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Clube Jogos Matemáticos

Disciplinas envolvidas

Matemática e TIC

Objetivos

• Desenvolver capacidades de raciocínio
lógico e de atenção/concentração, através
de jogos lúdico-didáticos;
 
• Promover o gosto pela matemática
através do jogo;
 
• Desenvolver nos alunos atitudes de
autoconfiança, responsabilidade e
integração na escola.

Horário

Segunda-feira das 17.30 às 18.20



Clube de Jornalismo

Disciplinas envolvidas

Português e TIC.

Objetivos

Fomentar o envolvimento da comunidade
escolar na promoção e divulgação de
atividades através da comunicação
social;

 
Estimular a participação e presença dos
alunos em eventos escolares, registando
o que será divulgado no jornal escolar;

 
Promover hábitos de pesquisa e seleção
de informação; 

 
Desenvolver competências específicas no
âmbito dos domínios da leitura, da
escrita e da oralidade;

 
Valorizar o uso correto e cuidado da
língua portuguesa.

 

Horário

Terça-feira e/ou Quinta-feira das 17.30 às
18.20

Clube do Ambiente e Saúde

Disciplinas envolvidas

Ciências Naturais, Biologia e Geologia,
Físico-Química, Educação Visual e
Tecnológica, Cidadania e Desenvolvimento
e Educação Física,

Objetivos

Promover o desenvolvimento e bem-
estar em termos ambientais e de saúde
de toda a comunidade escolar;

 
Despertar o interesse da comunidade
educativa em geral, e dos alunos em
particular, para os problemas do mundo
em que vivem, para o ambiente que os
rodeia e promover estilos de vida
saudáveis;

 
Sensibilizar os alunos para as práticas da
sustentabilidade ambiental (prática da
reciclagem, poupança e diminuição do
desperdício);

 
Promover uma alimentação saudável.

Horário

Sexta-feira das 15.30 às 17.20

Clube "No poupar está o ganho"

Disciplinas envolvidas

Matemática, Cidadania e Desenvolvimento
e TIC

Objetivos

Demonstrar a importância da literacia
financeira;

 
Transmitir conhecimentos para o
desenvolvimento de competências que
permitam a tomada de decisões
informadas e corretas.

 
Ações incluídas:

Visita ao Museu do Papel Moeda
(transporte não incluído);
Acesso a uma plataforma para os alunos
inscritos;
Filmes de animação temáticos;
Desafios;
Participação nas Olimpíadas de Educação
Financeira.

Horário

Quarta-feira das 17.30 às 18.20
 
Número máximo de inscrições: 15 alunos
Valor de inscrição: 20 euros
 


