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Atividades de

   Enriquecimento 



As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) disponibilizadas pelo Externato Ribadouro 
apresentam uma natureza lúdica, formativa e cultural que incidem, nomeadamente, nos 
domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, com o objetivo de  incrementar as        
competências dos nossos alunos nestes domínios.

Estas atividades são um complemento do currículo, de caráter facultativo, que permitem, em 
articulação com as famílias, garantir uma ocupação adequada dos tempos não letivos.

Para o ano letivo 2022/2023, estão disponíveis para os alunos do Externato Ribadouro as       
seguintes AEC:

CAMBRIGDE

DUAL DIPLOMA - ACADEMICA INTERNATIONAL STUDIES

CLUBE DE XADREZ

ACADEMIA DE MÚSICA DO PORTO (curso de Pré-iniciação e Iniciação Musical, Curso Livre, 

Curso de Música Eletrónica e Produção Musical)

ROBÓTICA I

ROBÓTICA II

DANÇA CRIATIVA

NATAÇÃO

GOLFE (através de protocolo com Golfe da Quinta do Fojo)

ACADEMIA DE DESPORTO RIBADOURO (Andebol e Basquetebol)

ACADEMIA DE SAÚDE (Curso de Introdução à Saúde)

> Condições gerais de frequência:
A admissão às AEC será efetuada por ordem de inscrição dentro do limite considerado para cada 
atividade;
Os horários apresentados poderão sofrer alterações;
As atividades decorrerão durante o período letivo. Nos meses com interrupções letivas       
(dezembro-Natal; março/abril-Páscoa), a frequência das atividades poderá ser garantida (no 
entanto, podem ocorrer alterações de horário face ao praticado durante o ano letivo);
A inscrição nas AEC (exceto Dual Diploma e Golfe) será sempre efetuada por um período trimes-
tral, sendo renovada automaticamente findo esse período;
Os valores a liquidar serão faturados conjuntamente com as prestações mensais relativas ao mês 
seguinte à inscrição na AEC;
A eventual anulação da inscrição (não renovação) nas atividades deverá ser comunicada com, 
pelo menos, 15 dias de antecedência do final do período contratado, não havendo lugar a reem-
bolso.

As inscrições nas AEC deverão ser efetuadas até ao dia 23 de setembro através do seguinte contacto eletrónico                                 

aec@ribadouro.com, ou, em alternativa, presencialmente junto dos serviços administrativos do Externato Ribadouro.

Atividades de Enriquecimento Curricular

2022/2023



ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE
Aulas de preparação para os exames First Certificate in English (FCE) e Cambridge C1 Advanced (CAE). 
Entre outros, a concretização destes exames com sucesso é essencial para os alunos que pretendam seguir 
um percurso académico e/ou profissional internacional. 

Destinatário, horário e local 

Preço
Inscrição: € 35
Frequência (trimestre): € 450

Professor responsável pela coordenação da atividade
Cristina Baptista

Professor responsável por lecionar a atividade
Cristina Baptista e outros

Outras condições de frequência
Número mínimo de alunos por turma: 10
Início da atividade: 2 de novembro
O enquadramento no nível de proficiência depende de um Placement Test, exceto se apresentar diploma 
ou certificado de Cambrigde no nível imediatamente anterior ao pretendido
O Placement Test tem o custo de  € 10
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CAMBRIDGE

DESTINATÁRIO HORÁRIOS FREQUÊNCIA

FCE (9º, 10º e 12º anos)

FCE (11º ano)

CAE (11º ano)

CAE (10º, 11º e 12º anos)

  terça-feira         14h20 às 15h50

quinta-feira         14h20 às 15h50

terça-feira         14h20 às 15h50

sexta-feira         14h50 às 16h20

segunda-feira        16h30 às 18h00

quarta-feira         15h30 às 17h00

quarta-feira         14h20 às 15h50

sexta-feira         14h20 às 15h50

2 X SEMANA (3h)



ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE
Criado e desenvolvido pela Academica Corporation, o Diploma Dual é o programa oficial de equivalência 
internacional de diplomas de Ensino Secundário que permite aos alunos obter dois diplomas em                        
simultâneo: o do seu país e o American High School Diploma.

Quando finalizam os seus estudos, os alunos do  Diploma Dual alcançam exatamente a mesma certificação 
que os alunos norte-Americanos ao finalizar o High School, que será reconhecida em todas as Universidades 
do mundo.

Para além disso, o  Diploma Dual proporciona aos seus alunos uma notável evolução do nível de Inglês, 
assim como um elevado nível de autonomia pessoal e uma grande facilidade no uso das tecnologias.

Para informações detalhadas acerca deste programa, deverá consultar o regulamento próprio.
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DUAL DIPLOMA

GarantiaDiploma



ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE
Trata-se de um jogo de estratégia cujas vantagens combinam o prazer da diversão com o desenvolvimento 
de competências consideradas essenciais para a vida escolar e para as tarefas pessoais e laborais. Contribui 
para o desenvolvimento da memória, da concentração e do raciocínio lógico, o que se irá repercutir na 
capacidade de planeamento e na resolução de problemas, contribuindo para a autonomia e controlo da 
ansiedade.

Destinatário, horário e local 

Preço
Inscrição: € 20
Frequência (trimestre): € 60
Atividade curricular e gratuita para o 1º CEB.

Professor responsável pela coordenação da atividade
Manuela Silva

Professor responsável por lecionar a atividade
António Pedro (Escola de Xadrez do Porto)

Outras condições de frequência
Número mínimo de alunos por turma: 10

DESTINATÁRIO HORÁRIOS FREQUÊNCIA

1º CEB (curricular e gratuito) 

2º CEB e 3º CEB

   consultar horário do aluno      

quarta-feira              17h40 às 18h40
 
 

1 X SEMANA
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CLUBE DE XADREZ



ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE
Tendo em vista uma formação integral dos nossos alunos, consideramos que uma oferta educativa que 
contemple também o desenvolvimento da sensibilidade artística deverá consubstanciar o que conside- 
ramos ser missão de escola. Nesse sentido, estebeleceu-se uma parceria entre o Externato Ribadouro e a 
Academia de Música do Porto. Este acordo visa a possibilidade de os nossos alunos, em função das suas 
preferências, poderem iniciar ou aprimorar competências no âmbito de um domínio tão vasto como o da 
educação musical.

Curso de Pré-iniciação e Iniciação Musical

Preço
Inscrição: € 75
Frequência (trimestre): € 150

Professor responsável pela coordenação da atividade
Manuela Silva

Professor responsável por lecionar a atividade
Ricardo Brito

Destinatário, horário e local

 

 

DESTINATÁRIO HORÁRIOS FREQUÊNCIA

Pré-escolar e 1º CEB
 

a definir a definir

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) disponibilizadas pelo Externato Ribadouro 
apresentam uma natureza lúdica, formativa e cultural que incidem, nomeadamente, nos 
domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, com o objetivo de  incrementar as        
competências dos nossos alunos nestes domínios.

Estas atividades são um complemento do currículo, de caráter facultativo, que permitem, em 
articulação com as famílias, garantir uma ocupação adequada dos tempos não letivos.

Para o ano letivo 2022/2023, estão disponíveis para os alunos do Externato Ribadouro as       
seguintes AEC:

CAMBRIGDE

DUAL DIPLOMA - ACADEMICA INTERNATIONAL STUDIES

CLUBE DE XADREZ

ACADEMIA DE MÚSICA DO PORTO (curso de Pré-iniciação e Iniciação Musical, Curso Livre, 

Curso de Música Eletrónica e Produção Musical)

ROBÓTICA I

ROBÓTICA II

DANÇA CRIATIVA

NATAÇÃO

GOLFE (através de protocolo com Golfe da Quinta do Fojo)

ACADEMIA DE DESPORTO RIBADOURO (Andebol e Basquetebol)

ACADEMIA DE SAÚDE (Curso de Introdução à Saúde)

> Condições gerais de frequência:
A admissão às AEC será efetuada por ordem de inscrição dentro do limite considerado para cada 
atividade;
Os horários apresentados poderão sofrer alterações;
As atividades decorrerão durante o período letivo. Nos meses com interrupções letivas       
(dezembro-Natal; março/abril-Páscoa), a frequência das atividades poderá ser garantida (no 
entanto, podem ocorrer alterações de horário face ao praticado durante o ano letivo);
A inscrição nas AEC (exceto Dual Diploma e Golfe) será sempre efetuada por um período trimes-
tral, sendo renovada automaticamente findo esse período;
Os valores a liquidar serão faturados conjuntamente com as prestações mensais relativas ao mês 
seguinte à inscrição na AEC;
A eventual anulação da inscrição (não renovação) nas atividades deverá ser comunicada com, 
pelo menos, 15 dias de antecedência do final do período contratado, não havendo lugar a reem-
bolso.

As inscrições nas AEC deverão ser efetuadas até ao dia 23 de setembro através do seguinte contacto eletrónico                                 

aec@ribadouro.com, ou, em alternativa, presencialmente junto dos serviços administrativos do Externato Ribadouro.
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ACADEMIA DE MÚSICA 
DO PORTO

Outras condições de frequência
Número mínimo de alunos por turma: 10



Curso Livre

Destinatário, horário e local

 

 

DESTINATÁRIO HORÁRIOS FREQUÊNCIA

1º CEB, 2º CEB, 3º CEB, 
e Ensino Secundário 
 

a definir a definir

Curso de Música Electrónica e Produção Musical

Destinatário, horário e local

 

 

DESTINATÁRIO HORÁRIOS FREQUÊNCIA

10º e 11º anos 
 

a definir a definir

Preço
Inscrição: € 75
Frequência (trimestre): € 225

Professor responsável pela coordenação da atividade
Manuela Silva

Professor responsável por lecionar a atividade
Ricardo Brito

Preço
Inscrição: gratuita
Frequência (trimestre): € 369

Professor responsável pela coordenação da atividade
Manuela Silva

Professor responsável por lecionar a atividade
Ricardo Brito

Outras condições de frequência
Número mínimo de alunos por turma: 8

Outras condições de frequência
Número mínimo de alunos por turma: 5

04 ACADEMIA DE MÚSICA DO PORTO
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ROBÓTICA I
ROBÓTICA II   

ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE
A Academia de Robótica é um projeto educativo na área da robótica que pretende despertar nos jovens o 
interesse pelas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, de uma forma lúdica e pedagógica.

Apresentação da academia: https://www.youtube.com/watch?v=vlvrdm7bp6s
 

Preço
Inscrição: € 20 
Frequência (trimestre): € 120 

Professor responsável pela coordenação da atividade
Manuela Silva

Professor responsável por lecionar a atividade
André Dias, Doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores na área da Robótica/Professor 
Adjunto no Instituto Superior de Engenharia do Porto/Investigador Sénior na unidade de robótica do INESC 
TEC.

Outras condições de frequência
Número mínimo de alunos por turma: 10
Os kits Nível I (80€) e Nível II (65€) terão de ser adquiridos pelos alunos

*NÍVEL II - para alunos que iniciaram no ano letivo anterior. 

Destinatário, horário e local

 DESTINATÁRIO HORÁRIOS FREQUÊNCIA

1º CEB (a partir do 3.º ano), 2º CEB
3º CEB e Ensino Secundário
 
1º CEB (a partir do 4.º ano), 2º CEB
3º CEB e Ensino Secundário
 

terça-feira           16h30 às 17h30

terça-feira           17h30 às 18h30

 
 

1 X SEMANA

NÍVEL I

NÍVEL II*
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DANÇA CRIATIVA

ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE
A atividade física tem uma forte influência na saúde e no bem-estar em geral. Entre os muitos benefícios do 
Ballet, destaca-se o desenvolvimento da coordenação motora, postura, flexibilidade, concentração e auto-
confiança, resultando na melhoria do desempenho nas atividades escolares e da performance desportiva.

 

Preço
Inscrição: € 20 
Frequência (trimestre): € 105

Professor responsável pela coordenação da atividade
Rosa Lima

Professor responsável por lecionar a atividade
Mariana Vilela

Outras condições de frequência
Número mínimo de alunos por turma: 5

Destinatário, horário e local

 DESTINATÁRIO HORÁRIOS FREQUÊNCIA

               Ensino Pré-escolar

 

a definir 1 ou 2 X SEMANA
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NATAÇÃO

ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE
A atividade física tem uma forte influência na saúde e no bem-estar em geral. Entre os muitos benefícios da 
natação, destaca-se o desenvolvimento da postura e flexibilidade, das capacidades respiratórias, da melho-
ria do desempenho nas atividades escolares e da performance desportiva.

 

Preço
Inscrição: € 20 
Frequência (trimestre): € 90
Atividade curricular e gratuita para o ensino Pré-escolar.

Professor responsável pela coordenação da atividade
Manuela Silva

Professor responsável por lecionar a atividade
Ana Brito e Ana Tavares

Outras condições de frequência
As aulas de natação serão realizadas no Solinca, sendo o transporte dos alunos assegurado pelo Colégio.
Equipamento: fato de banho, touca, chinelos e toalha.

Destinatário, horário e local

 DESTINATÁRIO HORÁRIOS FREQUÊNCIA

              Ensino Pré-escolar 
             (curricular e gratuito)

 

1º CEB (1º ano e 2º ano)

1º CEB (3º ano e 4º ano)

consultar horário do aluno       

quinta-feira        15h30 às 16h15

quinta-feira        16h30 às 17h15

1 X SEMANA



ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE

O Golfe da Quinta do Fojo foi inaugurado em julho de 1997. Desde então transformou-se no principal centro 
de desenvolvimento de golfe no Norte do País. Campo de Golfe com buracos de dificuldade variável, 
permitindo percursos de 6, 12 e 18 buracos consoante a disponibilidade de cada jogador.

Os treinadores são certificados pela Federação Portuguesa de Golfe.

Para mais informações acerca desta atividade, deverá consultar o protocolo celebrado com Golfe da Quinta 
do Fojo (15% de desconto para os alunos do Grupo Ribadouro).

08
GOLFE



09
ACADEMIA DE
DESPORTO RIBADOURO
(ANDEBOL E BASQUETEBOL)

ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE
O projeto Desporto Escolar, enquanto atividade extracurricular contemplada, no presente ano letivo, na 
nossa missão de escola, resulta de uma parceria estabelecida entre o Grupo Ribadouro e o Académico Fute-
bol Clube. O acordo referido tem como objetivo primeiro proporcionar aos nossos alunos, dos 5º aos 9 º anos, 
atividades desportivas de qualidade, no sentido de, também por esta via, contribuirmos para a formação 
integral dos nossos jovens. 
Acreditamos que, também através do desporto, contribuir-se-á positivamente para a mobilização da vonta-
de, a auto-superação, o sentido de responsabilidade, a cooperação e uma competição sã.

.

 
.

 
 

Preço
Inscrição: € 20
Frequência (trimestre): gratuito

Professor responsável pela coordenação da atividade
Bruno César

Professor responsável por lecionar a atividade
Bruno César

Outras condições de frequência
Número mínimo de alunos por turma: 14 alunos, 10 alunos.

Os valores apresentados não contemplam eventuais custos relacionados com deslocações. 

Destinatário, horário e local

 DESTINATÁRIO HORÁRIOS FREQUÊNCIA

 1º CEB, 2º CEB, 3º CEB e
 Ensino Secundário

2 a 3 X SEMANAa definir
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ACADEMIA DE SAÚDE
(CURSO DE INTRODUÇÃO À SAÚDE) 

ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE
O curso, dinamizado pela Escola Superior de Saúde  Santa Maria, pretende proporcionar aos jovens in- 
formação/formação que lhes permita fazer escolhas fundamentadas por cursos da área da saúde,  possibili- 
tando-lhes o contacto com conceitos estruturantes que vão da organização do sistema de saúde (incluindo 
o enquadramento das diferentes profissões) e políticas de saúde à importância da humanização da 
prestação de cuidados, passando pelos desafios atuais e futuros que se colocam aos profissionais da área e 
pelo SBV/DAE. Inclui a certificação ao nível do Suporte Básico de Vida (SBV).

.

 
.

 
 

Preço
Inscrição: limitada a um número máximo de inscrições
Frequência: gratuita

Duração
7 meses - 10 sessões (8 sessões no Externato Ribadouro e 2 sessões ESSSM).

Professor responsável pela coordenação da atividade
Joana Barros

Professor responsável por lecionar a atividade
Prof. Doutor José Manuel Silva

Destinatário, horário e local

 DESTINATÁRIO HORÁRIOS FREQUÊNCIA

 
11º ano e 12º ano 1X SEMANAa definir




