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Preparar as crianças de hoje
para os desafios de amanhã
MAIS DO QUE UM SIMPLES ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR, VOCACIONADO PARA A
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO, O EXTERNATO MÃE DE DEUS TEM POR
MISSÃO COLABORAR COM AS FAMÍLIAS NA FORMAÇÃO HUMANA
E RELIGIOSA DAS CRIANÇAS. ESTA É UMA ESCOLA ABERTA A TODOS OS QUE A PROCURAM, ONDE
CADA ALUNO É O PROTAGONISTA
DO SEU SUCESSO E CADA CRIANÇA DESCOBRE O SEU PRÓPRIO
CAMINHO DE REALIZAÇÃO E FELICIDADE.

ou compromisso fazem parte do dia-a-dia da ação educativa. Não obstante, a
nossa interlocutora realça que esta escola é constituída por uma “comunidade universal”, aberta a todos os que se
identificam com o seu projeto.
A equipa que trabalha no Externato, é
constituída por profissionais multidisciplinares, focados em abraçar e implementar o projeto educativo institucional,
com grande diversidade e pluralidade. O
trabalho em equipa permite desenvolver
e efetivar os objetivos do PEI. Valoriza o
trabalho num ambiente sereno de companheirismo que integra as diferenças.
Uma postura de cordialidade, de simpatia e de amabilidade faz parte do seu

Com uma visão pedagógica baseada

quotidiano.

em proatividade e dinamismo, o Externato Mãe de Deus é “uma escola aberta e
acolhedora, baseada na inovação e na adaptação à realidade, onde a formação hu-

Missão educativa

mana dos alunos faz parte de um processo de evengelização”. É deste modo que a

No contexto de uma sociedade em rede, cada vez mais digital, tecnológica e di-

Diretora Titular e Pedagógica, Irmã Rosa Freitas, nos apresenta uma instituição de-

nâmica, o trabalho diário da equipa que constitui esta escola é desenvolvido se-

dicada a apoiar as famílias na educação humana e religiosa dos seus filhos.

gundo uma filosofia de autonomia pedagógica, o que permite aos alunos “desco-

Criado pela Congregação das Religiosas Escravas da Santíssima Eucaristia e da

brirem as suas potencialidades e desenvolverem-nas”. Como nos explica a Direto-

Mãe de Deus, cuja fundadora é a Madre Trindade do Puríssimo Coração de Maria,

ra, “o aluno é o protagonista no seu processo de aprendizagem e, o professor, um

o Externato Mãe de Deus é um estabelecimento de ensino particular sediado na

orientador do trabalho em equipa”.

Rua Penha de França, em Lisboa. Com uma visão cristã da vida, cada criança en-

Partindo dos princípios da metodologia de Inteligências Múltiplas, encontramos

contra aqui um local privilegiado para desenvolver as suas competências e, ao

aqui uma aprendizagem flexível, tecnológica e criativa, baseada no “saber fazendo”

mesmo tempo, encontrar a sua dimensão espiritual.
Ao longo dos anos, esta instituição
tem conhecido “uma grande evolução”,
como sublinha a irmã Rosa Freitas. Em
consonância com o Ministério da Educação, os programas letivos estabelecidos
e as melhores práticas pedagógicas, “o
Externato foi respondendo às necessidades que se iam apresentando”, já que,
para a sua Diretora, “é imprescindível
responder aos desafios de cada tempo”.

Segundo a
Diretora Titular e
Pedagógica, Irmã
Rosa Freitas, “é
nesta proximidade
e ambiente
familiar que a
aprendizagem
acontece”.

Como escola católica que é, o Externato Mãe de Deus tem como objetivo fundamental despertar nas crianças, ado-

e no trabalho de equipa. Ao longo dos anos, o Externato tem-se afirmado enquanto

lescentes e jovens uma visão cristã do ser humano. Ao contribuir para o desen-

escola de aprendizagem positiva, proativa, divertida e apaixonante, personalizando

volvimento pessoal e moral das crianças, esta escola assume um papel central

o ensino, tendo em conta as diferenças de cada um e, principalmente, incutindo

na sua felicidade e realização. Esta é, de facto, uma visão evangelizadora da es-

competências úteis para a vida em sociedade.

cola, mas, como destaca a nossa interlocutora, trata-se de ir mais além e “des-

Naturalmente, as aulas ajustam-se à legislação em vigor e às orientações do Mi-

pertar nas crianças a visão cristã da pessoa, da História e do universo, abrindo

nistério da Educação. Contudo, gozando de autonomia pedagógica, o Externato ge-

todo o conhecimento e comportamento humano ao projeto de vida proveniente

re os seus programas e horários de acordo com a sua realidade, indo de encontro

do Evangelho”. Valores como justiça, verdade, fraternidade, consciência crítica

às necessidades dos alunos e aspirações das suas famílias.
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Paralelamente, reconhece-se a importância de com-

à vida com uma dimensão espiritual, pensamento crítico,

soais e interpessoais, emocionais e éticas), Gestão

plementar a formação académica com atividades ex-

capacidade de reflexão, criatividade e responsabilidade”.

de Conhecimento (formar as competências intelec-

tracurriculares, já que enriquecem a experiência de

Tratando-se de uma escola católica, a Irmã Rosa Freitas

tuais, vitais e criativas para aprender a aprender) e Es-

quem por aqui passa. Além de Karaté, Ballet, Piano,

considera que “não poderia ser de outra forma”.

piritual (formar as competências existenciais, espiri-

Chi Kung e canto (grupo coral), os alunos contatam

Além disso, a nossa interlocutora destaca como as

tuais e religiosas).

com a língua inglesa desde os três anos de idade e a

crianças, por iniciativa própria, “vão à capela rezar

Como alerta a Diretora, “a transmissão e vivência da fé

nas horas de intervalo”. Há, naturalmente, momentos

é diferente nas crianças e nos jovens”, principalmente

próprios para a celebração da fé, mas, tal como plas-

considerando que é na adolescência que, muitas vezes,

mado no Projeto Educativo Institucional, a religiosida-

“surge a contestação da fé”. Nesse sentido, a nossa in-

de que encontramos neste espaço “não se impõe nem

terlocutora acredita na importância de concretizar esta

se vitimiza” – em vez disso, “fascina e conquista”.

visão evangelizadora desde tenra idade. Desse modo,
torna-se “gratificante” quando ex-alunos visitam a insti-

O Externato Mãe de
Deus destaca-se pela
sua visão pedagógica
e evangelizadora,
proporcionando aos
alunos as ferramentas
necessárias para
descobrirem as suas
potencialidades.

tuição e partilham as suas experiências de vida.
Ano após ano, geração após geração, muitos têm
sido aqueles que aqui se formaram e, mais tarde,
regressam para acompanhar a educação dos respetivos filhos num lugar acolhedor e dinâmico. Seres
“mais humanos, mais cristãos e mais felizes”, mais
do que um simples lema, é uma missão e um resultado.

Preparar para o futuro
De acordo com o Projeto Educativo apresentado à
comunidade, falar numa escola evangelizadora é, no
fundo, “educar para a busca de sentido, para o encontro com Jesus Eucaristia, para a Felicidade e para a
Esperança”. Ao despertar o potencial humano e espiritual de cada um, o Externato Mãe de Deus revela-se,
desse modo, uma escola atenta à realidade, capaz de

informática faz parte do currículo do 1º Ciclo. Além

se adaptar aos tempos e aos seus alunos.

disso, as aulas de educação física e musical são da-

Rosa Freitas olha positivamente para o futuro, pois

das por docentes profissionalizados nessas áreas.

acredita que “os jovens viverão num mundo muito dife-

Também digno de referência é o ambiente em que tu-

rente do atual”. Por isso, toda a equipa que constitui es-

do isto acontece. Com uma “espiritualidade própria”, o

ta “família” assume o desafio de criar uma escola “ino-

Externato Mãe de Deus prima tanto pelo ensino de qua-

vadora”, que se destaca pelo ensino de qualidade e por

lidade como pelo “ambiente de simplicidade, proximida-

interpretar o aluno enquanto “protagonista da aprendi-

de e alegria”. É, de facto, uma instituição familiar e aco-

zagem”. Ao ensinar a pensar, a resolver problemas e a

lhedora, um sentimento que se evidencia logo à entrada

tomar decisões, estas crianças tornam-se, assim, cida-

e, como sublinha Rosa Freitas, “é nesta proximidade e
ambiente familiar que a aprendizagem acontece”.

Fé, cultura e vida

“Mais Humanos, Mais Cristãos
e Mais Felizes”
Ao fazer da educação a sua missão, o Externato

dãos preparados para os desafios do futuro.
Para qualquer informação sobre o Externato Mãe
de Deus, poderá visitar:

Mãe de Deus procura “semear” nas crianças e nos jo-

Ao olhar o ser humano como um todo, o Externato

vens uma visão assente em três eixos fundamentais:

www.externatomaededeus.org

Mãe de Deus harmoniza a sua visão pedagógica com

Sociopessoal (formando as competências intrapes-

www.facebook.com/externatomaededeus

uma visão evangelizadora da escola, educando e formando o ser humano em todas as suas dimensões. Trata-se, no fundo, de ser fiel aos princípios vividos e recebidos pela fundadora da Congregação, Madre Trindade,
que dedicou a sua vida à adoração e educação.
De facto, a dimensão espiritual é uma peça natural do
quotidiano de uma instituição onde todas as ações desenvolvidas, sem métodos rígidos ou unidirecionais, “estão
impregnadas de espiritualidade”. O Externato “assume o
sonho de ser uma escola que humaniza em conformidade
com o Evangelho de Jesus Cristo para, assim, dar sentido

