a necessidade de reformulação de paradigmas e de 

práticas pedagógicas, perante a dificuldade em responder 

às exigências de uma sociedade, também ela, num 

processo de mutação profunda; a criatividade não pode 

deixar de ser considerada um elemento fundamental na 

equação do desenvolvimento humano (Valquaresma & 

Coimbra, 2013: 135). 

 No que diz respeito à estética, quase sempre associada à arte, aparece 

com a relação com o corpo, com o movimento, com as emoções, com toda a 

plenitude de sentimentos que a arte pode proporcionar. Por outras palavras, a 

“experiência estética não renuncia, por isso, à linguagem, verbal ou não-verbal, 

corpo expressivo, comunicante, produtor de sentido e não apenas mera 

inscrição ou interiorização das marcas das estruturas” (Lopes, 2007: 47). 

 A experiência estética, tal como Dewey (1980) a preconiza, como um 

ponto crucial para a educação artística, implica que todos os elementos do ser 

humano, desde o corpo à mente, à relação consigo e com os outros, sejam 

tidos em conta. O projeto educativo da E2O, pretende criar os seus alicerces 

numa educação artística, fundamentada ao nível criativo e estético, e do 

processo de aprendizagem passando pela criação autoral. Redesenhar e editar 

o mundo, a Escola passa a ser algo ao alcance de todos. É o que o grupo de 

pesquisa Agency by Design – ligado à iniciativa Project Zero – chama de 

empoderamento pelo fazer (Maker Empowerment): “despertar nos jovens uma 

sensibilidade para o facto de que todos os objetos e sistemas têm uma 

dimensão intencional no seu projeto/design, e que, portanto, também eles 

podem desenvolver a inclinação e a capacidade de moldar o mundo através da 

construção, exploração, re-desenho ou hackeamento do mesmo ou de outros 

objetos e sistemas” (Clapp, 2017: 98). O empoderamento pelo fazer, como 
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definição traz aos jovens várias vantagens quer ao nível pessoal quer ao nível 

social: 

- Reforço de poder ou elevação do estatuto de um grupo social minoritário ou 

marginalizado; 

- Reforço da autoestima e da autoconfiança, de que resulta um maior controlo 

da própria vida e uma maior realização pessoal; 

- Alargamento das competências atribuídas (Clapp, 2017: 98) 

 Em Cruz, Bezelga & Menezes (2020) podemos cruzar todos os 

elementos considerados anteriormente, no sentido de ver a arte na educação 

como argamassa do muro social. Katzmair (2018),  

mapeou iniciativas, projetos, grupos, pessoas e institui-

ções em 92 países com relação direta a essas práticas, 

identificou ainda algumas semelhanças nas motivações e 

requisitos de projetos diversos em contextos geográficos 

distintos. Em termos motivacionais, destaca-se a 

possibilidade de participação, a promoção da coesão 

social com base na experiência coletiva ou a perspectiva 

da arte como um motor para a mudança cultural e social 

(in Cruz, Bezelga & Menezes 2020: 3). 

 Se considerarmos os princípios E) e F) do Perfil do aluno à saída da 

Escolaridade Obrigatória, já referidos anteriormente: Coerência e flexibilidade, 

Adaptabilidade e ousadia, respetivamente, podemos perfeitamente enquadrar, 

nestes princípios a teoria e prática pedagógica do método - Learning by design 

(Kalantzis & Cope, 2005), que recorre a um conjunto de procedimentos 

pedagógicos que têm no centro o design, enquanto leitmotif, desenho estrutural 

e processo de ensino-aprendizagem, e que contém quatro ideias-chave para a 

construção e abordagem ao seu método: 

1. As salas de aula de hoje estão cheias de informações paralelas, pois 

vivemos num mundo em que a globalização e a diversidade de pessoas, 

culturas e estilos de vida estão omnipresentes, logo ir ao encontro destes 

recursos informais de aprendizagem e experiências de vida, torna-se, não 

só importante, como fundamental. 
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2. As experiências de aprendizagem transformam as pessoas, resultando num 

conjunto de saberes que antes não tinham e que a partir daí, ao serem 

adquiridos podem crescer, e isto não passa pela memorização repetitiva 

feita pelos alunos e transmitida pelos professores, mas pelas reais 

ferramentas de aprendizagem em que o método se baseia, bem como na 

forma como o conhecimento é reconhecido e avaliado. 

3. A literacia está em mudança, para além do saber ler, escrever, falar e ouvir, 

os tipos de comunicação evoluíram e é necessário atender às 

multiliteracias: as diferentes linguagens sociais (dialetos, linguagem 

comercial e técnica, etc.) e a comunicação contemporânea multimodal 

(visual, áudio, digital, gestual e modos espaciais de significado). As 

disciplinas convencionais, matemática, história, ciências, português, 

geografia e línguas, deverão adaptar-se para que os alunos operaciona-

lizem estes multimodos de conhecimento. 

4. A organização da sala de aula convencional e os seus recursos de 

aprendizagem, usufruindo das comunidades produtoras de conhecimentos - 

Knowledge producing communities, - que existem fora da sala de aula, num 

conjunto de recursos como: videojogos, trabalhar com outras tecnologias, 

as visitas de estudo, sugerem que o espaço de aprendizagem se prolongue 

para além da sala de aula. Para além disso os professores incentivam os 

alunos a criarem outros suportes de apresentação dos seus portfólios, e 

tornar visível para os pares, pais e para a comunidade essa mesma 

aprendizagem. 

 Para Kalantzis & Cope (2005), já que a nova escola se deve distanciar 

da escola que foi criada na era pós-industrial, também deverá ter caraterísticas 

enquanto novos espaços que promovam formas de aprendizagem que 

permitam: 

- Buscar uma cultura de inovação baseada em riscos calculados; 

- Que os alunos sejam capazes de pensar e agir em equipas colaborativas; 

- Resolver e criar soluções criativas para os problemas que vão surgindo; 

- Respeitar profundamente diferentes personalidades e desenvolver a 

resiliência; 
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- Criar cidadãos ativos e autónomos que tanto contribuem como beneficiam do 

Estado; com consciência global e comunitária; 

- Encorajar o pensamento “fora da caixa”, pensar em múltiplas perspetivas, 

diferentes orientações e abordagens aos problemas; 

- Encorajar a utilização dos diferentes tipos de comunicação multimodal, e 

aprender a ser intérpretes críticos das suas mensagens; 

- Cultivar a capacidade de aprendizagem ao longo da vida e para toda a vida. 

 Em Eisner (2002a) podemos perceber que as possibilidades da imagem 

como símbolo expressivo, são alargadas pelas competências tecnológicas, 

associadas à imaginação e sensibilidade, no sentido em que permitem a 

manipulação de subtilezas. A aprendizagem que é feita através da leitura de 

vários objetos visuais: grafittis, vídeos publicitários, fotografias de reportagem, 

videoclips, obras de arte: escultura, pintura e desenho; em que, explicados num 

determinado contexto cultural e social, fazem com que, mais uma vez a Arte 

como linguagem exista, e também, abram a possibilidade de analisar as 

mensagens que os objetos visuais artísticos pretendem comunicar: ideais, 

posições políticas e sociais, partilha de culturas. E ainda, a possibilidade de, 

quando somos capazes de entender e falar sobre imagens - literacia visual - 

desenvolvermos a capacidade de verbalizar sobre uma imagem, o que implica 

a transformação de algo visual em palavras que sejam entendidas pelo outro e, 

assim, a criação de um discurso coerente usando da articulação de saberes 

estabelecidos (relacionados com a obra, o seu processo de criação, a nossa 

leitura da expressividade, contexto histórico-cultural, a iconografia,…) 

integrados nos mais diversos contextos culturais. É o que mantém a 

especificidade da identidade humana, (Morin, 2000) ainda que,  

as culturas mantêm as identidades sociais naquilo que têm de 

específico. As culturas são aparentemente fechadas em si 

mesmas para salvaguardar sua identidade singular. Mas, na 

realidade, são também abertas: integram nelas não somente os 

saberes e técnicas, mas também ideias, costumes, alimentos, 

indivíduos vindos de fora (Morin, 2000: 57). 

 O conceito de cultura para os pedagogos Kalantzis e Cope (2005), é 

como a cola que une as novas organizações - as micro-culturas que existem 
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em cada espaço de trabalho definem, para além do grupo de trabalho, o 

trabalho em si mesmo. Isto constitui uma importante base estrutural do método 

Learning by design: o trabalho em equipa, e que estas micro-culturas se tornem 

o mais independentes possível, autónomas, empreendedoras, motivadas e 

responsáveis pelos seus projetos.  

 Para além de considerar que o trabalho de Educação pela Arte é 

favorecido e sustentado por   

por una constelación de miembros de la comunidad, que 

aportan apoyo, que  muestran  las  normas,  que  proveen  de  

modelos  de  compromiso,  y  que ofrecen a los demás una 

respuesta constructiva. El grupo, visto como una comunidad, 

puede convertirse en un poderoso medio para la promoción del 

desarrollo individual. En particular, cuando se da a los 

estudiantes la oportunidad de analizar y de comentar su obra, 

la critica del grupo puede ofrecerles la oportunidad única de ser 

críticamente útiles a sus compañeros (Eisner, 2002b: 52). 

5.5.1.Operacionalização  

 Na E2O, o trabalho em equipa será a metodologia na qual assentará a 

pedagogia. Considero, tal como os autores referidos anteriormente, que esta 

metodologia de trabalho promove, para além das aprendizagens e das 

competências para o futuro mundo do trabalho, também competências 

relacionais e humanas, que hoje em dia são urgentes desenvolver, pois cada 

vez mais, quer no espaço de trabalho, quer na vida, a educação não deverá 

preparar apenas funcionários, mas acima de tudo boas pessoas e cidadãos, 

eticamente responsáveis. 

  
 Apoio-me também, na experiência do projeto: a Escola Vila, no Brasil, 

(baseada no Projeto da Escola da Ponte em Portugal), que tem como base 

metodológica a Pedagogia Ecossistémica e que parte do constante trabalho em 

grupo, do trabalho com pesquisas e com projetos. A investigadora do projeto 

Escola da Vila, Limaverde (2019), descreve o processo e os espaços em que 

ocorrem essas interações “nas salas de aula, as cadeiras e mesas são sempre 

dispostas em grupos, de modo a facilitar a interação” (Franzim, Lovato & Flavio 
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(Org.), 2019: 40). As propostas de trabalhos de grupo ocorrem sempre que 

possível, pelo professor, mas a partir dos sonhos e interesses dos alunos, 

favorecendo assim o desenvolvimento de habilidades sociais como 

cooperação, tolerância, comunicação e ajuda mútua. Para Limaverde (2019) 

existem ainda outros benefícios no trabalho em grupo: os alunos podem 

encontrar a possibilidade de evidenciar as diferenças e aprender a conviver 

com elas, podem descobrir diferentes modos de resolver situações, de pensar 

e de se expressar, descobrindo as suas dificuldades, mas também as suas 

competências pessoais, e ainda confrontar e ouvir opiniões divergentes.  

 Para além disso, os professores devem ter ainda a preocupação que os 

alunos trabalhem em vários grupos de modo a que todos interajam entre si. A 

investigadora acrescenta ainda que,  

quando tomamos consciência de que criamos mundos 

compartilhados, podemos muito. (…) A criatividade e a 

autonomia são grandes promotoras de transformações sociais. 

Essa visão ecossistêmica, na qual contemplamos e reconhe-

cemos as realidades possíveis como produtos e projeções 

construídas individualmente e compartilhadas e validadas 

socialmente, em um incessante processo simbiótico de co-

construção, pode possibilitar o exercício da livre reflexão, crítica 

e criativa (Limaverde, 2019: 42). 

 A criação de um Portfólio Individual Formação Artística - PIFA, permitirá 

a cada jovem desenvolver o seu próprio percurso de formação artística, 

atendendo que poderá criar em várias áreas artísticas, a saber: as Artes 

Circenses, as Artes Visuais e Plástica - Pintura, Escultura, as Artes 

Performativas, o Cinema e o Audiovisual, a Dança, a Escrita e a Música.  

  Os profissionais que irão trabalhar na ESO, preferencialmente deverão 

ser artistas e também formadores/professores, opção que se justifica pela 

metodologia utilizada quer na conceção do projeto E2O, quer na implemen-

tação  do mesmo - a a/r/tografia, que, tal como foi dito anteriormente, trabalha 

com as três entidades: artista/investigador/professor, no sentido de promover 

diálogo entre si e de criar dinâmicas interessantes e completas, não somente 

para o jovem, como também para o professor. Procura-se a que este sinta que 
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também pode crescer enquanto a/r/tógrafo ao trabalhar com os jovens, numa 

simultaneidade de dar e receber. 

 As estratégias metodológicas poderão ser baseadas na interligação dos 

discursos sobre os universos visuais (falar sobre o que se vê), partindo dos 

interesses dos jovens, explorando a representação técnica e a expressividade 

(conjugar as técnicas com as ideias) e a intencionalidade expressiva/criativa 

(criar um sistema de trabalho próprio de cada um - PIFA), mas em trabalho 

colaborativo (com os pares e com a equipa multidisciplinar). Sempre com a 

perspetiva de desenhar um plano que faça sentido para os jovens, plano este 

que deverá ser desenhado pelo jovem acompanhado por um tutor que ele 

próprio deverá escolher entre os profissionais da equipa multidisciplinar, 

escolham que pode ter como base a relação afetiva, os gostos ou interesses 

similares, o interesse e/ou vocação pela disciplina ou área de formação do 

artista/professor,  

 A Tabela 2 (em anexos 1, págs. 10-13) pretende ser um guia pedagógico 

para a construção de referenciais para a planificação das atividades com os 

jovens, atendendo aos objetivos gerais, competências a desenvolver e 

conteúdos programáticos das diferentes áreas expressivas: Artes Circenses, 

Artes Visuais, Artes Performativas, Cinema e Audiovisual, Dança, Escrita e 

Música, como foi dito anteriormente. As diferentes áreas foram pensadas de 

acordo com a possibilidade de existirem variantes suficientes para que várias 

competências que interessam desenvolver possam acontecer, nomeadamente:  

- A exploração da sensibilidade/imaginação; 

- A capacidade de escuta e de resposta; 

- A relação do corpo no espaço: consigo e com os outros elementos; 

- A exploração da sensibilidade/imaginação; 

- A capacidade de analisar, pesquisar e refletir os conceitos teóricos 

relacionados com as várias áreas artísticas, e com outras áreas do saber, 

como a Geografia, a História, a Língua Portuguesa, a Física, as Línguas 

Estrangeiras, as TIC´s; 

- A capacidade de criar, de liderar e coordenar atividades expressivas, como 

meio facilitador da comunicação e expressividade, com diferentes públicos: 
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crianças e jovens, adultos e séniors, aproveitando os recursos materiais e 

culturais que estão ao seu alcance;  

- A capacidade de valorizar e perspetivar o trabalho de projeto de natureza 

educativa, enquanto dimensão coletiva e cultural, com criatividade e 

imaginação;  

- A capacidade de experimentar, explorar e expressar emoções, sentimentos, 

vivências e ideias através de linguagens verbais e não-verbais, recorrendo 

às diversas formas de expressão e comunicação; 

- A capacidade de desenvolver e explorar as potencialidades gestuais, 

corporais, vocais, criativas e de espontaneidade; 

- A capacidade de dominar com habilidade a manipulação dos objetos/

elementos correspondentes às diferentes modalidades de representação. 

 Para avaliar estas competências, que são sobretudo do foro do 

desenvolvimento pessoal, social e artístico, é interessante compreender de que 

forma a avaliação se processa nestas áreas, em Portugal e também segundo 

as normas Europeias da EURYDICE , assim o próximo capítulo terá a 29

finalidade de nos introduzir às questões da Avaliação, das suas metas e 

objetivos. 

5.6. A Avaliação dos alunos: Metas e Objetivos 

 Sendo a E2O uma escola que pretende uma gestão horizontal, onde 

todos devem participar e gerenciar os processos de gestão curricular e 

pedagógica, a avaliação irá ser certamente um dos pontos a ser considerado 

pela equipa multidisciplinar. Assim, não pretendo criar neste projeto um modelo 

de avaliação dos alunos, mas tecer algumas considerações sobre os processos 

de avaliação, que poderão servir de ponto de partida para a construção de um 

referencial de avaliação adaptado ao modelo das E2O, e do Despacho nº 

6954/2019, que estabelece autonomia para a criação de novas formas de 

avaliação dos alunos a fim de obterem a certificação que lhes dá equivalência à 

escolaridade obrigatória, respetivamente: 6º, 9º ano e 12º ano. 

A Rede Eurydice foi criada em parceria entre a Comissão Europeia e os Estados Membros em 29

1980 com o objetivo de trocar informação sobre os sistemas educativos nacionais.
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 Em 1986 novas medidas de política educativa foram criadas, com a 

aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo Português (LBSE de 14 de 

outubro), com um duplo objetivo:  

1. Alargar o número de anos da escolaridade obrigatória, assegurando às 

crianças e jovens em idade escolar a equidade no acesso à escola;  

2. Garantir uma educação de qualidade, proporcionando as melhores 

oportunidades educativas para todos.  

 O regime da escolaridade obrigatória está, atualmente, consagrado na 

Lei nº 85/2009, de 27 de Agosto e destina-se às crianças e jovens que se 

encontrem em idade escolar, com idades compreendidas entre os 6 e os 18 

anos, cessando tal obrigatoriedade apenas quando o aluno obtenha o diploma 

de curso conferente de nível secundário de educação ou, independentemente 

desse facto, quando perfaça 18 anos de idade. E no sentido de garantir a todos 

os alunos melhores oportunidades educativas, inclusivas e diferenciadas, para 

que todos  possam encontrar uma saída que lhes proporcione a concretização 

dos seus objetivos. 

 A Direção Geral da Educação (DGE) e o Ministério da Ciência e 

Educação (MCE), no seu documento “Perfil do aluno à saída do ensino 

obrigatório” de 2017, em primeiro lugar salvaguarda-se que “a referência a um 

perfil não visa, [porém], qualquer tentativa uniformizadora, mas sim criar um 

quadro de referência que pressuponha a liberdade, a responsabilidade, a 

valorização do trabalho, a consciência de si próprio, a inserção familiar e 

comunitária e a participação na sociedade que nos rodeia” . Considera-se 30

ainda que,  

As humanidades hoje têm de ligar educação, cultura e 

ciência, saber e saber fazer. O processo da criação e da 

inovação tem de ser visto relativamente ao poeta, ao artista, 

ao artesão, ao cientista, ao desportista, ao técnico – em 

suma à pessoa concreta que todos somos (DGE/MCE, 2017: 

6).  

https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/30

perfil_dos_alunos.pdf
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 Pese embora o espírito daquele documento, nos anos mais recentes de 

2014/2015 (até ao presente ano letivo 2019/2020) o discurso político que 

defende os exames nacionais obrigatórios no final de cada ciclo de estudos, dá 

cada vez mais importância à avaliação sumativa em detrimento da avaliação 

formativa, valorizando os exames como instrumentos fundamentais para aferir 

as aprendizagens realizadas pelos alunos no final de cada ciclo de estudos. O 

autor Domingos Fernandes (2005) acrescenta que,  

continuam a prevalecer modelos de avaliação pouco 

integrados no ensino e na aprendizagem, mais orientados 

para a atribuição de classificações do que para a análise 

do que os alunos sabem e fazem, para a compreensão 

das suas dificuldades e para a ajuda à sua superação 

(Fernandes, 2005: 15). 

 Para as investigadoras Preciosa Fernandes & Carlinda Leite (2014) a 

forma como se tem organizado o sistema da avaliação dos alunos nos últimos 

anos, pode contribuir para o agravamento de situação de exclusão escolar, pois 

a competição entre alunos pelos resultados/notas, desde tenra idade, pode  

gerar o efeito de desviar os alunos da escola e dos 

benefícios que esta lhe poderia vir a proporcionar do 

ponto de vista das aprendizagens e das vivências sociais. 

Em extremo, estamos a considerar que os processos de 

avaliação, no modo como são concretizados, podem 

produzir situações de exclusão social (Leite & Fernandes, 

2014: 431-432). 

 A avaliação já teve diversos adjetivos associados: avaliação autêntica 

(Teilez, 1996; Wiggins, 1989a, 1989b, 1998); avaliação contextualizada (Berlak, 

1992a, 1992b); avaliação formadora (Nunziati, 1990; Abrecht, 1991); avaliação 

reguladora (Mal, 1986; Perrenoud, 1988a, 1988b); regulação controlada dos 

processos de aprendizagem (Perrenoud, 1998a, 1998b); e avaliação educativa 

(Gipps, 1994; Gipps & Stobart, 2003; Wiggins, 1998). Para Fernandes (2006) 

todas as avaliações enumeradas são alternativas a uma avaliação sumativa 

que, normalmente, é utilizada nas escolas e que se traduz em resultados 

obtidos pelos alunos através de vários processos de classificação, de seleção e 

 74



de certificação. O conceito de avaliação formativa alternativa (Fernandes, 

2005), carateriza-se como uma avaliação que procura valorizar mais o caminho 

das aprendizagens e saberes do que os resultados. Ou, como se faz nos 

processos artísticos, uma avaliação tendo em vista o Work in Progress e não 

somente a Obra de Arte. Os conceitos de avaliação formativa e de avaliação 

sumativa foram inicialmente elaborados por Scriven (1967) há cerca de 40 anos 

atrás no contexto da chamada avaliação de programas. Para Fernandes (2005)  

nessa altura prevaleciam concepções acerca da aprendizagem 

que, fundamentalmente, decorriam das teorias da psicologia 

associacionista e comportamentalista, e ainda colhiam bastante 

aceitação concepções de currículo e de escola muito 

subordinadas às ideias de Taylor, que se consubstanciavam no 

chamado currículo da eficiência social (Fernandes, 2005: 79). 

 Para Fernandes (2005) designa-se por avaliação formativa alternativa 

aquela que se baseia em princípios que decorrem do cognitivismo, do 

construtivismo, da psicologia social e das teorias socioculturais e 

sociocognitivas.  

 Compreende-se que, sendo uma construção social complexa, a 

avaliação formativa alternativa é um processo eminentemente pedagógico, que 

está plenamente integrado no processo de ensino e aprendizagem e cuja 

principal função é a de regular e de melhorar as aprendizagens dos alunos. Ou 

seja, é a de conseguir que os alunos aprendam melhor, com compreensão, 

“utilizando e desenvolvendo as suas competências, nomeadamente as do 

domínio cognitivo e metacognitivo" (idem, 2005: 80-81). 

 Mais tarde, a avaliação formativa foi considerada como tudo aquilo que 

produz comportamentos observáveis, e apoiando-se para tal na utilização de 

instrumentos de avaliação que permitam medir com rigor e de forma 

quantitativa as aprendizagens realizadas pelos alunos, normalmente utilizando 

testes ou grelhas de observação. Concordo com Fernandes (2005) quando nos 

diz que, 

1. A avaliação que prevalece nas escolas é de natureza 

primordialmente sumativa e orientada para a atribuição de 

classificações. 
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2. A avaliação formativa, quando ocorre, é do tipo da que acima 

se descreveu; ou seja, de referência neo-behaviorista, não 

integrada nos processos de ensino e aprendizagem e incidindo 

sobretudo nos resultados. As concepções teóricas que lhe 

estão subjacentes continuam a predominar largamente nos 

sistemas educativos. 

3. A avaliação formativa de referência cognitivista e 

construtivista, fundamentalmente orientada para melhorar e 

regular as aprendizagens e o ensino, mais centrada aos 

processos e integrada no ensino e na aprendizagem é uma 

alternativa à anterior. As concepções teóricas que lhe estão 

subjacentes são emergentes e pouco conhecidas nos sistemas 

educativos. 

4. A clarificação teórica é condição essencial para o 

desenvolvimento de práticas mais sustentadas e duradouras de 

avaliação formativa alternativa cuja função primordial é a de 

apoiar os alunos no desenvolvimento das suas aprendizagens 

(Fernandes, 2005: 79). 

 Para a criação de um modelo de avaliação que faça sentido para a E2O, 

e no sentido tentar compreender de que forma a avaliação qualitativa das 

aprendizagens, competências e saberes dos jovens, se poderão traduzir em 

resultados quantitativos, será também feita uma análise das metas e objetivos 

dos currículos artísticos e culturais, que se aproximam mais das metas do PE 

da E2O. 

  

5.6.1. Metas e Objetivos dos Currículos Artísticos e Culturais 

 Da análise do relatório EURYDICE (2010), realizado após estudo das 

escolas da União Europeia, verifiquei que existem metas e objetivos ao nível da 

Educação artística e cultural, tais como: 

1. Desenvolver competências, conhecimento e compreensão a nível artístico; 

2. Desenvolver a capacidade de apreciação crítica (juízo estético); 

3. Promover e identificar o património cultural (identidade nacional); 
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4. Desenvolver a expressão, promovendo a identidade e o desenvolvimento 

individual; 

5. Promover a diversidade cultural (identidade europeia / percepção do 

mundo); 

6. Desenvolver a criatividade, a imaginação, a resolução de problemas, e a 

capacidade de correr riscos; 

7. Desenvolver as competências sociais / trabalho em grupo / socialização / 

trabalho em cooperação; 

8. Desenvolver competências comunicacionais; 

9. Dar Usufruto / prazer / satisfação / alegria; 

10. Promover a variedade e diversidade de artes / envolvimento com várias 

formas artísticas e meios de comunicação; 

11. Fomentar o desempenho e a apresentação - partilhar o próprio trabalho 

artístico do aluno); 

12. Incentivar a consciência ambiental / conservação / sustentabilidade / 

ecologia; 

13. Desenvolver a auto-confiança / autoestima; 

14. Promover a Arte e a aprendizagem - desenvolver o interesse pela Arte ao 

longo da vida; 

15. Identificar potencial artístico (aptidão/talento). 

  
 Estas metas, algumas bastante gerais, que vão de encontro ao 

desenvolvimento integral da pessoa, trazem em si mesmo, a consciência de 

uma educação e do sentido da aprendizagem para a vida,- para o “aprender a 

aprender” e "aprender a procurar”. Tal como no projeto Âncora - Brasil, a 

organização das crianças e jovens é feita por núcleos que vão da iniciação, 

passando pelo desenvolvimento e finalizando no aprofundamento. O que se 

pretende com esta forma de estar na educação, é que as crianças e jovens, 

enquanto cidadãos do mundo, possam aprender não apenas na escola, mas 

também na comunidade, como uma grande escola. 

  
 Quando o jovem aprende a partir do seu sonho ou grande interesse, no 

que gostaria de mudar no mundo (sendo este interesse ou sonho muitas vezes 

para o bem universal), vai ao encontro de praticamente todas as metas e 

objetivos do ensino artístico, como: a preocupação estética e sustentável, a 
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consciência ambiental, o interesse pela aprendizagem ao longo da vida, a 

diversidade cultural, o património cultural, o usufruto, o prazer, a auto-confiança 

e autoestima e também a sua própria expressão e criatividade. 

 Na E2O as metas e objetivos no processo ensino-aprendizagem passam 

por estas que foram enunciadas, sendo mais especificas que as da LBSE e do 

Perfil do aluno à saída da Escolaridade Obrigatória, que sendo inscritas numa 

base humanista e de bons princípios, são de certa forma bastante gerais. 

Interessa, sobretudo perceber de que forma(s) serão produzida(s) as 

avaliações dos alunos - sugerindo-se uma avaliação contínua formativa 

sistemática - onde a própria auto-avaliação é sinónimo de aprendizagem, ou 

seja, tornar os jovens co-responsáveis, não somente pela planificação do seu 

trajeto de aprendizagem (roteiro - Projeto Âncora, PIF na E2OM), como 

também na construção dos processos de avaliação das aprendizagens 

realizadas, promovendo-se valores como: a autonomia e a ajuda do próximo, a 

honestidade, a responsabilidade, a solidariedade, o respeito e a afetividade,- 

valores que devem ser transversais a todos os participantes no processo: 

alunos, equipas multidisciplinares de: coordenação pedagógica, direção, 

professores, apoio social, funcionários, colaboradores e pais. 

 
5.6.2. A Avaliação dos alunos na E2O 

 A avaliação é um dos mais complexos processos na educação: Como 

avaliar?; Quando avaliar?; Quais os processos mais eficazes e adequados para 

o fazer?. São questões que me coloco em relação à forma como poderá ser 

conduzido este processo na E2O, onde se pretende, e como já referi 

anteriormente, avaliar mais as competências sociais e humanas do saber estar 

e saber ser, do que os saberes académicos tradicionalmente lecionados no 2º e 

3º ciclo do ensino básico, ou mesmo do 12º ano, como a História, a 

Matemática, a Língua Portuguesa, a Língua Estrangeira, a Físico-Química, a 

Geografia, as Ciências da Natureza, a Educação Visual Tecnológica, a 

Educação Musical e a Educação Física. Todas estas disciplinas têm já a sua 

matriz curricular, com os seus conteúdos próprios de avaliação, previamente 

estabelecidos pelo ME, depois pelo Agrupamento de escolas e finalmente pelo 

próprio Conselho de Turma. 
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 Outra questão que me coloco, é em relação ao sucesso destes jovens: 

Como fazer para que os alunos da E2O possam ter sucesso escolar? 

Relativamente aos dados de APEF, são referidos no relatório técnico - 

Retenção Escolar nos Ensinos Básico e Secundário, realizado pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE), reportando-se ao estudo feito pela Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) em 2012, que 

antecede o estudo completo a que nos referimos, um conjunto de dados 

desagregados por dois ciclos de escolaridade (a partir dos dados PISA 2009): 

dos alunos com 15 anos, há 9,5% do 3º ciclo do ensino básico e 10% do 

Ensino Secundário que ficaram retidos no ano anterior (de acordo com 

informações dos diretores de escola), o que constitui a segunda e a terceira 

taxas mais altas entre 29 países da OCDE, que registam 3,2% e 4,5%, 

respetivamente nos ciclos referidos. O estudo do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) organizou os dados recolhidos pelo Programme for 

International Student Assessment (PISA) em 2012, para dividir em 5 grandes 

grupos de países europeus com comportamentos idênticos no que respeita à 

retenção (alunos de 15 anos que reportam terem no seu percurso pelo menos 

uma retenção). Destacando-se o grupo 1: 

1. Bélgica, Espanha, Luxemburgo e Portugal – todos com taxas superiores a 

30%. 

 Em que Portugal se encontrava no primeiro grupo, com uma taxa de 

retenção superior a 30%, e várias medidas têm sido encontradas pelo ME no 

sentido de resolver este problema, entre elas, as escolas integradas no 

Programa: Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), escolas com 

ensino profissional e de especialização tecnológica, escolas com ensino básico 

recorrente, cursos de educação e formação inicial de jovens e de adultos, 

cursos de aprendizagem, e cursos de qualificação inicial.  31

 Ora quando os alunos são avaliados nas áreas artísticas, isso não 

acontece normalmente através de um processo formal; de acordo com Anne 

Bamford (2009), este facto tem implicações no estatuto da educação artística  

no processo educativo em geral. A partir do relatório EURYDICE (2010) 

podemos compreender que em praticamente todos os países, as disciplinas 

https://ciofe.dgrdn.pt/informacao/educacao-e-formacao.html31
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artísticas são objeto de avaliação formativa e sumativa nos níveis Classificação 

Internacional Tipo de Educação (CITE) 1 e 2 (2º e 3º ciclo). A responsabilidade 

pela avaliação e os métodos a utilizar são do professor e normalmente 

baseiam-se: 

- no conhecimento das artes;  

- no processo artístico ou na produção artística do aluno.  

 A avaliação também é feita pelos próprios alunos (autoavaliação), e 

pelos seus colegas. As formas de avaliação normalmente são: testes; 

relatórios; Portfólio do seu trabalho com base em critérios específicos; 

realização de tarefas; desenvolvimento de projetos. 

 Outro problema que é possível com que nos deparemos ao nível da 

avaliação, é reforçado com a investigação levada a cabo por Bamford (2009) 

que registou que a avaliação da educação artística é frequentemente 

considerada “problemática, e muitas vezes criticada por ser restritiva, sem ter 

em conta os tipos de aprendizagem holística e contínua nos programas 

artísticos” (Bamford, 2009: 20 in Relatório da Educação Artística e Cultural das 

Escolas da Europa, EURYDICE, 2010). Torna-se assim impreterível pensar 

quais os instrumentos de avaliação que permitam uma avaliação justa e 

integral e efetiva das competências adquiridas e desenvolvidas pelos jovens 

durante o seu percurso pela E2O. 

5.6.3. Os Instrumentos de avaliação e os Critérios de avaliação 

 A questão dos instrumentos de avaliação, segundo o ME é definida da 

seguinte forma: um critério é um instrumento constituído por dois elementos: 

um parâmetro (ou objeto da avaliação) e um nível de exigência (um ponto de 

referência, que pode ser uma norma, uma regra ou um nível de sucesso). É um 

instrumento para formular um juízo. Uma escala permite que o resultado da 

avaliação seja traduzido ou comunicado sob a forma de um juízo. 

 Estas regulamentações emitidas pelo ME, também se aplicam aos 

critérios de avaliação, bem como às respetivas escalas que no 2º e 3º ciclo 

funcionam com a avaliação numérica numa escala de: 1 (muito insuficiente); 2 

(insuficiente); 3 (suficiente); 4 (bom); a 5 (muito bom ou excelente). Esta é uma 

escala que no mesmo número de notas pode definir o leque de possíveis 
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desempenhos e que não tem em conta a experiência pessoal mas os 

conhecimentos adquiridos nas disciplinas,  

 O que se pretende na E2O, é que os instrumentos e os processos de 

avaliação sejam pensados com os jovens de forma a que estes possam 

compreender o(s) sentido(s) e o valor real da aprendizagem para as suas 

vidas, que possam entender o porquê, para quê, e o que precisam de aprender. 

Ao contrário do que existe no nosso país e na maioria dos países, em que os 

programas de estudo elaborados pelas autoridades educativas centrais 

definem os objetivos de aprendizagem ou as competências que os alunos 

devem adquirir. Ou seja os parâmetros curriculares são impostos “de cima para 

baixo” fazendo com que os alunos tenham que cumprir com os objetivos e 

competências que os professores estipularam nos critérios de avaliação. Para 

além destas considerações, neste relatório é ainda referido que, para o 

currículo artístico e baseado nas expressões, poderá ainda ser definido um 

conjunto de objetivos amplos de aprendizagem nos diferentes níveis.  

 Nas E2O, não somente é possível como necessária, pois sem esta 

flexibilidade de ir ao encontro dos jovens e dos diversos conhecimentos, tal 

como podemos observar na teoria do “Conetivismo” de Siemens (2006) (in 

Clough,  Stachyra & Maliszewska, 2017), em que sendo o Conetivismo uma 

epistemologia e uma descrição de como se dá a cognição humana, a principal 

ideia veiculada é a de que aprendemos em conexão com os outros, tal como as 

sinapses se dão em termos neurológicos, como se pode ver na Ilustração 6, 

todos os domínios do conhecimento se entrecruzam de forma a tornar a pessoa 

num ser integral. 
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 Concluindo na E2O deve-se considerar o caráter sistémico e global da 

Avaliação, criando os instrumentos e formas de avaliar, o mais comparticipado 

possível pela comunidade escolar, para que, também a avaliação seja reflexo 

de um processo democrático, inclusivo e integrador, e um processo construtivo 

de novos saberes e de desenvolvimento integral dos jovens, para além do 

saber e das aprendizagens ao nível cognitivo. 

5.7. Equipamentos - técnico e físico - Como? 
 

 O conceito arquitetónico da E2O como espaço físico (Ilustração 7) 

pretende ser um espaço-laboratório artístico, onde a combinação experiência/

arte/criatividade possam ser combinadas. A planta imaginária que desenhei é 

criada em círculo, as paredes no interior do espaço são praticamente 

inexistentes, de forma a que os seus habitantes possam circular pela escola 

como se fosse uma praça, ao centro temos uma arena, onde podem ser 

representados espetáculos, feitas assembleias de escola, e onde também a 

comunidade escolar se pode reunir informalmente, como num polivalente. A 

cozinha é um espaço de criação, onde todos são convidados a participar, a 
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biblioteca é um espaço aberto, bem como todas as salas-oficina, sala de 

recursos, salas de apoio individuais. O espaço deve poder ser transformável e 

adaptado pelos seus habitantes, aos seus interesses, gostos e necessidades. 

Todas as paredes à exceção da entrada e das casas de banho, são paredes 

armários, com cacifos e espaços de arrumação para os materiais, dossiers, 

guarda-roupa, instrumentos musicais, materiais de circo, materiais artísticos, 

materiais de limpeza,… a escola deverá ser arrumada e limpa pelos seus 

habitantes, logo deverá ser prática e de fácil manutenção.    

 No espaço exterior também se pretende o mesmo conceito: ser útil, 

adaptável e lúdico: a horta, o jardim, as árvores também alinham com os 

conceitos essenciais de participação; o parque e a Praça, para que se 

promovam outras competências como a auto-suficiência, a expressão e 

criatividade e o trabalho em equipa, mas sobretudo o gosto de ir à escola.  

 Uma escola pensada sem paredes, sem barreias e com todos os 

espaços funcionais no sentido de organização e de experimentação, pode 

também ser observado em vários projetos: na Suécia, a escola - Vittra 

Telefonplan, (fotos 9 e 11 em anexos 1, págs.6-7) conta com cinco ambientes 

divididos em: a Caverna (um espaço reservado para estudar), o Laboratório 

(experiências e trabalho prático), a Fogueira (para aulas em grupo), o Furo (um 

lugar para desenvolver nossos impulsos), e o Teatro (um lugar para se mostrar 

e descobrir coisas novas); ou em St. Andrew’s Scots School, na Argentina, em 

que “the flexible design creates a playful environment that stimulates the 

students’ imagination” ; e ainda, o Liceo Europa em Zaragoza, também com 32

um conceito de espaço que promove a autonomia dos seus alunos, num 

espaço arquitetónico em que a liberdade e o design se conjugam no sentido de 

aprender com o ambiente, “a school encourages joy as soon as the students 

enter the door. The design supports the school's educational work with Multiple 

Intelligences, so the diversified learning environment act as tools to let children’s 

spatial, musical, linguistic or mathematical intelligences unfold.”  33

  
 Outras escolas como a Buddinge School (foto 10 em anexos 1, pág.6), 

no norte de Copenhaga - Dinamarca, que criou um projeto orientado para a 

 https://rosanbosch.com/en/journal/framing-children’s-growth-st-andrew’s-scots-school32

 https://rosanbosch.com/en/project/liceo-europa33
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“learning environment for Lab for New Learning Principles for the 8th and 9th 

graders at The refurbishment transforms four existing, traditional classrooms 

into a coherent, open learning landscape that invites active and varied 

teaching."  34

 E ainda a Glasir – Tórshavn College (foto 12 em anexos 1, pág.7), nas 

Ilhas Faroe, que oferece este conceito de espaços abertos que promovem a 

interação entre diferentes interesses académicos, a criação artística, e o 

design, em que o “movement out towards the central city square creates social 

and interdisciplinary synergies, so science students can get practical insights 

from training carpenters, while hairdressing students can exchange craft 

techniques with students from the clothing line.”  35

 Concluindo o espaço da E2O deve ser a primeira obra de criação 

coletiva, para tal, no início da construção da escola deverá ser como uma tela 

em branco pronta para ser intervencionada pelos seus habitantes, a partir dos 

seus gostos e interesses de forma a sentirem-se num espaço de construção 

coletiva de conhecimento e competências.  

5.8. Com quem? - Os elementos que vão constituir a equipa de trabalho 
inicial 

 A organização escolar para escolas agrupadas e não agrupadas está 

prevista no Dec.Lei 75/2008  onde se define que são órgãos de direção, 36

administração e gestão os seguintes: 

a) O conselho geral; 

b) O diretor; 

c) O conselho pedagógico; 

d) O conselho administrativo.  

 Na E2O, a configuração será diferente, atendendo que depende de um 

Agrupamento de Escolas ou de uma escola não agrupada, que já tem esta 

forma de organização, precisamos realmente de investir em “relationships and 

dialogue between different professional figures that have to work in a group 

 https://rosanbosch.com/en/project/buddinge-school34

 https://rosanbosch.com/en/project/glasir-t%C3%B3rshavn-college35

 https://dre.pt/pesquisa/-/search/249866/details/maximized36
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inside our schools" (State Undersecretary for Education, Hon. Faraone, 2016; in 

Cough et al, 2018: 43).  

 Concordamos assim com uma estrutura organizativa que será muito 

mais na linha de trabalho colaborativo das equipas Multidisciplinares :  37

a) Coordenação pedagógica - Escola parceira  

b) Coordenação artística - ATE - Produções 

c) Coordenação administrativa - ATE - Produções 

d) Formadores e Professores - Escola parceira e outras parcerias  

e) Coordenação e apoio Social - Escola parceira e Autarquia 

f)  Pessoal Auxiliar de Ação Educativa - Autarquia 

 Estas equipas serão fundamentais para que a E2O possa realizar um 

trabalho, sempre com base na construção de uma plataforma de criação 

coletiva, que se auto-avalia e reflete os seus objetivos e intenções, 

reformulando os seus procedimentos e ações, procurando resolver os 

problemas com criatividade e capacitar-se enquanto comunidade em que cada 

pessoa contribui com os seus saberes e sonhos para o bem-comum. 

5.9. A avaliação do Projeto E2O 

 Para a avaliação do projeto E2O, numa perspetiva on-going (Monteiro, 

1996), pretende-se, logo no início da construção do projeto, avaliar as 

dimensões que concorrem para a construção do mesmo, a partir: 

- da análise diagnóstico da situação de APEF no contexto de implementação 

da E2O,  

- da análise dos projetos-tipo implementados no terreno (E2OM),  

- da compreensão dos sujeitos para o qual o projeto existe (CPCJ),  

- da definição dos objetivos, metas e princípios orientadores para a criação da 

E2O, definindo o sentido(s) da intervenção,  

- da definição do território da intervenção e da sua comunidade escolar,  

- da definição dos seus recursos,  

- da definição dos critérios de avaliação e dos sub-critérios de avaliação. 

como na pedagogia do Learning By Design, em que não é existem turmas ou classes, mas sim 37

grupos de alunos que trabalham em colaboração usando as ferramentas digitais, em pequenas 
áreas de trabalho de equipa, não só na escola, como noutros espaços educativos da comunidade:  
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 Numa avaliação deste tipo considero que, apesar do projeto ser 

iminentemente autoral, sendo um projeto que parte de um trabalho académico 

de Mestrado e por isso individual, a E2O tem e terá também, uma perspetiva de 

construção de saber coletivo durante a criação e implementação do projeto, 

através das observações realizadas e da criação do Documentário da E2OM, e 

também da análise documental relativa às E2O e E2OM. Em Sobrinho (2008) 

percebemos que “a avaliação é produção de sentidos, prática social, portanto, 

intersubjetiva, relacional, aberta, polissêmica e carregada de valores, que põe 

em questão os significados dos fenómenos” (idem, 2008: 193). 

 A avaliação do projeto E2O, produz a constante alteração do desenho do 

mesmo, o que pensava ser exequível, depressa ruiu e teve que ser novamente 

desenhado, o verdadeiro projeto de arquitetura e design, está constantemente 

sujeito a alterações resultantes do contexto em que pretende ser 

implementado. O mesmo foi acontecendo com este projeto, no início quando foi 

pensado, ainda não existia formalmente uma E2O em V.N. de Gaia, todo o 

processo de reunir com a Autarquia, tentar arranjar o espaço, cedido pela 

Autarquia, bem como os parceiros locais para a sua implementação; assim 

foram realizados vários encontros: 

- Reunião com a Vereação da Educação da CMG - janeiro / 2020. 

- Reunião com a Junta de freguesia de Vilar do Andorinho - janeiro / 2020. 

- Reunião com a Junta de Freguesia de Arcozelo - abril / 2020. 

- Reunião com a Junta de Freguesia de Arcozelo e Direção da Escola 

Secundária Arquiteto Oliveira Ferreira de Arcozelo - maio / 2020. 

- 1ª Reunião com o Diretor da Escola Domingos Capela de Espinho e Sara 

Castro, professora desta mesma escola e Embaixadora do Plano de 

Educação Estética e Artística (PEEA) - 8 junho / 2020. 

- 2ª Reunião com o Diretor da Escola Domingos Capela de Espinho - 18 de 

junho /2020. 

 Estes encontros foram produtivos, principalmente porque me deram a 

possibilidade de fundamentar a minha proposta de E2O quer ao nível 

pedagógico, quer ao nível da pertinência da existência de uma E2O com um 

projeto educativo enraizado na educação pela Arte, ajudou-me a conhecer 
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melhor as razões pelas quais eu própria mergulhei neste projeto e ainda 

justificá-las conceptualmente de forma a encontrar possíveis parceiros. 

 Percebi o quanto é complicado todo o processo de escolha de - Onde? 
Como? Com Quem? Quando finalmente se aferiu os possíveis parceiros - 

Com Quem? Em que finalmente em maio, consegui o interesse e a 

mobilização dos responsáveis da Junta de Freguesia de Arcozelo e da Escola 

Secundária Arquiteto Oliveira Ferreira de Arcozelo; o onde, teve mais força, e 

deitou por água abaixo o trabalho realizado de negociações com estes 

parceiros.  

 Pelo facto de se ter formalizado uma E2O em V.N. de Gaia no presente 

ano, e pelas circunstâncias atuais (Covid-19) não tive conhecimento, sabendo 

em reunião de Plenário de Escolas de 2ª Oportunidade no dia 27 de maio, da 

qual a ATE - Produções, também faz parte desde 16 de dezembro de 2019 (2º 

Encontro de Iniciativas de 2ª oportunidade), foi necessário proceder a uma 

nova aproximação de possíveis parceiros, assim, consegui perceber em 

reunião com o Presidente da Rede de E2O, após o Plenário, que Espinho  

(concelho onde lecionei durante vários anos) poderia ser uma boa alternativa, 

atendendo que uma proposta Inter-Municipal poderia ser interessante, 

mobilizando outros concelhos da AMP, como Sta Maria da Feira e S. João da 

Madeira, pela proximidade e também pela existência de transporte direto para 

Espinho.  

 No sentido de tentar estabelecer uma parceria com uma escola em 

Espinho, reuni com o Diretor da Escola Domingos Capela, para explicar o 

projeto E2O e como poderia funcionar esta parceria. O Diretor da Escola reuniu 

com os seus colegas do Conselho Geral e Direção, mas consideraram que já 

tinham uma opção educativa e formativa, o Programa Integrado de Educação e 

Formação (PIEF)  para o grupo de jovens entre os 15-18 anos de idade que se 38

encontram em APEF, e que esta oferta - E2O, seria uma carga extra para os 

professores que lecionam neste Agrupamento Escolar. 

 O PIEF foi criado pelo ME como uma medida socioeducativa, de caráter temporário e 38

excecional a adotar depois de esgotadas todas as outras medidas de integração escolar, que visa 
favorecer o cumprimento da escolaridade obrigatória e a inclusão social, conferindo uma 
habilitação escolar de 2.º ou 3.º ciclo.
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 Esta constante renegociação com possíveis parceiros fez-me 

compreender a resiliência necessária para levar avante um projeto desta 

envergadura, ter que estar a par de todas as peculiaridades do projeto para 

poder explicar, convencer e por fim implementar o projeto, é um processo de 

construção exigente e, pelo facto de ser um projeto a solo, numa primeira fase, 

é ainda mais complicado e desafiador. 

 A avaliação do projeto E2O durante e após a sua implementação no 

terreno, também será uma prioridade, de forma a desenvolver junto da 

comunidade escolar da E2O, a auto-avaliação e a reflexão crítica; será feita 

partir de várias formas: 

1. Focus-groups - de discussão com todos os que fazem parte da E2O. 

2. Entrevistas - com os jovens em APEF sugeridos pela CPCJ, antes da sua 

entrada na escola, durante e na conclusão do seu percurso educativo na 

E2O. 

3. Análise dos PIFA´s - realizados pelos alunos numa perspetiva de análise 

documental, perceber o que os jovens percepcionam e retiram das 

experiências/vivências educativas no contexto da comunidade educativa. 

4. Análise dos amigos críticos - compreender através do “outro olhar” o 

trabalho das equipas psicossocial e pedagógica, de forma a calibrar 

processos e procedimentos. 

5. Auto-avaliação - todas as semanas serão realizadas Assembleias de escola 

de forma a promover a auto-avaliação e reflexão dos processos de ensino-

aprendizagem.  

 Outros processos poderão ser sugeridos pelas equipas, como disse 

anteriormente, também estes objetos são sugestões que se propõe, nada é 

fechado, pois pretende-se que o coletivo intervenha e considere todos os 

pontos da criação e implementação do projeto E2O. 

5.10. Cronograma da implementação do Projeto E2O 
  
 A implementação do projeto E2O, prevê um conjunto de fases 

antecessoras que fazem parte: 

1. O desenho do projeto - análise de conteúdo e construção conceptual do PE. 
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2. A preparação do terreno para que se reunam todas as condições físicas e 

humanas para a concretização do mesmo.  

3. A aquisição dos possíveis parceiros Institucionais.  

4. A criação do cronograma de atividades da E2O.  

 Existem algumas fases, tais como: a criação de parcerias Institucionais, 

que também irão ser feitas ao longo de todo o processo, pois pressupõe-se que 

as mesmas queiram fazer monitorização e acompanhamento do projeto em 

todas as suas fases da execução.  

 As reuniões com as equipas pedagógicas: ATE, Escola, CPCJ´s, serão 

feitas de forma a incluirem todas as entidades no processo de construção do 

PEE, partindo do que foi realizado, adaptando à realidade dos jovens, ao 

contexto escolar, e à comunidade na qual a E2O ira ser inserida. 

 

5.11. Previsão de Orçamento do Projeto E2O 

 A previsão orçamental para a implementação de um projeto de uma 

escola, reune um conjunto de questões, desde logo, um pouco complicadas de 

aferir:  

Ano 2019 Ano 2020

Atividade / Mês 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

Investigação E2OM, E2O

Criação de Projeto E2O

Reuniões Parcerias Institucionais:  CM, JF

Reunião CPCJ

Reunião Agrupamento de Escolas

Definição espaço físico da E2O

Definição equipa pedagógica E2O

Criação de Parcerias: Entidades Privadas

Candidaturas a fundos: POPH, FCG, outras

Montagem Espaço E2O

Reunião com as Equipas Multidisciplinares

Início das atividades da E2O
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- Custos da realização da obra(s), atendendo a que ainda não se conseguiu 

locar nenhum estabelecimento ou espaço para a sua implementação física; 

- Custos com as equipas, atendendo que nenhuma Autarquia até ao momento 

aprovou o financiamento do projeto E2O; 

- Despesas gerais, atendendo a que não foi estabelecido o número de jovens 

que irão frequentar a E2O; 

 Assim foi feito um orçamento (Tabela 3, em anexos 1, pág. 14) baseado 

na E2OM e na sua experiência, número de alunos, equipas de trabalho: 

professores, educadores sociais, coordenadores, bem como as parcerias e 

apoios que perfazem as receitas da E2OM. 

 Os valores dos ordenados dos diferentes colaboradores serão tabelados 

pela Escola parceira, pela Autarquia, e pela ATE - Produções, estarão de 

acordo com os escalões em que se encontram na função pública e no ME, ou 

relativos à posição e lugar que ocupam nas suas Entidades e Associação onde 

trabalham. 
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6. CONCLUSÕES  

“É sua missão [da escola] estimular o pensamento 
do jovem, fazê-lo enfrentar um problema que tenha 
sentido para ele e incentivá-lo a aprofundar-se na 
expressão.”  

(Lowenfeld, 1977: 335) 

 O projeto de Escola de 2ª Oportunidade - E2O, para além do projeto em 

si, que representa um documento-guia para o início da construção da mesma, 

também passou a ser a criação de um novo projeto de vida, em que o sonho de 

poder vir a construir uma escola, passou para o desenho e para o papel, para 

que agora possa ser implementado no terreno e vivido. 

 As representações mentais que tinha sobre projeto educativo de escola 

e de educação artística e pela Arte, tiveram que ganhar corporalidade - diria 

mesmo presença física, de forma a poderem ser defendidas junto da 

comunidade em que a E2O poderá ser implementada.  

 Foi muito importante compreender e responder a várias questões como: 

O que é a educação de 2ª oportunidade? De que forma as E2O´s funcionam? 

Em que alicerces a sua pedagogia assenta? Como é a sua estrutura 

organizativa? Porque são opções diferentes de educação?  

 A investigação que foi feita, a partir da metodologia utilizada - a a/r/

tografia, foi fundamental no sentido de obter estas respostas, também serviu 

para consolidar a importância da fundamentação teórica para a validação do 

projeto E2O, e para a construção do seu projeto educativo. O facto da 

educação de 2ª oportunidade estar já assegurada como uma opção de 

educação de compensação, pelo ME e DGE (desde agosto, 2019) , ainda é 39

muito recente e pouco foi implementada, por conseguinte as quatro E2O 

existentes em todo o país (duas das quais recentemente criadas, no ano letivo 

2019/20), ainda são poucas ofertas para a necessidade, que é grande, de uma 

educação que valorize, 

The relevance of love, care and solidarity in young adults´ 

educational trajectories, in the learning and work processes, in 

  Relembrando que Despacho Nº 6954/2019 ME, estabelece as linhas orientadoras que 39

presidem a um programa de intervenção junto de jovens que abandonaram o sistema educativo e 
em risco de exclusão social, denominado «Segunda Oportunidade».
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the relationships with teachers and peers, highlights the need to 

rethink the roles of schools and the workplace to provide 

emotional and efective bonds as tools for young adults´ 

fulfillment and achievement (Santos et al, 2018: 162). 

 Pois como a/r/tógrafa, e a partir do que pude observar na E2OM, a 

educação de 2ª oportunidade, para além de assegurar a validação de 

competências e saberes, das mais variadas formas, muito pelo recurso das 

expressões artísticas, cria uma 2ª oportunidade também para que laços 

afetivos se criem entre a equipa multidisciplinar e os jovens, e através disso, os 

jovens, dão também eles uma 2ª oportunidade à Escola e à Aprendizagem.  

 Concordo com Paulus (2006: 311) quando afirma que “uma outra 

educação, que move, consciencializa e envolve as pessoas é possível, porque 

existe.” E ainda com Eisner (2002a) quando refere que  

el objetivo del proceso educativo dentro de la escuela no es 

terminar algo, sino empezarlo. No es cubrir el currículo, sino 

revelarlo. El objetivo es activar el interés por algo con la fuerza 

suficiente para motivar a los estudiantes a profundizar en él 

fuera de la escuela (Eisner, 2002a: 121). 

 Mantenho a expectativa (e para isso continuo a desenrolar negociações 

com vários agentes institucionais) de conseguir implementar o projeto E2O, 

encontrando um local que acolha o projeto de braços e mente aberta, de forma 

a, juntamente com a equipa disciplinar, embarcar na aventura de criar uma 

nova educação que mova barreiras, estereótipos, e crie novos sonhos, novas 

possibilidades, para os jovens, que pelos mais diferentes motivos, 

anteriormente referidos, necessitam de uma 2ª oportunidade para serem e se 

sentirem pessoas. 

 Como nos mostra a foto 13 (em anexos 1, pág.8) que representa a 

“Árvore dos Desejos” dos alunos da E2OM, podemos observar nos desejos de 

cada um dos jovens, a sua necessidade de concluirem fases de escolaridade 

que não conseguiram em tempo útil, mas também de se sentirem úteis e 

válidos, na sociedade e nas suas famílias, como lemos nas frases dos jovens: 

Na escola: 
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Eu quero terminar o 9º ano; 

Terminar o 12º; 

Quero acabar o 9º ano; 

Quero acabar a escola para ter um futuro melhor; 

Para um futuro melhor. 

Na sua família: 
Ser feliz com o meu filho;  

Quero ser mecânico para ajudar o meu pai; 

Ir trabalhar para ser independente;  

Eu quero ganhar dinheiro para as minhas coisas. 

Na sociedade: 
Eu quero mudar;  

Eu quero respeitar os outros;  

Quero mudar as minhas atitudes quando estou nervoso;  

Quero construir uma vida;  

Quero ajudar as pessoas que precisam. 

 É para que a concretização destes desejos e de muitos outros, que as 

E2O devem existir e garantir que uma 2ª Oportunidade seja real e assegurada 

pela Escola. Assim concluo com as palavras de Stoer e Cortesão (1999) que 

apontam para que, 

Dentro da escola é necessário criar pontes, dispositivos 

pedagógicos e interculturais, que propiciem uma permea-

bilidade entre valores, saberes e estilos de vida e das culturas 

maioritárias e minoritárias. Estes dispositivos pedagógicos 

podem ser definidos como propostas educativas que visam 

construir uma ‘boa ponte’ na ligação necessária entre a cultura 

da escola e a da comunidade envolvente. Só será possível 

construir um destes dispositivos se o professor tiver consciên-

cia da diversidade cultural em que trabalha, consciência essa 

que exige uma atitude e práticas investigativas necessárias à 

identificação e compreensão do ’arco-íris cultural’ ao qual tem 

de oferecer propostas educativas adequadas (Stoer & 

Cortesão, 1999: 60). 
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ANEXOS 1 



Salas de aula na E2OM 
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Foto 1 

(perspetiva 1)

Sala-Oficina 
Carpintaria

Foto 2 

(perspetiva 2) 

Sala-Oficina
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Foto 4   
(perspetiva 2)  
Sala de aula 
multi-atividades 
e TIC 

Foto 3  
(perspetiva 1)  
Sala de aula 
multi-atividades 
e TIC 
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Foto 5 

Sala-Estúdio 

de gravação

Foto 6 

Sala ensaios 
e música
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Foto 7 

Sala-oficina 

de apoio

Foto 8 

Sala Multi-
atividades

Estúdio de 
dança 
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Foto 9 
Vittra Telefonplan - Suécia

Foto 10 
Buddinge School - 
Copenhaga
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Foto 11 
Vittra Telefonplan 
- Suécia

Foto 12   
Glasir-Tórshavn College  
- Ilhas Faroe



Eu quero mudar 

Eu quero terminar o 9º ano 

Eu quero respeitar os outros 

Quero mudar as minhas atitudes quando estou nervoso 

Quero construir uma vida 

Quero acabar a escola para ter um futuro melhor 

Terminar o 12º 

Ser feliz com o meu filho 

Quero ser mecânico para ajudar o meu pai 

Para um futuro melhor 

Quero acabar o 9º ano 

Quero ajudar as pessoas que precisam 

Ir trabalhar para ser independente 

Eu quero ganhar dinheiro pras minhas coisas 
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Foto 13. Árvore dos Desejos - Jovens da ESOM / ano letivo 2019/2020 
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Missão Principios Orientadores Objetivos 

- Promover uma 
conceção de E2O: 
inclusiva, 
participada, 
interventora e 
promotora de 
sucesso para a 
vida.

- Assegurar o direito à educação para 
todos;

1. Desenvolver competências, conhecimento e 
compreensão a nível artístico; 

2. Desenvolver competências 
comunicacionais; 

3. Identificar potencial artístico (aptidão/
talento)

- Promover a 
formação integral 
dos jovem, numa 
perspetiva 
Universalista, 
nacional e 
regional.

- Desenvolver um ambiente propício a um 
elevado grau de satisfação pessoal e 
profissional, que promova a autoestima, 
a cooperação, a interação, o respeito 
pela diferença, pelos diferentes 
percursos de vida e para o 
desenvolvimento integral de todos os 
intervenientes; 

1. Desenvolver a expressão, promovendo a 
identidade e o desenvolvimento individual; 

2. Desenvolver competências, conhecimento e 
compreensão a nível artístico; 

3. Promover e identificar o património cultural 
(identidade nacional); 

4. Desenvolver a capacidade de apreciação 
crítica (juízo estético); 

5. Dar Usufruto / prazer / satisfação / alegria; 
6. Fomentar o desempenho e a apresentação 

- partilhar o próprio trabalho artístico do 
aluno);

- Garantir que a 
E2O é um espaço 
atrativo feito pelo e 
para o jovem de 
forma a facilitar as 
aprendizagens e a 
promover a auto-
suficiência.

- Promover uma cultura de participação e 
responsabilização, para uma plena 
integração na escola e na sociedade, 
que envolva toda a comunidade 
educativa na conquista de uma melhoria 
das condições oferecidas pela escola; 

1. Promover a diversidade cultural (identidade 
europeia / percepção do mundo); 

2. Promover a Arte e a aprendizagem - 
desenvolver o interesse pela Arte ao longo 
da vida;

- Promover o 
sucesso 
educativo, no 
sentido de concluir 
o ensino básico 2ª 
e 3º ciclo e o 12º 
ano.

- Promover uma efetiva articulação 
transdisciplinar que conduza a uma 
melhoria do processo de ensino/
aprendizagem, ao desenvolvimento das 
competências e à redução do abandono 
e insucesso escolar; 

1. Promover o trabalho de grupo e de equipas. 
2. Desenvolver a criatividade, a imaginação, a 

resolução de problemas, e a capacidade de 
correr riscos;

- Promover a 
dinamização 
cultural e artística 
no espaço da E2O 
para toda a 
comunidade e 
comunidade 
escolar.

- Promover a integração na comunidade 
educativa e no mundo de trabalho a 
partir de metodologias diferenciadas; 

- Interagir com o “mundo exterior”, ao 
nível nacional e internacional; 

- Promover a abertura à inovação 
pedagógica, artística e tecnológica; 

1. Desenvolver as competências sociais / 
trabalho em grupo / socialização / trabalho 
em cooperação; Promover a variedade e 
diversidade de artes / envolvimento com 
várias formas artísticas e meios de 
comunicação;

- Fomentar a defesa 
de valores 
culturais, artísticos 
e ambientais.

- Promover uma consciência cívica 
participante e responsável;  

- Promover a criação, o conhecimento e o 
respeito pelo Regulamento Interno da 
escola enquanto documento condutor 
das ações a desenvolver; 

1. Promover ações que permitam aos jovens 
decidir sobre os assuntos relacionados com 
a E2O; 

2. Desenvolver o conceito de cidadania nos 
jovens através de Assembleias de escola; 

3. Incentivar a consciência ambiental / 
conservação / sustentabilidade / ecologia;

- Promover a 
educação para a 
saúde, através da 
adoção de 
comportamentos 
saudáveis 
promotores de 
bem-estar físico, 
emocional e 
social.

- Promover a interação entre escola/
família/meio envolvente, dando resposta 
a possíveis necessidades de formação;  

- Promover valores como a solidariedade, 
civismo, conhecimento e formas de 
expressão, consciência ecológica, 
saúde e identidade pessoal e social. 

1. Promover e proteger a saúde e prevenir a 
doença na comunidade educativa; 

2. Promover um ambiente escolar seguro e 
saudável; 

3. Reforçar os fatores de proteção 
relacionados com os estilos de vida 
saudáveis;  

4. Contribuir para o desenvolvimento dos 
princípios de uma escola promotora da 
saúde: física e psicológica. 



Tabela 2: Disciplinas/Objetivos/Competências/Conteúdos 
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Discipli
nas

Objetivos Gerais Competências a 
desenvolver

Conteúdos Programáticos

Artes 
Visuais 

Pintura 

Escultur
a  

- Integrar a linguagem das 
artes visuais, assim como 
várias técnicas de 
expressão (pintura; desenho 
- incluindo esboços, 
esquemas, e itinerários; 
técnica mista; assemblage; 
land ́art; escultura; maqueta; 
fotografia, entre outras) nas 
suas experimentações: 
físicas e/ou digitais.  

- Experimentar possibilidades 
expressivas dos materiais 
(carvão vegetal, pasta de 
modelar, barro, pastel seco, 
tinta cenográfica, pincéis e 
trinchas, rolos, papéis de 
formatos e características 
diversas, entre outros) e das 
diferentes técnicas, 
adequando o seu uso a 
diferentes contextos e 
situações.  

- Escolher técnicas e 
materiais de acordo com a 
intenção expressiva das 
suas produções plásticas.  

- Manifestar capacidades 
expressivas e criativas nas 
suas produções plásticas, 
evidenciando os 
conhecimentos adquiridos.  

- Utilizar vários processos de 
registo de ideias (ex.: diários 
gráficos), de planeamento 
(ex.: projeto, portfólio) e de 
trabalho (ex.: individual, em 
grupo e em rede).  

- Apreciar os seus trabalhos e 
os dos seus colegas, 
mobilizando diferentes 
critérios de argumentação.  

- Processos de observação, de 
descrição, de análise e de 
síntese e do sentido crítico; 

- O sentido de composição; 
- atenção, concentração, 

memorização, organização, 
análise, síntese, entre outras -, 
que as artes visuais podem 
ajudar a desenvolver; 

- a seleção de técnicas e 
materiais, ajustando-os à 
intenção expressiva das suas 
representações; 

- a utilização de vários processos 
de registo de ideias, de 
planeamento e de trabalho; 

- desenvolvimento de processos 
de análise e de síntese, através 
de atividades de comparação de 
imagens e de objetos.reinventar 
soluções para a criação de novas 
imagens, relacionando conceitos, 
materiais, meios e técnicas;  

- descobrir progressivamente a 
intencionalidade das suas 
experiências plásticas. 

- incentivar práticas que mobilizem 
diferentes processos para 
imaginar diversas possibilidades, 
considerar opções alternativas e 
gerar novas ideias.  

- A expressão plástica, através de 
máscaras, títeres e disfarces 
dirigidos a motivar, desinibir e 
incentivar a criatividade; 

- Estratégias de mediação: o 
diálogo, a comparação, a 
argumentaçãoO conceito de 
retrato e autorretrato: Duas 
famílias estilísticas: O renas-
cimento e o Barroco; 

- A impulsividade do traço e a 
mancha livre; 

- A pintura enquanto ilustração; 
- A cor enquanto forma; a cor 

digitalizável; 
- O arabesco e o sentido das pro-

porções; 
- O apuramento da forma - Enca-

deamento; 
- Os signos: tipográficos e caligrá-

ficos; 
- O volume e o espaço - os efeitos 

que provocam volume e espaço; 
- A metáfora e metamorfose na 

literatura e nas artes plásticas; 
- A cor ao longo da História de Arte 

– Os cromatismos heráldico, 
local, tonal e tímbrico.
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Discipli
nas

Objetivos Gerais Competências a Desenvolver Conteúdos Programáticos

Artes 
Circen 

ses

- Favorecer um ambiente 
físico e social que 
possibilite um espaço de 
novas e significativas 
aprendizagens  

- Proporcionar um es-paço 
onde o jovem aprenda a 
vencer de-safios, correr 
riscos moderados e 
superar medos; 

- Promover através de 
experiências e de práticas 
especificas da arte 
circense, com vista a 
manifestações por meio de 
expressões e gestos; 

- Desenvolver capacidades 
motoras e de destreza 
física que abranjam tanto o 
desenvolvimento da 
psicomotricidade grossa 
como da fina.

- Trabalhar a Interpretação em 
grupo e individual; 

- Trabalho de Improvisação 
individual e em grupo; 

- Aquisição de competências ao 
nível de movimento: 

- Acrobacia de solo: cambalhota e 
rodas aos complexos mortais, 
pinos e flics, rolamento para 
frente e para trás, ginástica 
acrobática com vários apoios; 

- Técnicas de acrobacia aérea: 
com a exploração dos principais 
aparelhos aéreos de circo: 
trapézio, lira, corda e tecido. 

- Técnica de malabares de vários 
materiais: bolas, diabolos, fitas, 
copos, pratos chineses, bolas, 
argolas, pinos, chapéus, massas; 

- Trabalhar em aparelhos de 
equilíbrio: arcos, monociclo e 
arame.

- Preparação Corporal  
- Acrobacia Solo e em grupo 
- Pirâmide  
- Equilibrismo  
- Malabarismo 
- Contorção  
- Composição Coreográfica 
- Pedagogia Circense  
- Construção de materiais de circo; 

Cinema  
e  

Audio 
visual 

- Formar a comunidade  
escolar de modo a garantir 
os instrumentos básicos de 
«leitura» e compreensão 
de obras cinematográficas 
e audiovisuais, 
despertando-lhes o prazer 
para o hábito de ver 
cinema ao longo da vida;  

- Valorizar o cinema 
enquanto arte junto da 
escola e da restante 
comunidade educativa.; 

- Promover a expressão 
através da realização de 
curtas-metragens, 
documentários, filmes de 
ficção, em que a histórias 
pessoais ou a 
interpretação das mesmas 
possam ter o enfoque 
principal; 

- Desenvolver junto dos 
jovens a capacidade de 
criar filmes estruturados 
com base no guião, no 
storyboard, nos planos 
visuais; 

- Promover a expressão e 
comunicação com o outro 
e o trabalho da equipa 
através das equipas de 
filmagens e atores.

- Demostrar estar apto a 
desenvolver e realizar projetos 
na área do cinema e do 
audiovisual, ter as habilidades 
técnicas, mas, principal-mente, 
ser um profissional que tem uma 
compreensão ampla e rigorosa 
de todo processo de criação, 
produção, realização, distribuição 
que envolve a imagem e o som, 
dentro de uma perspetiva 
pessoal, estética, ética, política; 

- Demonstrar sentido artístico; 
- Demonstrar método na 

organização do trabalho; 
- Trabalhar em equipa com 

técnicos e atores, estabelecendo 
relações interpessoais e 
resolvendo situações 
imprevistas;  

- Demonstrar sentido crítico e 
analítico ao longo de todo o 
processo de conceção e 
montagem do projeto 
audiovisual; 

- Demonstrar boa memória visual 
e sentido de observação. 

- Adaptar-se a diferentes grupos e 
contextos de trabalho. 

- Demonstrar capacidade de fazer 
mudanças em função do 
orçamento disponível. 

- Produção multimédia para a web;
- Fases de um projecto audio-visual: 

organização da Infor-mação e 
Análise do estado da arte;

- Análise do perfil do utilizador e 
proposta multimédia;

- Análise de tarefas e recursos 
Cronograma e fluxograma;

- Integração de conteúdos 
multimédia: hipertexto, imagem fixa 
e em movimento, som e animação;

- Argumento e formas de escrita 
para multimédia;

- Produção audiovisual para a web; 
- O cinema como base;
- As três fases de produção;
- Guião documental ou literário, 

guião técnico, story board, mapa 
de rodagem;

- Linguagem audio-visual: 
profundidade de campo, planos, 
movimentos de câmara, 
continuidade e raccord. 

- A rodagem: câmara, check list, 
iluminação, som;

- Edição continuada, relacional e 
dinâmica;

- Pós-produção: trimming, correção 
de cor e de som;

- Formatos para a web: converter e 
exportar e publicar online o 
trabalho desenvolvido e gestão de 
conteúdos;

- Divulgação de conteúdos.



 12

Discipli
nas

Objetivos Gerais Competências a 
desenvolver

Conteúdos Programáticos

Dança

- Proporcionar o amplo 
desenvolvimento no que 
tange aos aspectos da 
motricidade dos alunos 
participantes do projeto; 

- Proporcionar uma reflexão 
acerca das posturas 
corporais implicadas às 
atividades cotidianas, bem 
como atividades voltadas 
para a aplicação da cultura 
corporal; 

- Desenvolver a expressão 
através do movimento; 

- Promover a criação de 
coreografias, de frases de 
movimento; 

- Desenvolver a relação com 
o corpo /outros corpos e o 
espaço; 

- Compreender a noção de 
tempo e ritmo do 
movimento; 

- Desenvolver a criatividade 
através da dança e 
movimento; 

- Desenvolver a 
psicomotricidade fina e 
grossa; 

- Promover a reflexão e a 
auto-avaliação através do 
movimento e da dança; 

 

- A Importância da dança para o 
desenvolvimento global 

- Dança enquanto forma de 
conhecimento; 

- Conciencia e dominio do corpo 
- Expressividade e a 

intencionalidade do movimento 
- Comunicação com o outro e com 

o grupo; 
- Dimensões da educação 

artística: Fruição/Contempla-ção; 
- Desenvolvimento dos proces-sos 

de observação, descrição, 
análise, síntese e juízo crítico, de 
uma forma sistemática, or-
ganizada e globalizante, atra-vés 
do contacto com diferentes 
universos coreográficos; 

- Interpretação/Reflexão; 
- Desenvolvimento das capacida-

des de expressão, comunica-ção 
e a apropriação de conheci-
mentos da linguagem elemen-tar 
da dança e da sua compre-ensão 
no contexto; 

- Experimentação/Criação 
- Integração progressiva e inten-

cional de materiais, meios, téc-
nicas e conhecimentos através 
de explorações e atividades ex-
pressivas proporcionadoras de 
ocasiões conducentes à resolu-
ção de problemas.

- Materiais coreográficos – Corpo, 
Espaço, Tempo, Dinâmica e 
Relações; 

- Corpo: noção corporal-Mapa, 
ações motoras, movimentos 
locomotores e não locomotores, 
transposições de peso, corpo 
físico, corpo expressivo; 

- Espaço: Planos, direções, níveis, 
volumes, trajetórias, simetria/
assimetria; 

- Tempo: Frase, ritmo, duração, 
pausa, aceleração, 
desaceleração; 

- Dinâmica: Fluência, acentuação, 
peso, contrastes, ênfase; 

- Relações: Colaboração, oposição, 
dois a dois, com objetos, grupal; 

- Criatividade-Improvisação (sem a 
preocupação de reprodução);  

- Composição (para posterior 
repetição/reprodução).

Escrita

- Desenvolver a capacidade 
de expressão e 
comunicação; 

- Promover a escrita criativa 
em vários suportes: guiões 
de teatro e cinema, 
música; 

- Promover a leitura dos 
trabalhos realizados; 

- Estimular a criatividade e a 
imaginação e 
sensibilidade, usando 
técnicas individuais e de 
trabalho conjunto; 

- Desenvolver práticas 
sociais e lúdicas de leitura 
e escrita; 

- Desenvolver habilidades 
de apropriação do sistema 
de escrita e reescrita de 
textos, dentro de um 
contexto significativo; 

- Experimentar as palavras e 
verificar a sua adequação 
em vários contextos; 

- Promover a leitura, através 
do reconheci-mento da 
língua como instrumento 
de comunicação, reflexão 
e objeto estético; 

- Desenvolver a inteligência 
linguística através do 
enrique-cimento vocabular 
e do aperfeiçoamento da 
construção textual. 

- Diferenças de estilo e interpre-
tação; 

- Técnicas de escrita: Associa-
ção,Sons,Conceitos,Imagens, 
Palavras,Frases,Temas 

- Escrita criativa: Construção e 
transgressão,Humor,AdaptaçãoA
bsurdo,Metáforas e analogias, 
Estrutura dos slogans; 

- Estrutura da canção 
- A ideia, o mote, o fio condutor 
- Estrutura básica: Canção ligeira 
- Tradicional. Refrão: parte A, 

parte B e Bridge, Estrutura de 
uma letra, Progressão, Repetição 

- Escrita sensorial 
- Escrita dinâmica 
- Estruturas poéticas, formas de 

estrofes 
- Métrica e a medida do verso em 

Português 
- Métrica noutras línguas 
- Acentos rítmicos: Ritmo, Ca-

dência; 
- Alternância harmónica, Silabas 

acentuadas (fortes),Silabas 
átonas(fracas),Rimas,Estrofes, 

- Técnicas de escrita musical 
- Adaptação e tradução de letras 
- Escrita para vários estilos de 

música: o caso particular do Rap 
e do Hip-Hop.

- Criação e experimentação de 
técnicas e estratégias 
desbloqueadoras da escrita e 
leitura. 

- Vocabulário; 
- O texto narrativo: o conto. 
- O texto dramático: a peça de 

teatro; o monólogo; 
- O texto poético 
- O texto musical
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Discipli
na

Objetivos Gerais Competências a 
desenvolver

Conteúdos Programáticos

Música 

- Desenvolver a expressão 
utilizando diferentes 
maneiras de produzir sons: 
com a voz, com percussão 
corporal, com objetos  
com instrumentos musicais, 
com aparelhos electro-
acústicos; 

- Promover a criatividade de 
forma a Inventar texturas/
ambientes sonoros; 

- Desenvolver a criatividade 
utilizando texturas/
ambientes sonoros em: 
canções, danças, histórias, 
dramatizações, gravações; 

- Promover a criação de 
textos para melodias 
melodia para textos textos 
para canções; 

- Desenvolver a autonomia: 
registando produções 
próprias e do grupo; 

- Organizar sequências 
sonoras para sequências de 
movimentos. 

- A expressão musical, como 
coordenadora do movimento, do 
som e da palavra; 

- Ritmo e coordenação. Simbo-
logia de objetos e ambiências; 

- Audição Percepção, 
compreensão e reflexão musical. 
a escuta musical ativa e 
participante, sendo a com-
preensão estética uma parte 
integrante dessa experiência”; 

- Interpretação e execução de 
qualquer peça musical, utili-
zando a voz, os instrumentos 
musicais ou o movimento cor-
poral; 

- Criar, experimentar, improvisar 
ou compor música;  

- Conhecer os diferentes 
contextos Musicais; 

- Relacionar Música e  sociedade, 
cultura, história.

- Pretende desenvolver-se o 
conhecimento e a compreensão 
da música como construção 
social e como cultura; 

- Significado extrínseco da 
música, que se relaciona com 
diferentes parâmetros do som, 
os elementos da música e a 
capacidade de os analisar; 

- Significado intrínseco, que apela 
para as respostas emotivas e 
estética; 

- Partilhar as músicas do seu 
quotidiano e da sua comunidade, 
investigando as obras musicais 
como expressões da identidade 
individual e coletiva. Este 
domínio é transversal aos 
anteriores, visto poder ser 
abordado em propostas de: 
audição, interpretação e criação; 

- Compreensão e criação de 
Notações musicais Todas as 
formas de simbolização/
representação musical, 
nomeadamente a leitura/escrita 
de notação dita não 
convencional e a leitura/escrita 
de notação musical dita 
convencional. Sobre esta 
designação são incluídas, 
também, a invenção de gestos 
ou outros recursos que permitam 
o registo e interpretação/criação 
de peças musicais.



Tabela 3: Previsão Orçamental - E2O 
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