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Ensino

Externato Mãe de Deus

Cinco décadas ao
serviço da Educação
Conjugando a importância de três grandes pilares – a Fé, a Cultura e a Vida –, o Externato Mãe
de Deus é uma instituição de ensino que se demarca pela heterogeneidade de valores que
convivem na sua proposta educativa, onde também a família assume um papel fulcral.
Desenvolvido e orientado pela Congregação das Religiosas Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus, este corresponde a um estabelecimento de ensino
particular, sediado na freguesia de Penha
de França, em Lisboa. Pautando-se, desde a primeira hora, por uma missão e um
conjunto muito próprio de valores, a escola dispõe de um edifício com salas adequadas e equipadas para o bom funcionamento das atividades educativas, contando ainda com largos espaços livres para o
recreio e para a prática de variadas atividades com a Comunidade, na qual se incluem as famílias dos educandos.
Proporcionando um serviço de Educação para o nível Pré-Escolar, bem como
para o 1º Ciclo do Ensino Básico, o Externato Mãe de Deus assume o árduo e
nobre objetivo de “colaborar com a família na educação humana e religiosa dos
seus filhos”, que se fixam essencialmente
no concelho de Lisboa. É, por outras palavras, missão da escola “acolher as crianças”, auxiliando-as “a crescer em todas as

dimensões e ajudando cada uma a encontrar o seu próprio caminho de realização
e felicidade”, começa por explicar a irmã
Rosa Freitas, diretora titular da instituição. Assumindo uma já nítida marca na
sociedade portuguesa – caracterizada por
um historial que tem vindo a alastrar-se
por décadas de trabalho árduo, mas também pelo compromisso com a qualidade
e a excelência educativa, esta é uma entidade eminentemente ligada e atenta às
evoluções do mundo exterior.
Posto isto – e apresentando-se à sociedade enquanto uma instituição “aberta e acolhedora, baseada na inovação e na capacidade de adaptação à realidade e à mudança” – o Externato Mãe de Deus caracteriza-se ainda pela “visão evangelizadora” com
que assume todo o seu compromisso pedagógico. Neste contexto, “o desenvolvimento da dimensão espiritual da pessoa e a educação cristã fazem parte da nossa ação educativa”, sendo ao abrigo desta filosofia que
“procuramos estimular os nossos alunos a
abrirem-se aos valores evangélicos da justi-

ça, da verdade, da fraternidade, da solidariedade, da tolerância, da paz, do respeito
pelo outro, da honestidade, da corresponsabilidade, da consciência crítica e do compromisso na construção da sociedade”, enfatiza a porta-voz.

Um Projeto Educativo integral
Acreditando desde sempre na importância de considerar “o ser Humano no
seu todo, como ser biológico, cultural e
transcendente”, o Externato Mãe de Deus
proporciona a toda a comunidade educativa “um ambiente estável e acolhedor”,
capaz de permitir que “cada criança desenvolva o seu potencial e seja, efetivamente, o agente da sua própria educação”. O Projeto Educativo desta instituição distingue-se, portanto, através da sua
abrangência, dinamismo e inovação.
A heterogeneidade desta mesma proposta educativa verifica-se numa miríade de fatores, entre os quais poderemos salientar a
aposta no cultivo de “Inteligências Múlti-
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plas”, através do “estímulo sensorial, emocional e cognitivo”. Deste modo, e em nome do harmonioso desenvolvimento dos
valores culturais, sociais, humanos e cristãos, o Externato Mãe de Deus procura ainda que os alunos se possam transformar em
indivíduos autónomos, dotados da “destreza de pensamento que lhes permitam resolver problemas e tomar decisões responsáveis”, assegura a irmã Rosa Freitas.
O sucesso escolar das 182 crianças que
frequentam esta instituição pressupõe, paralelamente, o desenvolvimento de “atitudes de cooperação, de autoestima, de respeito mútuo e de regras de convivência”,
prossegue a diretora titular, antes de acrescentar que apenas deste modo se torna
possível formar “cidadão felizes, livres e autónomos, justos e solidários, tolerantes, organizados e criticamente responsáveis”. O
papel do Externato Mãe de Deus afigura-se,
nesse âmbito, fulcral ainda para que os educandos possam ter um conhecimento pleno
do mundo que os rodeia, sendo expectável
que as crianças de hoje se transformem nos
agentes catalisadores do amanhã.

Externato Mãe de Deus

Já em contexto extracurricular, a escola
promove um conjunto de atividades, em
que se incluem o karaté, o ballet, o teatro, o
piano, a flauta de bisel, guitarra clássica e o
canto (em grupo coral). Seja pela sua natureza artística ou desportiva, as iniciativas extracurriculares “são encaradas como essenciais para contribuir e complementar a formação académica e cultural dos alunos,
bem como para fomentar e fortalecer as atitudes e a formação em termos de valores”.
O envolvimento das crianças desde tenra
idade justifica-se por esta se tratar de uma
fase decisiva na qual elas demonstram um
grande potencial de desenvolvimento, que
deve ser alimentado pela existência de boas
e diferentes possibilidades.

Qualidade e autonomia
pedagógica
Todos os valores e elementos que constituem o supramencionado Projeto Educativo desaguam, por seu turno, no desejo de
proporcionar a todos quantos passem por
esta casa “uma visão cristã da vida, de modo que cada educando se torne capaz de
criar uma síntese entre Fé, Cultura e Vida”,
conclui a nossa interlocutora. Não se poupando a qualquer esforço para a administração de um ensino e acompanhamento de
elevada qualidade – complementados pela
virtude dos valores éticos e morais, bem como pela importância dos hábitos de trabalho –, a grande finalidade do Externato Mãe
de Deus é o pleno florescimento do potencial de cada aluno.
As portas, essas, estão sempre abertas:
“Acolhemos todos os que nos procuram –
desde que tenhamos vaga – e cujas famílias aceitem o nosso Projeto Educativo”,
esclarece a nossa entrevistada. Caracteri-

zados pelo seu profissionalismo, capacidade de trabalho em equipa e muita dedicação, importa realçar o contributo prestado quer pela equipa de 13 professores,
quer pelo conjunto de colaboradores não
docentes que, dia após dia, se afiguram
como peças vitais para a educação das
crianças. Sempre pautando, de resto, a
sua ação educativa “num clima de simplicidade e alegria, em confiança e autenticidade”, esta é uma escola de cariz exemplar e devidamente ajustada à legislação
em vigor, tal como às orientações provenientes do Ministério da Educação.
Importa, no entanto, ressalvar que o
Externato Mãe de Deus beneficia de um
regime de autonomia pedagógica, que lhe
permite proporcionar “outras atividades e
áreas do saber que enriquecem a formação e educação” das suas crianças. A título exemplificativo, a irmã Rosa Freitas fala-nos da importância da aprendizagem –
desde tenra idade – da língua inglesa. “Todos os alunos do Ensino Pré-escolar têm,
desde os três anos de idade, aula de Inglês
quatro vezes por semana”, sendo inclusivamente intenção da Direção que este segundo idioma possa vir a ser, nos próximos anos letivos, trabalhado de segunda a
sexta-feira.
Outra área de grande relevo são as novas tecnologias, na medida em que “as
aulas de informática também fazer parte
da nossa oferta educativa para o 1º Ciclo”, afirma a diretora titular, para quem a
autonomia pedagógica “permite gerir os
programas e horários de acordo com a
nossa realidade concreta, tendo sempre
em conta o maior bem dos alunos, indo
de encontro às necessidades e aspirações
das famílias”. Todos estes correspondem,
claro, a elementos que visam complemen-

tar e reforçar “a pedagogia baseada no
Amor, na felicidade e na esperança” com
que a Fundadora, Madre Trindade Carreras Hitos, idealizou a instituição.

Uma família chamada
Comunidade
Longe de circunscrever toda a atividade
ao seu próprio universo, o Externato Mãe
de Deus corresponde a uma entidade preocupada em integrar-se e interagir junto do
meio envolvente, ou não fosse o conceito
da Família interpretado como um agente
essencial para o trabalho em equipa junto
da educação, crescimento e elevação de todas as crianças. Nesse sentido, a escola faz
questão de participar “em atividades e eventos festivos, tomando sempre que possível
um papel ativo conjuntamente com a população local”. Entre as diversas iniciativas,
poderíamos enumerar a organização de vi-
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sitas de estudo, encontros desportivos, festas recreativas, passeios e outras atividades,
para as quais se revela essencial a presença
de educadores, alunos, pais e, inclusivamente, da família mais alargada.
Tudo isto até porque as ligações de parentesco entre a comunidade lisboeta e o
Externato Mãe de Deus adivinham-se, sob
diversos aspetos, especialmente amplas: “É
para nós gratificante e motivo de orgulho
termos alunos que são filhos de antigos alunos”, pois tal constitui “sinal de que reconhecem e valorizam o nosso Projeto Educativo”, reconhece a irmã Rosa Freitas. Posto
isto, a nossa interlocutora aproveita o momento para deixar uma “palavra de gratidão” aos encarregados de educação que, ao
longo dos anos, foram deixando os seus filhos na escola “dando-nos a oportunidade
de colaborarmos com eles na sua educação”, e de contribuir, dessa forma, para o
seu sucesso no amanhã.

