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Grupo Ribadouro
O Grupo Ribadouro é constituído por três estabelecimentos de
ensino particular – o Externato Ribadouro, sediado no centro
histórico da cidade do Porto, o Externato Camões, localizado em Rio
Tinto e o Colégio da Trofa.
O Externato Ribadouro assume-se
como um espaço de promoção do ser
humano que tem como nobre desafio
fazer da escola um lugar de Aprendizagem e de Vida.
A sua realidade educativa é heterogénea. É um estabelecimento de ensino que recebe alunos oriundos das
mais diversas regiões do país, promovendo uma diversidade cultural deveras enriquecedora ao nível da formação das suas crianças e jovens. A prática, a competência e a experiência
pedagógica da equipa de professores
que constitui o corpo docente, são um
dos pilares desta praxis educativa que
promove os afetos e as competências
cognitivas.
A escola promove o trabalho de
equipa, caracterizando-se pelos seus
projetos inovadores e pelos constantes desafios que coloca a si própria.

Externato Ribadouro: acionar
a inovação pedagógica,
tendo como missão um maior
significado para as aprendizagens
em pleno século XXI
O Externato Ribadouro é uma escola com um projeto global que vai desde o ensino pré-escolar até ao 12º
ano. Pauta-se pelos seus projetos inovadores, assim como pelos múltiplos
desafios que a si coloca.
A sua integração no grupo de escolas-piloto que se propõe implementar
o projeto de autonomia e flexibilidade
curricular (PAFC) dos ensinos básico e
secundário, em regime experimental,
no ano escolar 2017/2018, de acordo com o despacho nº 5908/2017,
encontra-se em consonância com o
seu projeto educativo.

A preparação para a mudança
tem vindo a ser cultivada, mediante
um forte investimento na formação
profissional dos seus colaboradores, parcerias com outras organizações e a realização de sessões de
reflexão e partilha. A parceria com
a Universidade Católica Portuguesa tem conduzido a uma maior implicação nas áreas de autoavaliação e de promoção de práticas inovadoras, sob a experiente e sábia
orientação do Professor José Matias Alves e da Professora Ilídia Cabral que têm contribuído para a
sustentabilidade de um projeto educativo que assenta no rigor, na exigência, na inovação e na formação
contínua e atualizada. Neste âmbito, realizou-se em julho de 2017, o
Fórum Pedagógico “Juntos Aprendemos Melhor” que contou, também, com a presença do Professor
Xavier Aragay, especialista em
transformação em educação e na
gestão da mudança educativa e um
dos mentores do modelo educativo
adotado pelos Colégios Jesuítas na
Catalunha, no âmbito do Horizonte 2020. Nesse sentido, o Externato Ribadouro abriu as suas portas à
comunidade educativa, bem como
a outras escolas (públicas e privadas) da Área Metropolitana do Porto. Assim, o espaço de confluência de
saberes PIC surge no quadro da autonomia curricular, consagrado pela tutela, que prevê a criação pelas escolas
de novas disciplinas que apresentem
identidade e documentos curriculares
próprios, prevalecendo a promoção
do sucesso educativo.
O referido espaço corresponde a uma
oferta complementar de escola nos 1º,

5º e 7º anos de escolaridade, visando a
promoção integral dos alunos em áreas
de cidadania, artísticas, culturais, científicas ou outras no âmbito do projeto educativo. Para além disso, pretende-se que
esteja ao serviço de uma efetiva articulação curricular horizontal e vertical entre
os 1º, 2º e 3º ciclos de escolaridade.
De natureza interdisciplinar, objetiva
a realização de projetos concretos por
parte dos alunos, que aglutinem aprendizagens essenciais das diferentes
áreas disciplinares/disciplinas, promovendo o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e valores, que os auxiliem na tomada de decisões adequadas e lhes confira um papel interventivo. Esta área curricular permitirá
promover o desenvolvimento pessoal
e social dos alunos e dos professores,
ao fomentar o trabalho colaborativo,
alicerçado na exploração e aplicação
de processos cognitivos complexos,
promotores da confiança em si e nos
outros, no gosto pela investigação e
pela descoberta, gerador de autonomia intelectual e cívica, indo ao encontro dos princípios do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória
e das competências-chave para o século XXI.
Deste modo, o PIC contribui para o
enriquecimento e desenvolvimento do
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projeto educativo do Externato Ribadouro, que se pretende sólido e relevante para uma escola plural, onde se
ensina e se aprende de uma forma
mais contextualizada e diversificada,
fomentando-se a criação de dinâmicas
de trabalho colaborativo entre professores, que passam assim a refletir e a
agir em conjunto sobre as práticas letivas, comprometendo-se com a
aprendizagem dos alunos e com uma
efetiva articulação curricular vertical e
horizontal.

Grupo Ribadouro

Serviço de Psicologia e Orientação
(SPO)
Compromisso, trabalho em equipa e
melhoria contínua são a chave para
conquistar a excelência em qualidade e satisfação.
O Externato Ribadouro dispõe, também, do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), constituído por uma Equipa Técnica de três psicólogas. O SPO
tem como função prestar um conjunto
diversificado de atividades que visam
contribuir para o desenvolvimento integral do aluno, intervindo a nível psicológico e psicopedagógico ao longo do seu
percurso escolar. Tem como base as linhas orientadoras do projeto educativo

da escola, prestando um serviço de qualidade, assente em valores humanos,
vincados no código deontológico e sigilo profissional. Está patente a intervenção direta com os alunos mas, sobretudo, o trabalho colaborativo com os educadores e professores na organização
de medidas e respostas educativas diferenciadas. A intervenção do SPO, feita
desde o ensino pré-escolar ao ensino secundário, visa criar ambientes facilitadores do desenvolvimento dos alunos. Esta intervenção é predominantemente direta nos vários contextos escolares, numa perspetiva preventiva, podendo em
alguns casos efetuar-se acompanhamento individual ou em grupo, por pe-

ríodos limitados, como complemento à
consultoria a professores.
Ao longo do tempo tem vindo a
desenvolver projetos que assentam
nas aprendizagens das relações
afetiva, emocional e social, bem
como na implementação de programas de métodos e hábitos de estudo facilitadores das aprendizagens. O programa, estruturado, de
orientação vocacional para alunos
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que se encontram em anos terminais de ciclo tem vindo a contribuir
para uma tomada de decisão mais
segura e consciente.
Recentemente criou o projeto RITROCA, transversal às escolas do
Grupo Ribadouro, que tem como objetivo dar resposta às necessidades de
toda a comunidade escolar, visando
promover competências específicas
nos alunos, através de um vasto leque
de atividades, tendo em conta as idiossincrasias de cada faixa etária e respetivo estádio de desenvolvimento.
Em 2015, foi estabelecida uma
parceria entre o Grupo de Escolas
Ribadouro e o Grupo de Escolas Pitabel, Luanda/Angola, designada de
Olhares Cruzados. Esta parceria tem
vindo a ser sustentada com a organização de encontros pedagógicos,
em Luanda e no Porto. A interven-
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ção e trabalho colaborativo do SPO
e grupos de professores das várias
áreas curriculares do Externato Ribadouro têm contribuído para o sucesso das escolas envolvidas.
Na prossecução da sua atividade o
SPO pretende ser reconhecido como
um serviço de referência para toda a
comunidade educativa onde a eficiência e a eficácia se caracterizam pelas
atividades desenvolvidas.

Biblioteca Escolar (BE)
O Externato Ribadouro conta, ainda, com a Biblioteca Escolar (BE) que
surge como parte integrante do processo educativo. Os seus objetivos es-

senciais respeitam os Manifestos Internacionais (UNESCO e IFLA),
abrangendo domínios como o desenvolvimento das literacias e das competências da informação, apoio ao ensino e aprendizagem e desenvolvimento
da consciência cultural e social. É uma
estrutura que gere recursos ligados às
atividades curriculares, extracurriculares e à ocupação dos tempos livres. A
BE do Externato Ribadouro é um espaço vocacionado à leitura, à promoção da cultura e do conhecimento e de
atividades lúdicas, constituída por um
conjunto de recursos materiais: instalações, equipamentos, suportes de informação (escritos, audiovisuais e informáticos) organizados de modo a facilitar a sua utilização pela comunidade escolar. A missão da Biblioteca
Escolar é prestar apoio a toda a comunidade escolar, através da disponibilidade de fontes e recursos de informação.
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Parcerias e Protocolos

Casa da Música
O Externato Ribadouro tornou-se
Empresa Amiga da Casa da Música
em 2015. O programa Empresa Amiga é um programa de parceria mecenática, dirigido a empresas dinâmicas,
de âmbito nacional ou regional. Este
protocolo visa o estreitar de relações
culturais entre a escola e esta instituição de renome nacional, o que permite alargar horizontes e cooperar em
eventos e atividades pedagógicas e
culturais.

Universidade Católica Portuguesa
Protocolo celebrado entre a Universidade Católica Portuguesa (UCP) e o
Externato Ribadouro em julho de
2014, com vista ao desenvolvimento
de ações de capacitação organizacional, formação e desenvolvimento profissional. Esta parceria tem como objeto a operacionalização do apoio externo a prestar pelo Serviço de Apoio à
Melhoria da Educação (SAME) da Faculdade de Educação e Psicologia
(FEP) da UCP nas seguintes áreas:
• Aperfeiçoamento dos dispositivos
de autoavaliação dos processos e
resultados educativos;
•
Apoio à definição de métodos e
instrumentos de autoavaliação;
•
Monitorização dos processos de
autoavaliação;
• Avaliação dos resultados da avaliação interna;
•
Planificação e monitorização de
projetos de melhoria da ação educativa.
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Em 2016/2017, o Externato Ribadouro solicitou à Universidade Católica uma avaliação externa, contextualizada pelos procedimentos de melhoria e de autoavaliação. Assim, foram
contemplados quatro grandes domínios: Resultados, Processos de Organização Escolar, Processos de Sala de
Aula e Relação com as Famílias. A
avaliação global teve a menção – Muito Bom. De acordo com esta avaliação, a ação educativa do Externato
tem produzido um grande e consistente impacto nas aprendizagens, nos resultados e nos percursos escolares. A
escola distingue-se por práticas inovadoras em campos relevantes. Os pontos fortes resultam de práticas organizacionais consolidadas, generalizadas
e eficazes.

Cambridge
No âmbito do projeto Cambridge
English Language Assessment e na
qualidade de Exam Preparation Centre, o Externato Ribadouro promove a
certificação de conhecimentos no domínio da língua inglesa através da promoção de curso de inglês (aulas extracurriculares) que visam a preparação
para os exames de Cambridge. Estes
cursos estão disponíveis para alunos
de todas as idades, a partir dos 6 anos
e visam contribuir para a formação
global dos alunos e para a aquisição
de competências internacionalmente
reconhecidas. Para os alunos dos 1º e
2º Ciclos, as aulas de preparação para
os exames estão incluídas na componente curricular, devido ao reforço da
carga horária.
Escolas do Grupo Pitabel em
Luanda, Angola
Centro de Apoio à Gestão Pedagógica das escolas do Grupo Pitabel, em
Angola, no âmbito do Projeto “Olhares Cruzados”, que tem como principal objetivo o intercâmbio cultural e
pedagógico, visando o sucesso escolar
das escolas envolvidas.

