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Uma escola que dá
importância ao futuro
O Externato Camões, situado em Rio Tinto, é hoje uma instituição de ensino reconhecida
na região do grande Porto. Há aproximadamente sete anos que o Externato Camões faz
parte do Grupo Ribadouro.

E

sta integração dotou o colégio de um
conjunto de estratégias e princípios orientadores comuns, mantendo, no entanto,
uma identidade própria conforme refere
o Projeto Educativo da instituição. O Externato Camões é uma escola preparada
para receber todos os graus de ensino,
do Pré-escolar ao 12º ano, encarando a educação como
um processo contínuo, do nascimento à idade adulta e,
consequentemente, consciente de ter nas suas mãos a
responsabilidade de promover a realização dos projetos
de vida dos seus alunos e merecer a confiança das suas
famílias.
Com uma postura vanguardista no ensino, e atento às

orientações da pedagogia moderna, o Externato Camões
aderiu ao projeto piloto PAFC (Projeto de Autonomia e
Flexibilidade Curricular), desafio lançado às escolas no presente ano letivo pelo Ministério da Educação e que prevê a
implementação de metodologias e estratégias promotoras
de melhores aprendizagens indutoras do desenvolvimento
de competências de nível mais elevado.
No âmbito da qualidade e da melhoria dos processos,
o Externato Camões estabeleceu um protocolo com a
Universidade Católica num programa de desenvolvimento
profissional docente e de avaliação externa. Com esta
parceria, pretende-se criar mais-valias pedagógicas em
todos os níveis de ensino, capacitar os profissionais para
a mudança e para o futuro no que respeita aos diversos
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quadros de referência internacionais para competências
do Séc XXI.
Um olhar sério sobre a educação não permite desprezar nenhum momento do desenvolvimento humano. Os
primeiros anos de vida constituem um período sensível
para o desenvolvimento de aprendizagens fundamentais,
de atitudes e valores estruturantes para aprendizagens
futuras. Esta consciência pedagógica e humanista levou a
Direção do Externato Camões a um forte investimento no
Pré-escolar, dotando a escola de espaços agradáveis onde
os alunos mais pequeninos possam crescer e aprender em
cenários de aprendizagem estimulantes, num ambiente
acolhedor, seguro e familiar, usufruindo das melhores
condições para uma aprendizagem consistente na companhia de professores e técnicos dedicados, competentes e
capazes de potenciar em cada aluno as suas capacidades
intelectuais e humanas.
Os planos curriculares dos alunos do pré-escolar e do
1º ciclo, para além do inglês, integram atividades como
a Expressão Musical, Oficina d’Artes, TIC, Expressão
Corporal e Expressão Físico-motora. Estas atividades,
lecionadas por professores especializados, pertencentes
ao corpo docente do colégio, têm como objetivo principal
complementar o quadro de vivências e aprendizagens
enriquecedoras e determinantes para desenvolvimento
global dos alunos. Todas estas áreas, a par de projetos de
caráter solidário, que vão acontecendo pontualmente ao
longo do ano letivo, dão um contributo vital para a formação
global da criança, promovendo o autoconhecimento, despertando a sua sensibilidade e educando para o exercício
da cidadania plena.
O colégio desenvolveu parcerias com instituições de
reconhecida qualidade em áreas como o Xadrez, com a
Escola de Xadrez do Porto, o Judo, com o Núcleo de Judo
do Porto, a certificação nas línguas estrangeiras, através

do Knightsbridge Institute, que estabelece a ligação com a
Universidade de Cambridge para o inglês, e Delf Scolaire
para a certificação no francês. No presente ano letivo, a
Academia de Robótica (com a chancela da Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto) é mais um parceiro
que pretende promover aprendizagens no domínio das
tecnologias através da metodologia problem based learning. Também é possível a frequência de aulas de Guitarra
Clássica.
Com uma taxa de sucesso de 90%, no que respeita à
colocação no ensino superior dos alunos que terminaram
o secundário, e enquanto instituição particular que presta
um serviço público na área da educação e que prepara
cidadãos para o futuro, o Externato Camões ajuda a
preparar jovens conscientes das suas responsabilidades,
empenhados e implicados na construção do seu percurso e
apoia pais e alunos na consecução deste grande objetivo.
O futuro dos filhos é o grande projeto dos pais. O futuro
de um país está nas gerações mais novas. A prioridade do
Externato Camões é dar importância ao futuro, garantir o
sucesso dos seus alunos e continuar a merecer a confiança
da sua comunidade educativa.

