Inscreve-te num clube!
Clube de Ar Livre

O Clube de ar livre pretende realizar diversas atividades dentro e
fora da escola, através das quais procurará ocupar o tempo livre
dos seus membros, sensibilizando-os para a preservação e conservação do meio ambiente com o qual coexistem.

Caminhada
1 vez por Período
(inscrição na sala 31
de 3 a 7 de outubro, nos
intervalos)
Prof.ª Margarida Godinho

Gostas de tocar ritmos divertidos nos bombos, caixas de rufo, tamborim e timbales? Então vem para o Clube de Percussão.

Clube
de Percussão

Diverte-te a tocar ritmos conhecidos de várias partes do Mundo e
ritmos tradicionais portugueses e estrangeiros de diferentes estilos
musicais que tu mais gostas.

Sala 13

Gostas de cantar as tuas músicas preferidas? Escolhe o teu estilo e
o teu professor ajuda-te a aperfeiçoares a tua voz. Canta no estilo
que mais gostas: Hip-hop, Rock, Pop, Jazz, Tradicional, Erudita …
Há um mundo de canções à tua espera no Clube de Canto.

4.ª feira
15h30- 16h20
Prof. Carlos Graciano

Clube de Canto
Sala 13
4.ª feira
15h30- 16h20
Prof. Carlos Graciano

Queres desenvolver a tua autonomia e autoestima?

Teatro

Então inscreve-te no Clube de Teatro pois este proporciona-te
desenvolver a competência comunicativa, o espírito crítico, a
aceitação do pensamento dos outros e a criatividade.

Biblioteca
4.ª feira
14h30 -16h20
Prof.ª Elsa Guerreiro

Se és um atento observador da Natureza, se gostas de investigar em Laboratório, de forma séria e organizada, vem descobrir a Ciência no Clube dos Cientistas.
(n.º máximo de cientistas: 8)

NIAG—Núcleo de Investigação Augusto Gil
Sala 25

4.ª feira

14h30 - 15h20
15h30—16h20

Prof.ª Manuela Lopes

Clubes:

Se tens algum tempo livre e queres experimentar um
desporto novo inscreve-te no Ténis de Mesa. Vem e diverte-te!

Ténis de Mesa
Sala de Convívio

4ª feira
14h20 -16h00
Prof. Jorge Costa

O Clube de Tiro com Arco pretende sensibilizar os alunos do 2.º e
3.º ciclo para a prática desportiva, fornecendo-lhes a oportunidade de praticar um desporto diferente, através da dinamização de
sessões de Tiro com Arco.

Clube Tiro com Arco
Sala de convívio
5ª feira
15h30 -16h20
16h35—17h25

Prof. Joaquim Henriques

Clube de Astronomia
Sala 26

Se também te interrogas sobre o Universo e queres descobrir o que o Espaço esconde, vem e inscreve-te no Clube de
Astronomia!

4ª feira
15h30 -16h20

Profª Fátima Ruas

Oficina de
Jogos de Tabuleiro
No Clube “Oficina de Jogos de Tabuleiro” vais aprender a
construir os jogos que, depois de prontos, irás poder jogar!
Neste Clube vais desenvolver, para além das tuas capacidades manuais e criativas, o teu nível de concentração, de memória visual, de estratégia, de paciência e de raciocínio.
(número máximo de alunos: 8)

Ludoteca
4ª feira
14h30 -15h20
15h30—16h20

Profª Maria Antónia Lagarto

