UMA EXPERIÊNCIA PIONEIRA A GENERALIZAR QUANTO ANTES
A AE2O, Associação para a Educação de Segunda Oportunidade, é uma ONG sem fins
lucrativos, cujo objectivo é promover a educação de segunda oportunidade, trabalhando
especialmente com jovens vulneráveis, com baixas qualificações e em risco de exclusão social.
A sua actividade principal, em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos e o Ministério
da Educação, é a promoção e gestão da Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos.

A E2OM é considerada a inovação educativa mais relevante dos últimos anos no campo da luta
contra o abandono precoce da educação e formação em Portugal. É uma resposta de transição
entre o abandono escolar e a formação e/ou emprego, sendo o seu tempo de intervenção
apenas o necessário à (re)integração dos jovens em percursos de formação e emprego.
Abriu as suas portas em Setembro de 2008 e é, ainda hoje, a única escola portuguesa da rede
europeia de 2nd Chance Schools (E2C Europe). O projecto conta ainda com o apoio do IEFP e
de vários outros actores socioeducativos da rede social local, alicerçando-se numa
responsabilidade social partilhada entre autoridades locais, serviços públicos, associativos e
empresas, numa estratégia ampla de regeneração urbana e de reinserção social.
A E2OM trabalha com jovens entre os 15 e os 25 anos, residentes em Matosinhos e outros
Concelhos do Grande Porto. Aqui, os jovens envolvem-se muito activamente em processos de
desenvolvimento pessoal e de mudança, nas várias áreas problemáticas da sua vida: a
integração familiar, a saúde, a sustentação económica, o alojamento, os consumos de drogas,
a justiça, o emprego e a formação, com o apoio de profissionais de vinculação e as necessárias
articulações institucionais.
A oferta de formação é muito variada, em formato de workshops, funcionando todos os dias,
em horário próximo do horário de trabalho, em 4 áreas principais: Formação Vocacional
(cozinha, madeiras, têxteis, competências de sensibilização ambiental e de género, TIC e
outras); Artes (teatro, dança, música, artes visuais e média); Desenvolvimento Pessoal e Social
(apoio educativo e intervenção psicossocial); Certificação Escolar (6º e 9º anos). No final da
formação, é proporcionada uma oportunidade de estágio em contexto de trabalho.
A formação não é igual para todos, desenvolvendo cada jovem um Plano Individual de
Formação. Os módulos de formação são flexíveis, com frequência e duração diferentes de
jovem para jovem. Uma parte da formação realiza-se em contexto de trabalho, em
colaboração com empresas locais. As aprendizagens são desenvolvidas em contextos informais
e em actividades conjuntas entre estudantes e técnicos. As novas tecnologias e a educação
artística têm um papel central no processo de formação. É proposto aos jovens 1 ano de
trabalho, sendo em seguida eles e elas ajudados a regressar a percursos regulares de formação
ou então a encontrar um emprego.
Durante o ano, ocorrem igualmente actividades culturais, desportivas, de educação para a
saúde, de higiene e segurança, assim como visitas de estudo e intercâmbios internacionais de
jovens.
A Assembleia é a estrutura da E2OM que proporciona e garante a participação democrática de
todos os elementos da comunidade educativa. Reúne semanalmente e desempenha um papel
activo na tomada de decisões relativamente à organização e funcionamento da Escola.
A AE2O tem participado ou coordenado vários projectos europeus ao abrigo de diferentes
programas, incluindo acções de formação de formadores, mobilidade de jovens e formadores
e actividades de investigação.
A E2OM, em colaboração com estabelecimentos de ensino superior do Porto, elaborou a
proposta de “Estratégia Nacional de Redução do Abandono Precoce”, que foi apresentada em

16 de Março de 2016, numa conferência em Matosinhos. Este documento propõe um quadro
articulado de medidas de prevenção, intervenção e compensação, tendo sido já subscrito por
dezenas de instituições e pessoas de todo o país.
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