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Externato Mãe de Deus

Formar os cidadãos felizes,
honestos e tolerantes do futuro
Seguindo os preceitos de uma “pedagogia baseada no Amor, na felicidade e na esperança”, o
Externato Mãe de Deus educa e prepara as crianças de hoje para os desafios do futuro,
estimulando – desde tenra idade – valores como a autonomia, a solidariedade, a relação
interpessoal e o espírito crítico.
Localizado em Penha de França, Lisboa, o Externato Mãe de Deus é muito
mais do que um simples estabelecimento
de ensino particular, vocacionado para a
Educação Pré-Escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico. Desenvolvida e orientada pela Congregação das Religiosas Escravas
da Santíssima Eucaristia e da Mãe de
Deus, esta corresponde a uma instituição
que procura “colaborar com a família na
educação humana e religiosa dos seus filhos”, tal como nos contextualiza a diretora titular e pedagógica, irmã Rosa Freitas.
Englobando atualmente um total de 180
alunos e 15 docentes, esta apresenta-se
como “uma escola aberta e acolhedora”,
empenhada na “inovação e na capacidade de adaptação à realidade e à mudança”, jamais descurando a importância de
cimentar relações com a comunidade exterior.
Subjacente ao acompanhamento proporcionado a todas as crianças, encontra-se o desejo de ajudá-las “a crescer em to-

das as dimensões”, permitindo que “cada
uma possa encontrar o seu próprio caminho de realização e felicidade”, lembra a
nossa interlocutora. Nesse sentido, e à luz
do seu projeto educativo, o Externato
Mãe de Deus compromete-se em desenvolver e assegurar “um ambiente estável e
acolhedor” para que “cada criança possa
desenvolver o seu potencial” e se transforme no “agente da sua própria educação”. Paralelamente ao gradual florescimento educativo dos alunos, é também
estimulado o “desenvolvimento da dimensão espiritual da pessoa”, mediante os valores de uma “educação cristã” que possa
prepará-los devidamente para o bem-estar, a felicidade e o sucesso futuro.

Diferenciação pedagógica
Falar no Externato Mãe de Deus é fazer
referência a uma instituição de ensino
que, em consonância com o Ministério da
Educação, desenvolve o seu trabalho diá-

rio mediante uma filosofia de autonomia
pedagógica, o que permite “oferecer aos
alunos outras atividades e áreas do saber”, sendo este um aspeto que permite
um natural enriquecimento da experiência curricular de todas as crianças que por
aqui passem. A título exemplificativo, a irmã Rosa Freitas destaca o contacto, quatro vezes por semana, de todos os alunos
com a Língua Inglesa a partir dos três
anos de idade. Igualmente digno de referência é o desenvolvimento de aulas de
Informática no 1º ciclo, ou não fosse esta
disciplina uma das ferramentas cada vez
mais presentes no nosso dia-a-dia. De
resto, este estatuto de autonomia pedagógica permite ainda que os programas de
atividades e os horários possam ser devidamente adaptados, quer à realidade concreta em que o Externato Mãe de Deus se
encontra, quer às necessidades e aspirações manifestadas pelas famílias que aqui
confiam a aprendizagem e conforto dos
seus filhos. Claro está que, em sintonia
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com o dinamismo de um projeto educativo orientado para os desafios que as
crianças terão de protagonizar no futuro,
a Escola não esquece a importância de
dotar cada um dos seus elementos de um
conjunto de valores essenciais.
Também digno de alusão é, por outro
lado, o investimento que a direção da Escola tem vindo a materializar na oferta de
uma série de diferentes atividades extracurriculares, encaradas – tal como elucida
a porta-voz – como mecanismos “essenciais para contribuir e complementar a
formação académica e cultural dos alunos”, permitindo também o fortalecimento de um conjunto de atitudes, alicerçadas
nos valores que tão bem definem o Externato Mãe de Deus. Aproveitando “a grade capacidade de desenvolvimento” que
as crianças apresentam numa faixa etária
como esta, existe a oportunidade de se
frequentarem aulas de Karaté, Ballet,
Teatro, Piano, Flauta de Bisel, Guitarra
Clássica ou Canto (para Grupo Coral).

Externato Mãe de Deus

Ensino

13

Congregação das
Religiosas Escravas da
Santíssima Eucaristia
A Entidade Titular do Externato Mãe
de Deus é a Congregação das Religiosas Escravas da Santíssima Eucaristia e
da Mãe de Deus, cuja fundadora é Madre Trindade do Puríssimo Coração de
Maria. A Congregação nasceu em
Chauchina (Granada, Espanha), a 11
de abril de 1925, tornando-se um Instituto de Direito Pontifício, no seio da
Igreja, por Decreto da Santa Sé (a 10
de janeiro de 1949). Desde muito jovem que a Madre Trindade decidiu seguir a vida religiosa, mesmo contra a
vontade de seu pai, entrando no Convento das Clarissas de Santo Antão,
em Granada, no dia 28 de julho de
1893. Neste convento, viveu um tempo de Tabor durante 33 anos, numa vida exigente, de acordo com a primitiva
regra de Santa Clara de Assis.
Um dia mais tarde, num esforço
para atender ao que se afigurava como o seu grande desígnio – e não
obstante alguma resistência inicial
por parte da comunidade –, a Madre
Trindade acabaria por desenvolver
esta Congregação, assente numa espiritualidade Eucarística, Mariana e
Franciscana e cuja missão é a Adoração ao Santíssimo Sacramento e a
educação de crianças e jovens. Mesmo depois da sua morte, a 15 de
abril de 1949, muitas comunidades
foram abertas em vários países, assegurando o continuar de uma nobre
missão, ao serviço destes mesmos
valores.
Hoje, a Congregação está presente
na Europa (Espanha e Portugal), América (México, Peru e Venezuela), África
(Angola e Cabo Verde) e Ásia (Timor-Leste). Já este ano, será aberta uma
comunidade no Benim, existindo perspetivas de que a Congregação possa
vir a afirmar-se também noutros territórios do mundo.
Importa sublinhar que decorre neste
momento, em Roma, o processo de
Beatificação da Madre Trindade. Quem
quiser saber mais sobre a sua notável
vida e obra poderá consultar o website
da Congregação: http://www.esclavasdelaeucaristia.org

Educar com valores
Indissociáveis da educação aqui proporcionada são os imperativos evangélicos
“da justiça, 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 diretora titular e
pedagógica. Já um elemento essencial
para o sucesso desta missão é o continuado empenho e profissionalismo de toda a
equipa docente e não-docente, que em
muito contribui para veicular estes grandes valores, ou não estivessem todos eles
– quer nos momentos de sala de aula,
quer no contexto de interações informais
– a colaborar no contínuo processo de
educação das crianças.
Importa, no entanto, lembrar que também associada a uma educação sintonizada com a partilha de princípios cristãos e
humanos está a aposta de ensinar cada
aluno a pensar por si mesmo, plantando
as sementes que se traduzirão nos adultos
responsáveis, capacitados para uma hábil
resolução de problemas e para a tomada
consciente de decisões nas mais diversas
etapas da vida. A tais predicados, acrescenta-se o incentivo de despertar o espírito de cooperação, a autoestima e a harmoniosa capacidade de estabelecer relações interpessoais, a fim de que estas
mesmas crianças possam afirmar-se co-

mo “cidadãos felizes, livres, autónomos”
e, acima de tudo, “criticamente responsáveis”.
Esclarecido por outras palavras, a bordo do Externato Mãe de Deus laboram-se
os fundamentos de uma “educação integral”, assente nos mais elevados critérios
de qualidade, por forma a materializar-se
uma síntese essencial “entre Fé, Cultura e
Vida”, que possa dotar cada um do sentido de disciplina e de um conjunto de “valores éticos e morais”, à medida que também se procura incutir, em cada criança,
o gosto pelas “experiências estéticas” e se
acompanha o seu ritmo individual de crescimento.

Elos com a comunidade
Longe de se circunscrever a uma realidade fixa e fechada sobre si, o Externato
Mãe de Deus compreende as mais-valias
de convidar e corresponsabilizar os pais e
a família alargada no sempre contínuo
processo de educação e crescimento das
crianças. Mas este constitui um papel para o qual também a comunidade envolvente está convidada a prestar o seu contributo. Destaca-se, a esse respeito, o seu
apoio quando a Escola organiza atividades ou eventos, como sejam os dias festi-
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vos, as visitas de estudo, os encontros
desportivos e demais iniciativas lúdico-didáticas. Representativo deste elo é, por
exemplo, o acordo que a instituição celebrou com a Biblioteca de Penha de França, no contexto do qual as turmas visitam
periodicamente este espaço do conhecimento, tendo em vista a realização de
exercícios ou outras ações que visem “desenvolver a criatividade” dos alunos ou estimular a sua paixão pelo mundo das letras e da palavra escrita.
Se existe, todavia, outro importante elemento na comunidade envolvente da Escola, tal corresponderá aos antigos alunos que
por aqui passaram e que – ano após ano e
geração após geração – foram deixando os
seus sorrisos. É em nome desses adultos hoje crescidos (e das respetivas famílias) que a
diretora titular partilha “uma palavra de gratidão”, sublinhando a forma como muitos
são os pais que, para além de terem feito a
sua formação neste lugar, ao Externato
Mãe de Deus regressam para ver iniciar-se,
neste mesmo ponto de partida, a educação
dos respetivos filhos.
Para qualquer informação sobre o Externato Mãe de Deus, poderá visitar:
www.externatomaededeus.org ou www.
facebook.com/externatomaededeus

