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Arco Maior,
um projeto singular
Entrevista a Antero Afonso
O que é o Arco Maior?
O Arco é um projeto destinado a jovens em situação de abandono escolar – que abandonaram a escola ou a quem a escola abandonou – e que
pretende reabilitá-los, reconstruindo projetos de vida, cuja primeira fase
passa pela certificação de escolaridade – de 6.º, de 9.º ou de 12.º ano –,
elemento necessário, ainda que não suficiente, de acesso à cidadania.
A integração escolar, social ou profissional, constitui o trinómio que
orienta a nossa intervenção. Este projeto, destinado a jovens que não
encontram resposta no sistema regular, e a quem uma responsável do
ME definiu como «Não Alunos», assume-se como uma «Não Escola» nos
exatos termos em que procura encontrar soluções fora do quadro de pensamento que define a Escola.
De que forma é que os alunos são selecionados para frequentar o Arco?
Dado que se encontram fora dos sistemas de educação e formação,
a sua sinalização é feita pelas CPCJ (Comissões de Proteção de Crianças e
Jovens), no caso dos jovens com idades inferiores a 18 anos, pelas EMAT
(Equipas Multidisciplinares de Apoio aos Tribunais), no caso dos jovens
com idade superior a 18 anos, por organizações que trabalham em bairros, como a ADILO (Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo
do Ouro) e pela rede de interações que os jovens que frequentam o Arco
desenvolvem. Depois de sinalizados, os jovens marcam uma entrevista
com os coordenadores do polo que pretendem frequentar e nessa entrevista determina-se a urgência, o tempo e o modo de integração.
Como é feito o financiamento do Arco?
O Arco Maior é um projeto singular. Resulta de uma parceria entre várias
entidades – O Ministério da Educação, a Universidade Católica do Porto,

a Santa Casa da Misericórdia do Porto, o Instituto de Emprego e Formação
Profissional, a Família Soares dos Santos e a Fundação António da Mota.
Cada uma participa de modo diferenciado: o Ministério da Educação
assegura a afetação de docentes; a Santa Casa da Misericórdia do Porto
assegura as instalações necessárias; a Família Soares dos Santos apoia
todas as despesas de funcionamento, nomeadamente os custos associados à alimentação e ao transporte dos jovens, bem como os materiais
didáticos e pedagógicos indispensáveis ao processo formativo; a Fundação António da Mota fornece apoio de natureza pontual, em função de
necessidades específicas. Em síntese, trata-se de um financiamento em
que várias entidades concorrem para assegurar o normal funcionamento
deste projeto. Em certo sentido, poderei dizer que é um caso sem paralelo
na sociedade portuguesa.
Como coordenador quais os objetivos que gostaria de atingir nos
próximos anos?
O meu grande objetivo, como coordenador deste projeto, é vê-lo extinguir-se, por desnecessário. Isto significa que faz sentido trabalhar para
que as escolas encontrem formas de dar resposta a estes jovens, dentro
do espaço escolar. Como a minha ação nesse domínio é muito residual,
diria que mais do que um objetivo estamos perante um desiderato ou
uma utopia. Mas é o sonho que comanda a vida e, nesse contexto, faz
sentido que esse objetivo me alimente e oriente a minha ação.
No domínio da intervenção quotidiana, num quadro de objetivos mais
específicos, vencer o novo desafio que é a inserção do polo 1 num espaço
de coabitação com uma escola do ensino regular – com lógicas de funcionamento e com pré-conceitos muito fortes em relação aos jovens que
trabalham connosco – é o maior e o mais complexo.
continua pág. 16

2

Arco Maior

Um Arco e uma
Arquitetura de
Sabores
“Penso com os olhos e com os ouvidos
E com as mãos e os pés
E com o nariz e a boca.
Pensar numa flor é vê-la e cheirá-la
E comer um fruto é saber-lhe o sentido.”
Alberto Caeiro

Eram três formandos do Arco Maior, munidos das competências, dos saberes e preparados para os sabores
e para as palavras. O local era o Restaurante Antiqvvm, na Quinta da Macieirinha, premiado com uma
estrela Michelin. O chefe Vítor Matos, responsável pela qualidade gastronómica, António Cerejeira Fontes,
o arquiteto virtuoso, a gerente Sofia Cunha e o animador Tinoco foram anfitriões e cúmplices da iniciativa.
O professor Fernando Matos, a Ana Magalhães, o Tiago Pereira, o Pedro Coelho e Fernando Matos e o
coordenador Antero Afonso fizeram equipa do lado das respostas. O encontro foi filmado e gravado para
dar origem a um programa radiofónico e esteve inserido no trabalho de Projeto O Arco Maior nas Bocas do
Mundo, do EFA Secundário.
A criatividade e o trabalho, a excelência dos desempenhos, os sabores na
Cozinha e os contextos que geram a Arquitetura, a importância da formação e da experiência profissional, a organização e a gestão dos espaços,
os níveis de especialização e as interações, o anonimato e a exposição na
relação com os clientes, as narrativas que se produzem no processo de
produção de uma obra foram algumas das muitas questões abordadas. As
respostas foram sempre sinceras, profundas e surpreendentes. Façamos
a recriação de uma narrativa muito participada e plural, entrecortada
por observações e pela interação narrativa, num hipotético diálogo, para
sistematizar o que de mais importante foi referido.
A.M – O que salientaria como elementos catalisadores do seu percurso?
V.M – A humildade e a pobreza na minha infância antecederam a minha
chegada a este ponto de sucesso. A fome e a comida foram o que me motivaram: a minha mãe trazia-me um mimo da cozinha onde trabalhava e isso
fazia toda a diferença».
C.F – No meu processo de crescimento, o jogo foi um elemento de construção da mina identidade. Jogava com o meu irmão a imaginar como seria
Braga se tivesse mar, como se poderia perspetivar um estádio de futebol na
cidade que o não tinha… O que me motivou para a arquitetura, além do jogo,
foram as pessoas.
A.M – No processo de criação quais os elementos que salienta?
V.M – A criação está associada ao sentimento e à paixão que se coloca naquilo que fazemos. Eu desenho os pratos antes de o servir, associando-lhe uma
história. No processo de criação a memória é fundamental. Há uma relação
muito poderosa entre a regressão e a inovação. Preciso de recuar 10 passos
para poder avançar 20 que seriam impossíveis sem esse recuo no tempo. É
preciso ir ao passado para viajar no futuro. Sou conhecido como um Cozinheiro
Barroco. Cada prato meu tem uma história e essa história está em ajustamentos permanente. As minhas ementas são dialéticas, evoluem, não são

estáticas. O circuito dos produtos, das matérias-primas alteram-se, mas
a carne nunca se pode transformar em peixe e muitas pessoas esquecem
isso»
C.F – A criatividade não reside no arquiteto, mas nas suas ideias. E é em
relação com as pessoas que essas ideias e essa criatividade podem fazer sentido. A arquitetura é muito mais do que aquilo que se vê. O tato e o paladar
são elementos que nos ajudam a abrir os olhos e a ver mais longe. O meu avô
ensinava-me que há casas que não cheiram a comida… e que isso é muito
mau. Mas houve mais influências, por exemplo. o Fernando Matos teve
um papel fundamental como meu professor. Ele primeiro fraturava e depois
entrava lentamente em nós. Relevo, igualmente, as minhas experiências na
Noruega, onde explorei aplicações potenciais do betão (as partículas de cor
assinalando a ocupação dos iglôs; o café ou o perfume que substituíam a
água e davam ao betão um cheiro e uma outra personalidade). Saliento,
finalmente, a importância de despertar no processo de criação, para não repetir e a importância de envolver no processo de criação, sobretudo, os que
vão usufruir da coisa a criar
A.M – As novas tecnologias vieram trazer algumas alterações no mundo
da Cozinha?
V.M – As novas tecnologias alteraram muito o quotidiano de um criador. Há
uns anos, eu desenhava o empratamento. Agora, a fotografia, pelo telemóvel, tornou isso desnecessário. Hoje, temos ao nosso dispor uma informação
universal, basta observar atentamente e as referências surgem em catadupa.
Há troca de informação permanente entre chefes. Mas, atenção, o acesso à
informação dá muito trabalho. É preciso ler muito e ler coisas muito diferentes.
V.M – Eu prefiro salientar que a arquitetura carece da lentidão e da maturação em detrimento da voracidade e da vertigem do tempo. O homem é
corpo e espírito e é nessa dicotomia que a arquitetura fará sentido. As novas
tecnologias são instrumentais neste processo.

Arco Maior

A.M – Nesta gestão dos materiais e na gestão das relações interpessoais,
onde cabe a opinião dos consumidores?
V.M – Penso no que fazer em função daquilo de que disponho no momento
e tenho sempre presente a relação que posso e devo estabelecer entre os
meus colegas de cozinha e os clientes. Em última análise o que é determinante para mim é a opinião do cliente. Mesmo que os meus colegas sejam
elogiosos, se o cliente recusar duas vezes, por exemplo, a proposta de menu,
eu altero-a.
A.M – Como caracteriza o cliente-tipo que procura a sua gastronomia?
V.M – O cliente que vem a este restaurante é uma pessoa informada, sabe
ao que vem e reserva mesa com muita antecedência. Tem cultura gastronómica e procura uma cozinha que o surpreenda. Eu coloco 17 a 18 ingredientes num prato e associo-lhes uma história. É isso que me distingue. De mim
sabem que podem esperar que na relação entre a tradição e a modernidade

há um laço dialético. Por princípio, eu acho que se está bem, não dá para
mudar (veja-se o exemplo do leitão da bairrada), mas se um cliente procura
um sabor e um aroma específico, por exemplo, num prato de bacalhau, o
prato tem de lhe fornecer isso, senão ele ficará defraudado»
A.M – Muito obrigado. Foi muito interessante ouvi-los a ambos. Aproveitamos para vos endereçar um convite para que possam vir visitar o nosso
projeto, convite que será reiterado logo que tenhamos o restaurante pedagógico a funcionar.
Tendo recebido assentimento por parte de ambos, finalizamos aventando
a hipótese de uma visita de estudo dos jovens do Arco Maior às Capelas
do Silêncio, em Braga.
Antero Afonso
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o Arco em Movimento

Polo um
Já estava o ano letivo de 2013/14 a iniciar, quando nos foi autorizado o arranque do Projeto, o que teve lugar
em outubro, em instalações provisórias, devolutas e um pouco degradadas, da SCMP. Como estas estavam
localizadas junto ao Agrupamento de Escolas (AE) Rodrigues de Freitas, os jovens foram inscritos neste AE, que
nos acolheu bastante bem, apesar da novidade do Projeto. Este AE deu-nos os docentes, com quem fizemos a
primeira reunião em outubro de 2013. Os dados estavam lançados e avançámos cheios de entusiasmo.
O Ministério da Educação tem sido um aliado muito importante e sempre disponível.
Em 2014/15, o trabalho prosseguiu, em novas e melhores instalações cedidas também pela SCMP, com
novo ânimo e novos desafios.
No ano letivo 2017/18, este polo muda-se paras instalações da Escola Secundária Infante Dom Henrique,
cedidas pelo Ministério da Educação e passa a incluir jovens que, tendo o 9.º ano, abandonaram a escola ou
a formação profissional sem terem concluído a nova escolaridade obrigatória, o 12.º ano. Neste polo ficam
sediados os cursos EFA (6.º e 9.º anos, maiores de 17 anos, 12.º ano maiores de 18 anos).

Inauguração do Polo 1 do Arco
13 de novembro de 2017
O polo 1, no Infante, foi reconstruído pelos formandos e formadores.
Neste dia, terminadas as obras de reabilitação, recebemos o Sr. Alexandre Soares dos Santos e família, o Delegado Regional da Educação do
Norte, as Diretoras dos Agrupamentos de Escolas Infante D. Henrique e
Rodrigues de Freitas, assim como todos os coordenadores do Arco Maior.

Inauguração do polo um com a presença do
patrocinador, Exmo. Sr. Soares dos Santos.

Arco Maior

Almoço com sua Excelência o Presidente da República Portuguesa

O almoço foi confecionado e servido por formandos dos quatro Arcos,
alguns como ajudantes da cozinha, outros como empregados de mesa.
Estiveram presentes figuras públicas, nomeadamente o Sr. Presidente
da República, o patrono do Arco Senhor Soares dos Santos e todos os coordenadores dos pólos, entre outros…

A presença de Sua Excelência o Presidente da República foi um dos
momentos mais significativos para o nosso projeto: bom humor,
conhecimento, incentivo e apoio da figura mais importante do Estado
Português.
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Helena Aguiar . Professora
A minha experiência começou em setembro, estou no Arco 1, a dar matemática ao básico e no arco 4 a dar PIEF, e tem sido uma boa experiência.
No geral, acho que no Arco 1 é diferente, os formandos já têm outra
perspetiva, não sei se e por causa da idade se e porque já tiveram mais
experiência no Arco Maior, parte deles são mais compreensivos, são mais
carinhosos e reconhecem o empenho dos formadores e da coordenação,
para que eles, de facto, vençam na vida.
Os grupos são reduzidos e permitem o acompanhamento mais personalizado dos alunos; saliento a relação com os coordenadores, sempre disponíveis para qualquer problema e sempre com apoio constante.
Consideram, muitas vezes, que a sua família “verdadeira” esta mais aqui
do que em casa, sobretudo quando têm conflitos familiares.

Manuela Gomes . Professora
Cada formando é convidado a avançar pelo seu próprio caminho e é
apoiado nesse sentido. Há um tempo que cada um precisa para crescer,
é fundamental para que não se cresça com lacunas e nós damos-lhe esse
tempo.
Aqui funciona-se num todo, em que todos trabalhamos em conjunto e
nos complementamos. Este processo é fantástico!
Nesta dinâmica de escola, os formadores nem sempre têm o tempo
que gostariam para dedicar a este projeto…

João Almeida . Formando
A minha experiência no Arco. Posso dizer que tenho muitas perspetivas
em relação ao Arco, que é uma “Não Escola”, é tipo uma segunda casa,
para os alunos que frequentam este projeto. Não há palavras para descrever o empenho que eles têm sobre nós. Antigamente, nós faltávamos
e nada, e agora os professores preocupam-se e ligam-nos de 5 em 5 minutos para nós virmos para a escola e eu sinceramente acho que este
projeto devia seguir em frente e construir mais Arcos a nível nacional.
Antes, eu era um rapaz que não queria saber da escola, não queria
saber de nada, nem de ninguém, entrei para o Arco e ao entrar vi uma
luz no fundo do túnel, que me fez abrir os olhos, esquecer o passado e
construir um novo futuro.

Luís Mendonça . Formando
Então é assim, o Arco mudou muito a minha vida, tanto para o bem
como para o mal, por isso, não sei explicar, mas mudou muito graças aos
stores. Eles ajudam-me, tratam-me bem, é diferente das outras escolas.
Não ter trabalhos de casa, a maneira dos stores te tratarem, ter mais
liberdade, tudo é diferente. Antes, não sabia cozinhar e desde que vim
para o Arco dediquei-me á cozinha e cada vez gosto mais. Não sei, mas
em principio queria seguir restauração.

Arco Maior
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VISITA DE ESTUDO

VISITA DE ESTUDO

Estádio do Dragão
8 de março de 2018

Cruzeiro das 6 pontes e Caves do Vinho do Porto
23 de maio de 2018

Visitamos o Museu do Futebol Clube do Porto e o Estádio. Iniciamos a
visita guiada pelo museu passando de seguida para o Estádio do Dragão.
Aqui visitamos os balneários, o campo, e finalmente o camarote presidencial.

A visita iniciou-se nos Jardins do Morro, onde apanhamos o teleférico em direção ao
cais de Gaia. Seguidamente, deslocamo-nos até ao cais de cruzeiro a pé, onde embarcamos num barco rabelo. Neste meio de transporte efetuamos o cruzeiro das seis
pontes, que deve o nome ao facto de passar pelas seis pontes que ligam o Porto a Gaia.
Terminado o cruzeiro deslocamo-nos para as caves da Porto Calem, onde efetuamos
uma visita guiada às suas instalações.

VISITA DE ESTUDO

Cooperativa Árvore
Exposição Joana Rego – 30 de novembro de 2017
Visita guiada á exposição Joana Rego, na Cooperativa Árvore, tendo visitado também as suas instalações. Na oficina de cerâmica desta instituição fizemos azulejos com um desenho a nosso gosto.
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PORTFÓLIO

Polo dois
Entretanto, desenvolvemos esforços para abrir um novo polo do Arco Maior, desta vez com população mais
jovem, como sempre tinha sido a filosofia deste projeto, sustentado na população alvo das CPCJ, ou seja,
destinado a jovens que tivessem abandonado a escola, após absentismo reiterado e após as tentativas, até aí
infrutíferas, de os fazer regressar. Em 2015/16, abriu o Arco Maior 2, na parte oriental da cidade do Porto
(Bonfim), junto do AE Alexandre Herculano, que também nos acolheu do melhor modo e com muito entusiasmo. O Ministério da Educação autorizou este grupo, num modelo de turma PIEF, num enquadramento legal
que possibilita a certificação, mas pedagogicamente nem sempre ajustado. Uma vez obtido este acordo de
base, integramos vinte e sete adolescentes neste novo polo.

Arco Maior

Entrevista a André Alves e Salomé Curado

. Coordenadores

O sucesso pleno dos alunos é o nosso objetivo. Todos que aqui entram,
gostaríamos que saíssem com o 9.º ano. É o nosso principal objetivo.
Os nossos objetivos são aqueles que também são os do Arco Maior,
passam sempre pelo sucesso dos nossos alunos e que eles consigam estar
cada vez melhor na sociedade e integrarem-se cada vez mais em vários
contextos, principalmente, em contexto de trabalho. Que os alunos ao
saírem do Arco Maior se sintam capazes de entrar no mundo do trabalho,
sendo que alguns deles poderão dar um passo intermédio, saírem daqui
com o 9.º ano, passarem ainda pela formação do Arco Maior 1 que já dá
equivalência ao 12.º ano.
O problema principal tem a ver com os alunos e tem a ver com a assiduidade dos alunos, esse é uns dos trabalhos que é feito e quase que não nos
apercebemos. A assiduidade é sempre trabalhada, diariamente, através de
contacto com os alunos e através de contacto com as famílias dos alunos.
A questão dos comportamentos também é trabalhada continuamente,
é feito um trabalho de adaptação da nossa parte aos próprios alunos e de
adaptação deles a nós e, as vezes, o progresso é muito lento e quase não
os vamos apercebendo dele mas temos que persistir, basicamente é isso.

O Arco com escola inclusiva: este projeto faz sentido?
O Arco faz todo sentido, como projeto inclusivo. Faz sentido existir
até na medida em que muitas das vezes acaba por ser a única resposta
que existe, porque dentro da escola formal, grande parte dos alunos que
aparecem no Arco não se enquadra e é inclusiva no sentido em que vai
buscar, no mundo da escola e de educação, alunos que muitas vezes estariam excluídos. Nesse caso, é uma forma de inclusão, é trazer novamente
á escola ou à formação pessoas que já estavam fora dela e, portanto, sim
faz sentindo.

Depoimento de Andréa Teixeira . Técnica de

Depoimento de Nuno Santos

Acho que é um projeto extremamente interessante, que acolhe os alunos
tal e qual como eles são, independentemente de onde eles vêm, o historial deles na escola. Portanto, acho que tenta ir de encontro às necessidades de cada um e acho que é um projeto fabuloso.
Acho que tenho uma relação excelente com os formandos, dou-me
bem com todos, mesmo quando estou zangada…
O modelo do Arco olha para cada jovem com as suas necessidades e
com as suas dificuldades, isso é importante, não é o que encontramos no
ensino regular.
Há falta de recursos humanos. Era preciso mais técnicos de intervenção local.

Aprendi a ser uma pessoa mais educada, deixei de fazer tantas asneiras
e aprendi a ser uma pessoa normal, pronto coisa que eu não era, só fazia
asneiras. Aprendi a ser uma pessoa que sabe falar com as pessoas, por
exemplo, sei falar de tudo um pouco, já me porto bem com o meu pai por
causa das professoras daqui, pronto é isso.
Antigamente, não gostava muito dos formadores, mas agora aprendi a
saber como eles são e já sei dar a volta e agora corre tudo bem.
Na minha escola antiga não conseguia passar de ano, três vezes no
6.º e não dava mais para mim.

Intervenção Local

Como coordenador apoia abertura de novos Arcos?
Apoio, penso que sim. Como coordenador vejo que ainda há muita
procura para a nossa oferta. Temos recebido, quase diariamente, pedidos
para integrar alunos. Tentamos integrar o máximo tendo condições para
aceitar, mas penso que ainda haverá possibilidade, mesmo dentro da cidade do Porto, de haver pelo menos mais um Arco. Isto já não falando
que seria necessária haver Arcos em mais locais do país, portanto sim é
uma coisa que eu apoiaria.

. Formando
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PORTFÓLIO

Polo três
Em 2016/17, o Arco Maior abriu um novo polo em Gaia, em cooperação com a Câmara Municipal de Gaia
e a Santa Casa da Misericórdia de Gaia, em articulação com as Comissões de Proteção de Crianças e de
Jovens e com o Agrupamento de Escola D. Pedro I, Canidelo. Acolhemos 24 jovens para acederem quer ao
6.º quer aos 9.º anos.

Entrevista ao coordenador . João Miguel
Como coordenador, quais os objetivos que gostaria de atingir nos
próximos anos?
Ajudar a implementar as medida socioeducativas, de caráter temporário e excecional, a adotar depois de esgotadas todas as outras medidas
de integração escolar, concretizada mediante a implementação de um
Plano de Educação e Formação (PEF)1 que visa favorecer o cumprimento
da escolaridade obrigatória e a inclusão social, conferindo uma habilitação escolar de 2.º ou 3.º ciclo a todos os jovens que forem acolhidos no
Arco Maior.
Participar na construção coletiva de regras, e/ou na sua mudança, orientada por princípios
de justiça e equidade.
Quais os principais problemas que consegue identificar
e como os consegue resolver?
Tento resolver através da comunicação, do diálogo constante,
promovendo a igualdade de direitos e deveres dos jovens, através
de uma educação livre de preconceitos e de estereótipos de género, de
forma a garantir as mesmas oportunidades educativas e opções profissionais e sociais. Este processo configura-se a partir de uma progressiva
tomada de consciência da realidade vivida pelos alunas e alunos, que
frequentam o Arco, tendo em conta a sua evolução, na perspetiva de uma
alteração de atitudes e comportamentos.
Grande dependência de tabagismo e/ou outras substâncias.
Procurei nas aulas de Ciências Sociais apresentar filmes imagens relacionadas com esta problemática, e de forma individual tento aconselhar
sobre este problema mas, considero necessário encontrar estratégias
mais eficazes para a prevenção do tabagismo e/ou outras substâncias,
pois considero que há fumo, em demasia, no Arco”, acredito que parte
dos comportamentos alterados são decorrência do uso de drogas.
O Arco como escola inclusiva; este projeto faz sentido?
É uma questão muito complexa.
Sendo eu um defensor da verdadeira escola inclusiva cujo princípio
fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e
das diferenças que apresentam. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários
estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de
educação para todos, através de currículos adequados e uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de
uma cooperação com as respetivas comunidades. (Declaração de Salamanca,
capítulo 7 (1994)).

Ora, os nossos alunos não estão onde deviam estar por direito!!!!
Assim, entendo que o conjunto de processos que são necessários para
desenvolver uma escola inclusiva são reconhecidamente complexos e assíncronos. Por isso, requerem um redobrado esforço para que os progres-

sos que se fazem em certas áreas não sejam inviabilizados pela demora
que podem apresentar aqueles igualmente necessários à mudança noutras áreas. A educação inclusiva coloca maiores exigências e renovados
desafios à escola e aos professores, pelo que estes precisam de apoio
nos seus esforços para efetivamente implementarem um currículo que
responda às características e necessidades todos os alunos. Capacitar
os professores e as escolas a trabalhar com um currículo que responda
a estas exigências é, pois, o grande desafio que se coloca à dita escola
inclusiva.
Planificar a aprendizagem e a participação de todos os alunos sem recorrer a respostas estereotipadas e pré-definidas, procurar as melhores
formas de adaptar ou modificar o currículo à diversidade das necessidades dos alunos, trabalhar em articulação com outros profissionais ou
serviços, promover a colaboração e partilha de informações e experiências entre professores, dinamizar a produção de materiais curriculares,
a observação mútua de aulas, a emergência de parcerias pedagógicas,
incentivar a experimentação e inovação pedagógica, são algumas das tarefas fundamentais em que os professores, independentemente das suas
funções específicas, se devem envolver de forma ativa e colaborante.
Um dos maiores contributos desta perspetiva sobre a educação inclusiva assentará, também, na inclusão dos diferentes contextos de vida do
aluno e daí decorre a necessidade de convocar as famílias, os órgãos de
gestão, o poder local e administração educativa, no sentido de todos, em
conjunto, poderem refletir sobre a inclusão e sobre as medidas diferenciadas de resposta às necessidades de cada um dos alunos.
Assim, entendo que o Arco Maior é uma não escola que defende valores inclusivos porque praticamos:
• Um perfil de base humanista
• Educar ensinando para a consecução efetiva das aprendizagens;
• Acolher quem estava excluído e incluir como requisito de educação;
• Contribuir para o desenvolvimento de futuros cidadãos mais sociais,
participativos e ativos;
• Educar ensinando com coerência e flexibilidade respeitando o tempo
e o conhecimento individual de cada jovem;
• Agir com adaptabilidade e ousadia;
• Garantir a estabilidade e os direitos de todos;
• Valorizar o saber de cada um e de todos;
• Planificar a aprendizagem (aprendizagens baseadas em projetos) e
a participação de todos os alunos sem recorrer a respostas estereotipadas e pré-definidas, procurando as melhores formas de adaptar
ou modificar o currículo à diversidade das necessidades dos alunos,
• Trabalhar em articulação com outros profissionais ou serviços, promovendo a colaboração e partilha de informações e experiências entre todos os agentes;
• Dinamizar a produção de ideias, normas e valores através das assembleias semanais envolvendo os jovens de forma ativa e colaborante;
• Um dos maiores contributos desta perspetiva sobre a educação inclusiva assenta, também, na inclusão dos diferentes contextos de
vida do aluno e daí decorre a necessidade de convocar as famílias,
os órgãos de gestão, o poder local e administração educativa, no
sentido de todos, em conjunto, poderem refletir sobre a inclusão
(regresso destes jovens à escola dita normal, ou na impossibilidade
de tal), sobre as medidas diferenciadas de resposta às necessidades
de cada um dos jovens para futura inserção no mercado de trabalho.

Arco Maior

No entanto, no meu modesto entender, nunca se poderá considerar uma escola inclusiva, apesar de estarmos a prestar um serviço
ou medidas socioeducativas e formativas de inclusão, de caráter temporário e excecional, a aplicar a jovens dos 15 aos 18 anos que se encontram
em risco e/ou perigo de exclusão escolar e social depois de esgotadas
todas as outras medidas de integração escolar.
Este projeto só faz sentido enquanto continuar a existir jovens
segregados e excluídos do sistema educativo português, ou seja,
o oposto do apregoado pela verdadeira escola inclusiva.

Depoimento Sofia . Formanda
Nos primeiros tempos não gostei. Admito. Não foi a mesma coisa que nas
outras escolas normais mas eu acho que melhorei de lá até aqui.
Mudou a maneira de reagir à escola. Nas outras escolas não levavam a
lado, nenhum mas quando entrei para o Arco a coisa foi completamente
diferente.
Nas outras escolas há lá muita gente, chocam uns com os outros,
depois as confusões. Aqui é diferente, sinto-me melhor aqui do que lá.
No Arco, vejo muita diferença, lá eles são completamente diferentes
do que aqui, por exemplo eu lá não me sinto tão bem como me sinto aqui.
Para mim isto é como a segunda casa.

Depoimento Marta . Formanda
Aprendi a saber a importância da escolaridade na nossa vida e aprender
coisa novas.
A gente dá-se bem e também são comunicativos.
Eu andava na escola antes de vir para aqui, entretanto engravidei,
deixei de ir as aulas durante tipo um ano e depois a CPCJ colocou-me
nesta escola.

Tipo, a confusão numa escola normal, há mais confusão que aqui tipo
e os alunos também que acabam por ter a nossa idade não são tipo os
chavalos que andam, também foi pelo facto de ter tido um filho.

Depoimento Rita Costa . Professora
Integrei o Projeto este ano. Fui colocada no Agrupamento de Escolas à
qual o Arco está associado. Foi uma experiência nova, uma experiência
diferente, uma experiência direcionada para os alunos, muito direcionada para o trabalho de Projeto.
Nós temos de adaptar os conteúdos de informática aos alunos
e ao projeto e não o contrário.
Estou a gostar muito.
Talvez a forma de ver e de
encarar outros tipos de realidade, contactar com estes jovens.
Apesar de ter lecionado a diferentes tipos de alunos, em diferentes tipos de ensino, nunca me
tinha deparado com alunos que estavam excluídos do sistema de ensino
e que estão a ser agora novamente integrados, embora de uma forma diferente. A forma de ver as coisas, essencialmente, e de organizar o meu
trabalho enquanto professora, para trabalhar neste tipo de projetos.
Apesar de tudo, posso afirmar que é uma relação saudável, uma boa
relação. Não é tudo perfeito, aliás nada é perfeito. Há dias melhores,
há dias piores, todos nós temos feitios diferentes. Há dias em que pode
haver mais crispação entre professores e alunos, mas penso que com o
diálogo, os problemas acabam por ser resolvidos. De facto, não têm existido conflitos de maior.

Depoimento Paulo . Formando
Oh. E uma cena fixe. Relaciono-me bem, como não acontecia antes, faltava à escola e tinha faltas disciplinares. As regras são diferentes, os
horários são diferentes, podes chegar 20, 30 minutos atrasado e não te
dizem nada lá no ensino regular chegas 10 minutos atrasado tens logo
falta. Espero começar a trabalhar em cozinha, quando acabar a formação.

Depoimento Alberto . Formando
Conheci o Arco numa escola, há muito tempo. Tinha muitos problemas
na rua e meteram-me aqui. Mas estar aqui está a ser bom. Gosto de estar
aqui. Mudou muita coisa. Os meus comportamentos, a minha maneira
de ser e de falar. Relaciono-me bem com os professores, numa escola
normal pensam de outra maneira. Eu não ia às aulas e tinha faltas disciplinares na escola, por isso é que estou aqui.
O meu sonho é ter um curso de cozinha. Quero tirá-lo aqui para
ser cozinheiro. Quero tirar o 12.º ano e arranjar um trabalho na área de
cozinha.
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PORTFÓLIO

Polo quatro
No ano letivo 2017/18, mantivemos as instalações do Carvalhido, onde abrimos um novo polo destinado a
jovens com idade inferior a 18 anos, associado ao Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas. Assim nasce
o polo 4.

Entrevista José Moreno e Teresa Diogo . Coordenadores
Como coordenador, quais os objetivos que gostaria de atingir nos
próximos anos?
Como coordenadores gostaríamos de promover nos jovens que acompanhamos uma mudança e/ou reconstrução do seu projeto de vida. Para
tal pretendemos dar continuidade ao trabalho iniciado este ano letivo,
tal passa por melhorar o conhecimento que temos dos jovens que acolhemos, percebendo as suas fragilidades, os seus receios, as suas dificuldades só deste modo podemos melhorar os processos de ensino aprendizagem, desenvolver as competências necessárias á sua integração na
vida ativa assim como melhorar o seu desenvolvimento pessoal de modo
a promover o seu autoconhecimento.

Quais os principais problemas que consegue identificar e como
os consegue resolver?
Problemas encontrados:
- Instabilidade do corpo docente, os professores colocados no Arco,
não ficam de ano para ano o que prejudica a continuidade do trabalho
desenvolvido durante o ano não só ao nível dos projetos escolares mas
sobretudo no relacionamento como os alunos e na perceção do que é O
Arco Maior. Há sempre o começar de novo o que por vezes cria um desperdício de energias.
- A enorme resistência á mudança por parte dos jovens, mesmo sabendo que jovens são esperados no Arco a confrontação com essa realidade nem sempre é fácil. Mudar atitudes e vontades é o desafio do nosso
dia a dia.
As reuniões semanais da equipa pedagógica são o suporte para a troca
de experiências e metodologias assim como para partilhar o conhecimento que vamos obtendo sobre os jovens, deste modo vamos trilhando o
caminho com mais segurança e sentindo-nos acompanhados.

As assembleias gerais de alunos, que são semanais, são fundamentais
para a motivação dos nossos jovens, falos sentirem-se parte do processo.
É interessante verificar que mesmo não tendo falta de presença, uma
larga maioria dos jovens não falta. Nestas assembleias são discutidas as
regras, os problemas, os alunos são informados dos projetos que se desenvolvem e como isso contribui para o seu sucesso académico e pessoal.
Como coordenadores a principal solução é a resiliência, mostrar que
não desistimos de nenhum dos nossos jovens, mas que as linhas vermelhas traçadas por todos, por nenhum podem ser ultrapassadas.
O Arco como escola inclusiva; este projeto faz sentido?
No contexto da sociedade onde vivemos e com a cultura de escola que
temos não existe lugar para os jovens como os que nos procuram, a escola
atual é rígida nos processos, no currículo, no tempo, para estes jovens a

escola não os motiva, não consegue mostrar que só com educação é que poderão alterar os seus percursos de vida e muitos têm já percursos muito duros.
O Arco, tal como quer dizer a palavra escolhida pelos seus mentores;
acolhe sem juízos de valor ou culpa todos os que o frequentam, porque no
Arco trabalhamos com total flexibilidade, criando pontes como o mundo
ativo tentando dar significado ás suas aprendizagens.

Depoimento Paula . Formadora de cozinha
É uma experiência diferente e estes jovens precisam de apoio. Às vezes
tenho momentos mais difíceis, mas acho que é positivo que os jovens
também estão a começar a interagir e a participar mais nas atividades.
As vantagens de terem Cozinha são muitas, a nível pessoal e mesmo profissional. Em casa podem colaborar com os encarregados de educação e é
uma profissão com bastante saída. Participam nas atividades, realizando
os menus, confecionando as iguarias propostas, quer por mim, quer por
eles, gerindo stocks...

Arco Maior

Depoimento Sara . Técnica de Intervenção Local
Sou técnica de intervenção local, tomei conhecimento da existência do
Arco Maior através das redes sociais e li os documentos que estruturam
este projeto. Faço a ponte entre as famílias dos nossos jovens com as
entidades que os acompanham, ou seja, CPCJ e outras entidades. A minha experiência ainda é pequenina, mas enriquecedora. A relação com os
formandos é baseada na proximidade, no afeto e na firmeza.
Os valores do Arco são os pontos fortes. Quanto aos pontos fracos do
projeto é uma questão mais difícil de responder. O projeto é ainda muito
jovem, há determinadas coisas que eu acho que deveriam e poderiam ser
limadas. Sinto necessidade de estar com outros colegas dos outros Arcos,
o que podia ser implementado criando maior interação.
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Restaurante Pedagógico
-A boa novaEntrevista “o Júnior” . Formador de Cozinha
Os motivos que me levaram a integrar este projeto foram o desafio e a
vontade de marcar a diferença nos jovens.
É uma experiência gratificante, porque chega uma altura em que
afirmam “Ah, não gosto de cozinhar, porque não sei”, mas depois acabam
por se revelar uma perolazinha. Eles percebem a hierarquia que existe
no trabalho, o trabalhar em grupo. São essas as vantagens do atelier de
cozinha.
Eles Integram-se bem, porque eu recebo-os de braços abertos para
que se sintam á vontade, mas têm de ser responsáveis e trabalhar, fazer
as coisas como elas devem ser feitas!

À espera do início
O Arco tem estado silencioso. Mudou de instalações e está a preparar
um novo espaço para o seu «Restaurante Pedagógico». Sob a condução
da coordenadora Isabel Lagarto e com a participação dos nossos jovens,
em breve daremos por concluído este período de silêncio. O trabalho é
muito, as preocupações muito grandes, o entusiasmo é crescente.
Relembramos-lhes as palavras sábias de T. S. Elliot: «Livrai-nos da dor
da paixão não satisfeita, e da dor muito maior da paixão satisfeita», para
acautelar o que nos reserva o futuro próximo. Por favor, não percam as
cenas dos próximos capítulos…

A transformação
O trabalho não para de crescer... como as árvores. O que de verdade importa é a alegria de concretizar o projeto mesmo que seja assim.… uma
estrutura. A cada dia um projeto, a cada dia nova energia é assim no Arco
Maior.

A boa nova
O Arco Maior vai reiniciar as suas campanhas de solidariedade para com
os mais desprotegidos, os mais vulneráveis, os mais carenciados.
Para esse efeito vamos reabrir o nosso Restaurante Pedagógico
“Soares dos Santos”, em dias a anunciar, abrindo as portas aos convidados
– a poucos de cada vez -, com ementas elaboradas e confecionadas pelos
nossos formandos, com serviço de mesa assegurado igualmente por eles
e, sempre, com um tema em torno do qual as aprendizagens e a produção
se organizam.
A lista de convidados vai ser organizada a partir da manifestação de
interesse por parte dos nossos amigos. Os contributos dos nossos convidados destinar-se-ão a apoiar, principalmente em géneros, as famílias
carenciadas, sinalizadas pelos nossos formandos.
Utilizaremos a nossa criatividade para a divulgação desta nova iniciativa, que se vai desenrolar num novo espaço, com novas dinâmicas e um
novo enquadramento.
Será uma forma de organizarmos a Aprendizagem baseada em Projetos (AbP), pelo que toda a dinâmica está condicionada aos imperativos
pedagógicos que norteiam a formação dos nossos jovens.
Mantenha-se atento (a). Vamos dando informações. O Arco vai tornar-se (ainda) Maior.

Arco Maior

DESPORTO

PASSATEMPO

Depoimento Cláudio Moura . Assistente Operacional

Entertainment Corner

A ideia do torneio de futsal surgiu em 2005, quando aqui com alunos
da escola, eles faziam jogos amigáveis, uns com os outros, mas nunca
tinham árbitros nem nada. Então, pediram-me e a coisa começou. Fizemos um projeto e começámos com o torneio e a partir daí fez-se todos
os anos. Sempre aqui no campo de jogos da escola, no campo de futebol
da escola. Na escola Infante D. Henrique. Foi em 2005 como disse, que
tudo começou.
Nos melhores anos tivemos 21 equipas, mas geralmente estávamos
sempre entre as 16 e as 18 equipas. Nestes últimos três anos, tivemos
sempre seis equipas, como neste ano. Podíamos ter tido mais, mas houve
duas que acabaram por desistir, que foi o Arco Maior do Básico e uma
equipa do CEF do Infante. Tínhamos do CEF, 9.º, 10.º,11º, 12.º e Arco Maior
Secundário.
Foi um campeonato a duas voltas, por isso 6x2=12. Não, isto aqui deu-me muitos mais jogos, porque é 6x6 ou 6x5, isto dá 30 a 36, mais os play
off, 4 jogos, vai aos 34 a 39 jogos.
O torneio começou no primeiro período e acabou no segundo período.
Quem ganhou foi o Arco Maior Secundário. Foi muito bem jogado, foi
uma surpresa para todos, toda a gente pensava que iam ganhar-lhes. Na
primeira volta, a coisa não lhes tinha corrido tão bem, mas na segunda
volta, como eles impuseram regras dentro da própria equipa, acharam
que outros colegas que vinham jogar só para destabilizar e não pudessem
jogar mais, ou seja, acabaram por ficar com uma equipa forte e acabaram
por ganhar o torneio com todo o mérito.

PARCEIROS
M.E - Ministério de Educação . S.C.M.P - Santa Casa Da Misericórdia Do Porto
F.S.S - Família Soares Dos Santos . I.E.F.P - Instituto De Emprego e Formação
Profissional . U.C - universidade Católica . F.A.M - Fundação António Mota
F.P.T - Fundação Portugal Telecom

Find the differences
Look at these two pictures, can you find the 10 differences?

Soluções: paper inside the fry pan; cake on the plate; bottle of olive oil; rubber
spatula; mustard next to the smashed tomato bottle; small tin of yeast; blue
sign on the wall; white cup; bottle of wine; rolling pin.

do AEIDH

Find 10 words in the word search puzzle. The words can be found
down, across, or diagonally.

A I K C O M
K L E N O T
F Y T A X D
R M U Q R H
I Ç U N V C
E U I A K S
N D O H P T
D F J V B B
S G O M V F
H U Y Q P T
I H I N A C
P G P B I U
R D K N O W
G S L A T Q
P A D S M P
O Z S O L
I

P
A
I
U
F
O
H
E
B
B
A
N
L
F
U
D

A N I O N S
J U S U B G
Q B O J I Ó
J A R E S P
D B P E D R
A F X B G C
M B V B J S
R A O G Í O
U A I C R L
T B N O M I
J P S B R D
I T Y H T A
E D G E J I
K Q B Z F T
T T M X A Y
A R I T Y N

H I
D R
V F
E C
T K
L F
L A
E B
A Z
R P
N H
I M
N C
G P
A F
J L

P
H
A
T
F
O
K
I
N
D
N
E
S
S
P
A
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A origem do

Arco Maior
O Arco Maior existe desde 2013. Nasceu, porque nas cidades do Porto
e de Gaia existe um elevado número de jovens que abandona a escola antes de concluir o 6º ano e o 8º ano e na sequência de situação de conflitos
graves entre os jovens e a escola.
Não podemos aceitar que isto aconteça.
É de uma enorme injustiça, porque atira para a exclusão social mais
de uma centena de jovens por ano, que nem sequer podem aceder a um
emprego.
O Arco Maior nasceu para dar voz a estes jovens e para lhes criar uma
oportunidade educativa diferente que os ajude a criar um novo projeto
para a sua vida.
Em maio de 2018, existem 4 Polos, três no Porto e um em Gaia. Estes
Polos funcionam em casas cedidas pela Santa Casa da Misericórdia do
Porto e de Gaia e pelo Ministério de Educação (Polo 1, na Escola Infante
D.Henrique).
Os agrupamentos escolares mais próximos “abrem” turmas para escolher estes jovens que, assim, integram o ensino Público.
O Arco Maior é um projeto socioeducativo com uma pedagogia própria e com autonomia, cujo funcionamento é autorizado pelo Ministério de Educação. Traços desta pedagogia: personalização dos processos
de aprendizagem, gestão curricular totalmente flexível, aprendizagem
baseada em projetos, apoio à construção de novos projetos de vida,
aprendizagem situada na escola, na cidade, nas organizações e empresas,
e “pedagogia do Amor”.
O nosso maior sonho é deixarmos de existir, ou seja, quando as escolas da cidade forem democráticas e justas, o Arco Maior deixará de ser
necessário. Será uma alegria!
Joaquim Azevedo

Continuação entrevista Antero Afonso

Criar condições que permitam a cada jovem percecionar que este
projeto faz sentido, que lhe é útil, que consegue mobilizar as suas
inteligências na procura do conhecimento e no desenvolvimento das
suas competências e que somos capazes de lhe fornecer um quadro
de valores alternativos ao que transporta é um outro objetivo que me
mobiliza.
Quais os principais problemas que consegue identificar e como os
consegue resolver?
Vou repetir-me, mas o principal problema com que me deparo não tem a
ver nem com os jovens, nem com os formadores, nem com as metodologias, mas com o contexto. É muito difícil a integração num espaço onde
não somos queridos, onde estes jovens são vistos como desprovidos do
direito ao usufruto do espaço, onde as suas atitudes são fator de queixa
permanente, em vez de serem vistas como a matéria-prima sobre a qual
teremos de trabalhar, porque educar não é outra coisa senão isso, percorrer o caminho que nos leva da ignorância relativa ao conhecimento

relativo, utilizar veredas e atalhos que nos ajudem a desenvolver seres
humanos. Há pessoas, nomeadamente diretores de escola e professores,
que só conhecem o percurso das autoestradas e estes jovens mão possuem viaturas adequadas a essas vias de circulação. Mas têm o direito de
chegar ao seu destino, como todos os outros.
A forma de lidar com isto é ser resiliente, desculpar, perdoar, e tentar
conferir sentido à perspetiva castradora de quem os deveria receber de
braços abertos e os recebe com duas pedras na mão. O tempo, espero,
poderá demonstrar que temos razão.
O Arco como escola inclusiva. Este projeto faz sentido?
Creio que já deixei opinião quanto baste para dar resposta a esta questão. Em síntese, o Arco não é uma Escola, mas um projeto. Tem como
razão de ser, incluir os jovens que a Escola deixou ficar para trás, dar-lhe
uma outra oportunidade, adequando-se às suas características e fazendo-os evoluir, acreditar em si, e promover uma escolaridade com sentido.
O sinónimo disto é incluir.

Editorial

O jornal nasce devido à nossa ânsia de revelar “o Arco na boca do mundo“, não da forma como as pessoas julgam, mas sim revelar todos os seus objectivos e atividades.
Pretende ser um projeto editorial participativo, aberto e plural a todos os Arcos. Neste sentido, é um projeto que vai para além das suas fronteiras educativas e formativas,
de forma a criar redes com os contextos sociais e culturais onde está integrado. Pretende ser um espaço de diálogo entre os de dentro e os de fora.
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