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PT/MESG/RAE/ES3BG - Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Gondomar

Description level

F

Reference code

PT/MESG/RAE/ES3BG

Title

Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Gondomar

Production dates

1970-08-24 - 1973-08-10

Descriptive dates

1917-[s.m.]-[s.d.] / 2010-[s.m.]-[s.d.]

Dimension and support

290,60 m.l.; papel

Holding entity

Secretaria-Geral do Ministério da Educação e da Ciência

Producer

Portugal, Ministério da Educação, Direcção Regional da Educação do Norte, Escola Secundária com 3.º
Ciclo do Ensino Básico de Gondomar, Gondomar.
A Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Gondomar teve várias designações e ministrou
cursos diversos até se instalar no atual edifício. O decreto nº. 2609-E, de Setembro de 1916, do Ministério
da Educação Pública, dotou o concelho de Gondomar de uma Escola de Desenho Industrial, cuja abertura
efetiva ocorreu em Dezembro de 1917, em Valbom, no lugar de Lamas, sendo então lecionado o curso de
Desenho Industrial.

Biography or history

Em Dezembro de 1918 recebe a designação de Escola de Artes e Ofícios de Gondomar e, em Março do
ano seguinte, passa a denominar-se Escola de Ourivesaria de Gondomar. Comportava no seu quadro de
pessoal um professor de desenho e um mestre de ourivesaria.
Recebe nova designação por Decreto n.º 7912, de 13 de Dezembro de 1921 - Escola Industrial de
Gondomar - e orienta-se para a formação de ourives e marceneiros, que seriam os trabalhadores
especializados dos sectores industriais característicos de Gondomar. Incluía no seu quadro onze
elementos: um Diretor, cinco Professores, três Mestres, um Amanuense e um Contínuo. Teve como
primeiro Diretor João António Afonso dos Santos Alfaro. Ministrava os seguintes cursos: de Marcenaria, de
Talha, de Ourivesaria, de Labores femininos.
Em Julho de 1930 passou a chamar-se Escola Industrial Marques Leitão e contava então com sete
docentes. Devido à degradação do edifício de Valbom e porque a maior parte dos alunos pertencia a São
Cosme, em 23 de Dezembro de 1945, o estabelecimento foi instalado nesta freguesia, na Quinta da Igreja,
alugada para o efeito.
Em 1948, a escola foi submetida a grande renovação, com novo nome - Escola Industrial e Comercial de
Gondomar - e novos cursos - cursos de Comércio e Costura -, além dos cursos de Marcenaria e
Ourivesaria. Na década de 50, as instalações mantinham-se deficitárias, os cursos eram insuficientes e a
frequência reduzida.
Curiosamente, só em Novembro de 1963 é que a escola se mudou para o atual edifício, construído de raiz
e constituído pelo edifício central e um bloco oficinal. Em 1968, na escola funcionavam os cursos gerais de
Comércio e de Formação Feminina, diurnos e noturnos, e o curso de Carpinteiro-marceneiro. Em 1969, O
Conselho Escolar aprovou o pedido de criação do curso de serralheiro. No ano letivo de 1971/72, foi
introduzido o 6º ano em regime de aperfeiçoamento, para além do 1º e 2º anos Preparatórios e do 3º, 4º e
5º anos do Curso Geral. Em 30 de Julho de 1971, o Diretor da escola deu conhecimento ao Conselho
Escolar dos novos planos para o Curso Geral de Comércio, de Formação Feminina e de Carpinteiromarceneiro. No ano letivo de 1974/75, concretizou-se a criação dos Cursos Complementares e, em
1975/76, a introdução do Curso Unificado (7º ano).
Em Abril de 1978, a escola recebe o seu nome atual - Escola Secundária de Gondomar - e, no ano de
1978/79, entraram em vigor os novos Cursos Complementares do Ensino Secundário, organizados por
áreas de estudo, abrangendo um ciclo de dois anos (10º e 11º) e um ano terminal (12º ano). À escola
foram atribuídas todas as áreas, à exceção de Introdução às Artes Visuais. No ano letivo de 1992/93, foi
introduzida a nova estrutura curricular, que consagra a escolaridade obrigatória de nove anos e o ensino
secundário de três anos.
Atualmente são lecionados o 3º ciclo do ensino básico, ensino secundário, ensino recorrente e cursos
profissionais. Possui Centro de Novas Oportunidades.
Scope and content

O fundo da Escola Secundária de Gondomar é constituído por 28 séries documentais pertencentes às
secções: Administração e Gestão; Funcionamento Geral; Recursos Humanos; Recursos Financeiros;
Ação Social Escolar; Pessoal Discente.
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Access restrictions

A organização das séries documentais inventariadas segue a estrutura adotada pela Portaria de Gestão
de Documentos n.º 1310/2005, de 21 de Dezembro.
Documentação sujeita a autorização para consulta.

Language of the material

Português

Arrangement

Physical characteristics and technical Bom estado de conservação.
requirements
Location
Arquivo em fase de instalação definitiva.
Related material

Holding entities of associated
archival units
Notes

"Relatórios de actividades escolares dos reitores dos liceus."
"Relatórios de actividades dos professores".
Portugal. Ministério da Educação. Secretaria-Geral. Direcção de Serviços de Documentação e de Arquivo.

Fill textual content automatically

A descrição do fundo realizada tem por base o inventário parcial realizado no âmbito do projeto BAME
(Bibliotecas, Arquivos e Museus da Educação).
☑
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