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Clubes da Escola Básica de Santa Catarina 

2014/2015 

Relatório do 1º Período  

CLUBE RELATÓRIO 

JO
R

N
A
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Objetivos: 
. Divulgar iniciativas e projetos 
desenvolvidos pelo Agrupamento;  
. Promover a aproximação entre a escola 
e as famílias, dando a conhecer atividades 
e produções dos alunos;  
. Promover uma maior abertura da escola 
ao exterior, aproveitando sinergias 
mútuas;  
. Motivar o aluno para a aprendizagem, 
através das vertentes lúdicas e culturais;  
. Favorecer a criatividade e a imaginação 
dos alunos;  
. Valorizar as produções dos alunos, quer 
no contexto curricular quer no contexto 
extracurricular;  
. Dar ao aluno a oportunidade de realizar 
tarefas jornalísticas. 

 
N.º de alunos: 12 alunos.  
Desistências: não houve alunos a desistir. 
Avaliação: 12 alunos com menção de BOM 
Observações: Dois dos alunos integraram o grupo só no final do mês de 
novembro. As atividades foram desenvolvidas de acordo com a planificação. 
Os alunos são empenhados e bastante participativos, desenvolvem as 
tarefas com bastante entusiasmo. 
 

 
 

Professoras responsáveis: Olga Matias e Rosa Venâncio 
 

A
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Objetivos: 
. Ocupar os tempos livres dos alunos. 
. Melhorar a integração escolar de alguns 
alunos. 
. Desenvolver o espírito de grupo. 
. Proporcionar experiências diversificadas. 
. Ampliar a cultura geral dos nossos 
alunos. 
. Explorar diversas formas de expressão 
plástica. 
. Explorar técnicas e instrumentos de 
trabalho. 
 

N.º de alunos: 33 alunos (iniciaram 36 alunos) 
Desistências: 3 alunos 
Avaliação: 14 alunos obtiveram menção de SUFICIENTE e 19 alunos menção 
de BOM. 
Observações: O clube desenvolveu trabalho de tapeçaria e um projeto para 
uma pintura mural, de acordo com a planificação que consta do PAA. Este 
grupo de alunos colaborou também, em alguns trabalhos, para as 
decorações de natal que se encontram no átrio da escola. É um clube com 
muitos alunos inscritos o que por vezes torna difícil a gestão do espaço e do 
trabalho, no entanto, tem superado as expectativas e os alunos conseguem, 
de forma autónoma, gerir as situações problemáticas que vão ocorrendo. 
 
A diferença existente nas aulas dadas deve-se a alunos inscritos só num 
tempo (7 aulas dadas) ou inscritos nos dois tempos (14 aulas). 
 
Professora responsável: Susana Silva 
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Objetivos: 
.Ocupação dos tempos livres dos alunos. 
.Melhorar a integração escolar de alguns 
alunos. 
.Desenvolver o espírito de grupo. 
.Proporcionar experiências diversificadas. 
.Ampliar a cultura geral dos nossos 
alunos. 
.Exploração de temas relacionados com o 
ambiente. 
.Sensibilizar a comunidade escolar para as 
questões ambientais. 
 

N.º de alunos: 12 alunos.  
Desistências: não houve alunos a desistir. 
Avaliação: 12 alunos com menção de BOM 
Observações: No 1.º Período, foram apresentados vários Projetos para 
serem desenvolvidos durante o ano letivo. O Clube pretende desenvolver o 
Projeto “Vela por Óleo”, Recolha de Papel em colaboração com o Projeto da 
escola “Mão Amiga, Escola ativa” e “Lixo Marinho”. Os alunos têm revelado 
bastante interesse nas atividades, têm sido assíduos e colaborantes. 
 
Professoras responsáveis: Susana Silva e Regina Santos 
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ESPANHOL  
 
Objetivos:   
. Incentivar o gosto pelas Línguas 
Estrangeiras. 
. Apresentar aos alunos uma imagem 
atual da cultura e civilização espanholas. 
. Desenvolver a comunicação nas suas 
componentes linguística e sociolinguística. 
 

N.º de alunos: 9 alunos.  
Desistências: 1 aluno. 
Avaliação: 1 aluno com menção de INSUFICIENTE e 8 alunos com menção de 
BOM. 
Observações: Dois dos alunos integraram o grupo só no final do mês de 
dezembro. As atividades propostas estão a ser desenvolvidas de forma 
positiva e de acordo com o planificado. Os alunos são empenhados e 
bastante participativos. 
 
Professora responsável: Rosa Venâncio 

 

ALEMÃO 
 
Objetivos:   
. Divulgar a língua e cultura alemãs junto 
da escola; 
. Sensibilizar para o estudo da língua 
alemã; 
. Promover a aprendizagem das línguas 
estrangeiras ao longo da vida; 
. Desenvolver um trabalho autónomo 
articulado com outras áreas do saber. 

N.º de alunos: 18 alunos.  
Desistências: não houve alunos a desistir. 
Avaliação: 18 alunos com menção de BOM. 
Observações: Dois dos alunos integraram o grupo no dia 13 de novembro. 
As atividades propostas estão a ser desenvolvidas de forma positiva. 
Durante este período, os alunos aprenderam formas de cumprimento / 
despedida; a pedir e dar informações pessoais (nome, idade, morada); os 
membros da família; os meses, dias da semana e estações do ano; 
aniversários; números. Foram abordadas alguns aspetos da cultura alemã 
(capital do país, estados, principais cidades), bem como algumas datas 
festivas. Os alunos revelaram muito interesse e empenho nas atividades 
propostas. 
 
Professora responsável: Olga Matias 

 

M
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Objetivos: 
. Envolver os alunos que queiram 
participar neste projeto do Agrupamento, 
independentemente do ciclo a que 
pertençam;  
. Interagir entre os alunos do 
Agrupamento, permitindo o cruzamento 
de saberes e a partilha de experiências;  
. Desenvolver capacidades ao nível 
sensorial, da atenção, da perceção, da 
memória, das emoções, da cognição e da 
socialização; 
. Promover a autoestima e a motivação 
para a aprendizagem; 
. Possibilitar a aprendizagem da técnica de 
execução de instrumentos musicais 
variados; 
. Fomentar a interação e cooperação 
entre alunos. 
 

N.º de alunos: 9 alunos.  
Desistências: não houve alunos a desistir. 
Avaliação: 2 alunos sem elementos de avaliação (integraram o clube no final 
do período); 4 alunos com menção de SUFICIENTE e 3 alunos com menção 
de BOM. 
Observações: Dois dos alunos integraram o grupo no final do período. Os 
alunos demonstraram interesse nas atividades desenvolvidas, no entanto 
como ao longo do período foram entrando alunos no clube, não foi possível 
concluir as atividades. 
 
 
Professora responsável: Magda Carvalho 
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Objetivos: 
. Sensibilizar os alunos para a inclusão dos 
alunos com Necessidades Educativas 
Especiais em todas as atividades da 
escola; 
. Desenvolver a capacidade técnica dos 
alunos que praticam a modalidade no 
Desporto Escolar; 
. Promover a interação entre todos. 
 

N.º de alunos: iniciou com 11 alunos, neste momento, frequentam o clube 8 
alunos.  
Desistências: 3 alunos. 
Avaliação: 2 alunos com menção de SUFICIENTE e 6 alunos com menção de 
BOM. 
Observações: Realização de exercícios de desenvolvimento técnico e 
realização de Torneios. Os alunos revelaram interesse pelas atividades. 
 
 
Professor responsável: Ricardo Paulo 
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Objetivos:  
. Proporcionar aos jovens a aquisição de 
conhecimentos básicos que os tornem 
capazes de melhor compreender 
problemas científicos e tecnológicos 
importantes para o indivíduo e para a 
sociedade em geral.  
. Contribuir para a reflexão sobre a inter-
relação ciência-tecnologia e sociedade e 
para o reconhecimento da Química e da 
Física e da sua relação com os vários 
ramos do conhecimento em 
desenvolvimento permanente e 
inacabado.  
. Incentivar a realização pessoal mediante 
o desenvolvimento de autonomia, rigor, 
objetividade, tolerância, cooperação e 
solidariedade.  
. Melhorar o ensino experimental das 
ciências e as aprendizagens significativas 
dos alunos quer do ensino básico (3º 
ciclo) quer a nível do secundário, sempre 
numa perspetiva de natureza 
investigativa.  
. Desenvolver nos alunos as competências 
necessárias e apropriadas a posturas 
reflexivas em relação ao trabalho 
prático/experimental e a sua contribuição 
para o desenvolvimento das 
aprendizagens efetiva 

N.º de alunos: 10 alunos.  
Desistências: não houve alunos a desistir. 
Avaliação: 10 alunos com menção de BOM. 
Observações: Seis dos alunos integraram o grupo mais tarde. Este clube 
existe no agrupamento em dois espaços físicos diferentes. Foi inicialmente 
proposto pela escola Bordalo Pinheiro e de seguida implementado na Escola 
de Santa Catarina. Os alunos foram assíduos interessados e muito 
participativos.  
Os objetivos delineados para o primeiro período foram atingidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professoras responsáveis: Carla Valentim e Isabel Matias 
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Objetivos: 
. Promover a participação ativa dos alunos 
na organização e dinamização da 
Biblioteca; 
. Ler, contar e ouvir histórias; 
. Enriquecer e ampliar o vocabulário; 
. Desenvolver a leitura e a expressividade; 
. Desenvolver a capacidade de expressar 
sentimentos e opiniões; 
. Desenvolver a criatividade e a 
imaginação; 
. Contribuir para o desenvolvimento das 
literacias de leitura; 
. Criar e manter nos alunos o hábito e o 
prazer da leitura, da aprendizagem e da 
utilização das bibliotecas ao longo da vida; 
. Contribuir para a implementação de 
práticas inclusivas em atividades de 
leitura. 
 

N.º de alunos: 2 alunos.  
Desistências: não houve alunos a desistir. 
Avaliação: 2 alunos com menção de BOM. 
Observações: Durante o primeiro período foi escolhido o livro “As 
preocupações do Billy” para apresentação aos alunos do pré escolar e 1º 
ciclo, estando a ser trabalhada a história e preparados os materiais para o 
efeito. O clube está a funcionar apenas com duas alunas que tem 
demonstrado interesse e empenho no desenvolvimento das atividades. 
 
 
 
 
Professora responsável: Eudora Pereira 
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Objetivos: 
. Sensibilizar os alunos para o meio 
ambiente e o respeito pela natureza. 
. Contribuir para as boas práticas 
ambientais, através dos princípios da 
agricultura biológica; 
. Incentivar hábitos alimentares 
saudáveis; 
. Despertar para uma atitude 
empreendedora 
. Estimular a autonomia, autoestima e a 
responsabilidade; 
. Valorizar e promover o trabalho em 
equipa. 
 

N.º de alunos: 11 alunos.  
Desistências: não houve alunos a desistir. 
Avaliação: 11 alunos com menção de BOM 
Observações: Os alunos realizaram tarefas agrícolas de acordo com a época 
do ano: preparação do terreno da horta; retirada de ervas daninhas; 
fertilização na base da agricultura orgânica; pesquisa sobre o calendário das 
hortícolas; recolha/aquisição de sementes/plantas; sementeira/plantação; 
etiquetagem: colocação de tabuletas de identificação; realização de 
compostagem; rega; colheita e oferta/venda de produtos. 
 
Professores responsáveis: Clara Silva e Vitorino Pereira 

 

 

A Subcoordenadora de Projetos 

Susana Silva 


