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Mais de
quarenta
anos de

excelência
educativa
O Externato Carvalho Araújo, em Braga, nasceu em março
de 1972, tendo adquirido o paralelismo pedagógico a partir
da década de 80. Assim, inicialmente denominado como
Centro de Explicações, evoluiu para o ensino oficial por via
do decreto de lei que alargou a autonomia pedagógica às
escolas particulares e cooperativas. Em entrevista connosco,
a diretora pedagógica, Rosa Araújo, revelou os pilares do
sucesso da instituição.

R

elativamente aos aspetos que melhor caracterizam o Externato Carvalho Araújo, a diretora explica-nos
que “a qualidade do corpo docente,
o humanismo, a relação professor-aluno, a direção aberta aos pais e estudantes e, no fundo,
a proximidade são os fatores diferenciadores do Externato.”
Este estabelecimento começou com o ensino complementar, para alunos mais velhos, que depois foi substituído pelo
ensino recorrente, tendo também contado com a oferta do
12º ano na via do ensino noturno. Há 12 anos, na mudança
para as atuais instalações, passou a incluir o ensino regular
secundário e, há cinco anos, o 3º ciclo do ensino básico
regular. Presentemente, com a oferta escolar delimitada
entre o 7º e 12º ano, é frequentado por cerca de 600 alunos.
A sua oferta de cursos no Secundário, regular e recorrente,
inclui as áreas dos Cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas e Línguas e
Humanidades.
Para o futuro imediato, o Externato Carvalho Araújo tem
como principal objetivo ampliar a oferta escolar ao 5º e 6º
ano e as obras de alargamento para o efeito têm conclusão
prevista para antes do início do próximo ano letivo.
Como atividades extra-curriculares, promove concursos
alusivos às quadras festivas, torneios de futebol, visitas de
estudo a museus temáticos em Portugal e também visitas a
outros países.
Com um investimento inicial de quatro milhões de euros
nas novas instalações, mais recentemente o Externato ini-
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ciou o seu alargamento, representando
um investimento adicional de cerca de
250 mil euros, destinado à construção
de um edifício separado e dedicado ao
ensino básico.
O externato tem desenvolvido uma
parceria estratégica, estabelecida com o
Sporting Clube de Braga, que surgiu com
a passagem para as novas instalações
e o início do ensino regular. O protocolo
foi feito de imediato e logo no primeiro
ano receberam 20 alunos das camadas
de formação do clube, sendo que hoje os
horários das aulas são articulados com
os horários dos treinos no clube.
“Esta parceria é fundamental para
ambas as partes e sobretudo para os
pais, que reconhecem a qualidade de
ensino e a vantagem da articulação de
horários, podendo aliar o talento desportivo com a continuidade escolar”, sublinha a diretora, acrescentando ainda que
“o S.C. Braga vê nesta parceria a mais-valia do profissionalismo, dando corpo à
estrutura altamente qualificada do clube
que, na atualidade, tem uma dimensão
europeia e cada vez mais profissional,
que fomenta e promove a economia e o
prestígio da cidade”.

