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Clube Ciência Viva
Ciência é Cultura na Escola. Neste clube realizam-se atividades experimentais
simples na tentativa de perceber alguns fenómenos que ocorrem à nossa volta,
estimulando a curiosidade.
Destinatários: ALUNOS 1.º, 2.º E 3.º CICLOS

Clube da Matemática
Clube dedicado ao desenvolvimento de atividades educativas com uma forte
componente lúdica (jogos, enigmas, desafios, construções, atividades
interativas…) que fomentam o gosto pela Matemática, tornando-a mais aliciante
e
atrativa,
assim
como
possibilitam
o
desenvolvimento
do
raciocínio/comunicação e das habilidades motoras e socioafetivas, potenciando a
aprendizagem. Nele poderás também preparar-te para as provas e campeonatos
a nível local, regional e nacional.
Destinatários: ALUNOS 2.º E 3.º CICLOS

Clube da Proteção Civil
Clube vocacionado para mostrar como esta área é tão importante. Este Clube tem
como objetivos: Sensibilizar para a Proteção Civil; Adquirir hábitos de segurança;
Promover atitudes adequadas em situações de emergência.
Destinatários: ALUNOS 2.º E 3.º CICLOS

Clube Eco-Escolas
O Clube Eco-Escolas desenvolve-se no âmbito da implementação do Programa
Eco-Escolas vocacionado para a Educação Ambiental, para a Sustentabilidade e
para a Cidadania. No Clube Eco-Escolas os alunos têm a possibilidade de dinamizar
projetos de trabalho inovadores e motivadores que lhes permitem, na prática,
compreender a importância que as suas atitudes individuais têm na melhoria do
ambiente.
Destinatários: ALUNOS 2.º E 3.º CICLOS

Clube de Robótica
Clube que pretende ser uma experiência interdisciplinar inovadora que explora o
computador como ferramenta para motivar os alunos na criação de projetos
interativos, animações, jogos, música. Com o objetivo de desenvolver
competências digitais com recurso às linguagens de programação.
Destinatários: ALUNOS 2.º E 3.º CICLOS

Clube de Teatro
Neste espaço pretende-se: Valorizar todas as aprendizagens incutindo valores e
saberes na formação de cidadãos responsáveis e críticos; Implementar uma
cultura de cidadania responsável e participativa; Promover comportamentos e
atitudes de vida saudável. Desenvolver o gosto pela leitura e procura de bens
culturais, artísticos e desportivos. Estimular a criatividade e a expressão através
de linguagens estéticas. Desenvolver o sentimento de pertença a uma
comunidade linguística.
Destinatários: ALUNOS 2.º E 3.º CICLOS

Desporto Escolar
O Desporto Escolar é, desde há muito, uma aposta firme do nosso Agrupamento
e um dos seus pilares identitários. Este projeto nacional tem como missão
estimular a prática da atividade física e da formação desportiva como meio de
promoção do sucesso dos alunos, de estilos de vida saudáveis, de valores e
princípios associados a uma cidadania ativa.
A atividade desportiva desenvolvida ao nível do Desporto Escolar põe em jogo
potencialidades físicas e psicológicas que contribuem para o desenvolvimento
global dos jovens, sendo um espaço privilegiado para fomentar hábitos saudáveis,
competências sociais e valores morais, de entre os quais se destacam
responsabilidade, espírito de equipa, disciplina, tolerância, perseverança,
humanismo, verdade, respeito, solidariedade, dedicação e coragem.
A oferta de modalidades abrange Futsal, Badminton, Ténis, Ténis de Mesa, Boccia
e Xadrez. Para além destas atividades regulares, o agrupamento participa ainda
em projetos especiais complementares como o Corta-Mato e o MegaAtleta.
Destinatários: ALUNOS 2.º E 3.º CICLOS

Parlamento dos Jovens
O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República,
dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos do básico e do ensino secundário.
Objetivos do programa:
-Educar para a cidadania estimulando o gosto pela participação cívica e política;
-Dar a conhecer a Assembleia da República e as regras do debate parlamentar;
-Promover o debate no respeito pela diversidade de opiniões;
-Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido anualmente;
-Estimular as capacidades de argumentação das ideias, com respeito pelos valores
da tolerância e da maioria.
Destinatários: ALUNOS 2.º E 3.º CICLOS

Políticos de Palmo e Meio
O projeto Políticos de Palmo e Meio é promovido pelo Município de Oliveira de
Azeméis e tem como destinatários todos os alunos do 4º ano de escolaridade dos
estabelecimentos de ensino públicos e privados do concelho de Oliveira de
Azeméis. O objetivo final será a realização de uma assembleia em que os alunos,
enquanto “deputados”, serão os principais intervenientes.
Destinatários: ALUNOS 4.º Ano

Projeto “À Barca”
O nosso Agrupamento está a desenvolver, durante dois anos, o projeto “À barca,
à barca”, em parceria com o Teatro do Bolhão.
Este projeto é uma iniciativa inovadora que pretende aplicar as práticas,
estratégias e metodologias de trabalho do teatro para apoiar e desenvolver em
contextos educativos o domínio da leitura, da comunicação oral e da escrita da
língua portuguesa, bem como da comunicação em geral no âmbito de todas as
disciplinas.
Destinatários: ALUNOS do Agrupamento

Projeto PES
Incorpora todas as atividades educativas que concorrem para a promoção e
educação para a saúde. As estratégias adotadas permitirão, assim, criar sinergias
com o ambiente social, assegurar respostas adequadas às necessidades e aos
problemas diagnosticados, através do desenvolvimento do currículo de educação
para a saúde fomentando, neste sentido, a participação de parceiros técnicos e
dos outros setores da comunidade no desenvolvimento dos princípios das escolas
promotoras da saúde.
Destinatários: ALUNOS do Agrupamento

Escola Solidária
Este projeto visa envolver os alunos e respetiva comunidade escolar na promoção
da recolha e distribuição de bens aos alunos/família de acordo com identificação
das necessidades.
Destinatários: ALUNOS e PROFESSORES do Agrupamento

Concurso Nacional de Leitura
O objetivo central do Concurso Nacional de Leitura é estimular o gosto e os
hábitos de leitura e melhorar a compreensão leitura. A iniciativa tem como
destinatários alunos dos 1.º, 2.º, 3.º ciclos do ensino básico e engloba as seguintes
fases: Fase Escolar, Fase Municipal, Fase Intermunicipal e Fase Nacional.
Destinatários: ALUNOS do Agrupamento

