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“A melhor 

maneira de 

tornar as 

crianças boas, 

é torná-las 

felizes.” 

Oscar Wilde 
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Os nossos clubes são... 

No sentido de possibilitar aos nossos alunos 

o contacto com atividades que, para além 

de reforçarem as suas competências 

académicas, os estimulem em diferentes 

áreas que enriqueçam o seu curriculo, este 

ano, criamos quatro Clubes destintos. 

Cada um dos Clubes está organizado de 

acordo com a temática do mesmo 

promovendo, ao longo das várias 

semanas, diferentes propostas de 

atividade específicas. 

Estes Clubes, serão dinamizados no espaço 

escolar pelos nossos professores: 

 

Clube do Jornal – Prof.ª Ana Mangericão 

Clube das Artes – Prof.ª Raquel Antunes 

Clube de Matemática – Prof.ª Marta Vieira 

Clube de Leitura – Prof.ª Mafalda Ribeiro 

 

Acreditamos que, as atividades 

desenvolvidas nos nossos Clubes, para 

além de divertidas irão contribuir para o 

desenvolvimento de multiplas 

competências nos nossos alunos. 

 

 

 
 

   

Clube do Jornal 

Os principais objetivos deste Clube são: 

• Estimular o espírito crítico; 

• Promover os circuitos de comunicação 

interna e externa; 

•Explorar diferentes formas de 

comunicação e o impacto dos media na 

nossa sociedade; 

• Despertar o interesse dos alunos para 

as questões da atualidade; 

• Desenvolver o sentido estético na 

organização gráfica de informação; 

• Desenvolver métodos de investigação 

e tratamento da informação. 

 

 

Clube das Artes  

Plásticas e Visuais 

Os principais objetivos deste Clube são: 

 

• Estimular o espírito crítico face a 

diferentes correntes artísticas e seus 

autores; 

• Promover o conhecimento da arte em 

diferentes contextos expressivos; 

• Explorar diferentes técnicas e a 

utilização de diferentes materiais; 

• Despertar o interesse dos alunos pela 

arte enquanto forma de expressão; 

• Desenvolver o sentido estético; 

  

   

Clube da Matemática 

Os principais objetivos deste Clube são: 

 

• Estimular o gosto dos alunos pela 

resolução de questões matemáticas; 

• Promover a adequada utilização das 

TIC, no processo de aprendizagem; 

• Explorar sites de interesse 

pedagógicos na área da Matemática; 

• Despertar o interesse dos alunos para 

a participação em atividades de 

âmbito nacional/internacional; 

• Esclarecer dúvidas e superar 

dificuldades; 

• Desenvolver métodos de 

estudo/trabalho autónomo. 

Clube de Leitura 

Os principais objetivos deste Clube são: 

 

• Estimular o gosto dos alunos pela 

leitura; 

• Promover momentos de leitura e de 

debate, desenvolvendo o pensamento 

crítico; 

• Estimular o gosto dos alunos pela 

escrita; 

• Promover o contacto com diferentes 

tipos de textos (BD, Jornais, Revistas…); 

• Dar a conhecer o processo de 

criação de um livro; 

• Organizar e promover circuitos de 

comunicação de divulgação de livros e 

de autores; 

 

 


