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Num contexto de desenvolvimento de atividades de enriquecimento e complemento curricular, os alunos, à 
semelhança de anos anteriores, poderão frequentar Clubes Temáticos cujas atividades se desenvolverão nos 
seguintes horários:  

 
 

Clubes  Objetivos/Finalidades Horário 
 
 
 
 
Música 
Prof. Anabela Curto 

 
Desenvolver  capacidades de compreensão da linguagem musical; 
Dar a conhecer repertório diversificado ao nível da música erudita, ligeira e tradicional 
de várias partes do mundo; 
Possibilitar a técnica de aprendizagem de instrumentos musicais variados; 
Incentivar o gosto pela música de conjunto, organizada e orientada para a apresentação 
pública em espetáculos de escola. 

 
 

 
4ª feira 

 
14:30 – 16:20 

Sala 18 
 
Cerâmica  
Prof Torres Macedo/ 
Prof.Cesário 

 
Estimular o espírito criativo através do contacto direto com os materiais, sua 
manipulação e prazer de criar as próprias peças. 

3ª feira 
 

16:35- 18:20 
sala 6 

 

Dança – a) 
Prof. Paula Ruas 

 
Aprender a dançar; adquirir resistência geral e flexibilidade; obter êxito pessoal e de 
grupo. 
 

4ª feira 
 

15h30 - 17h20 
sala de dança 

 
Robótica 
Prof. Pedro Elias 

Desenvolver a apetência pelas novas tecnologias ligadas à ciência e às energias; 
Criar competências a nível do desenvolvimento de trabalho em equipa; 
Conduzir à compreensão de novos conceitos ligados às ciências e utilização dos 
conhecimentos em novas situações; 
Adquirir competências para a montagem de componentes; 
Desenvolver a socialização e a capacidade de participar em provas envolvendo novos 
colegas; 
Desenvolver competências a nível de tratamento de dados e comunicação de resultados. 
 

5ª feira 
 

16:35 – 18:20 
 

Sala 43 

Desporto Escolar   
 

b) 
 
Professores:  
Mário Filipe,  
Miguel Santos, 
Rui Silva 

Promover a prática das atividades desportivas constantes no Projeto de Desporto 
Escolar. 
 

Futsal 
3ªfeira– 17h30 – 18h20 
4ªfeira- 15h15 – 16h55 
5ªfeira- 17h30 – 18h20 

Badminton 
2ªfeira- 17h30 – 18h45 
 
3ªfeira- 17h30 – 18h45 

 
 
NOTA 1: OS CLUBES SÓ FUNCIONARÃO COM UM MÍNIMO DE 10 INSCRIÇÕES.  
 
NOTA 2: NA FORMAÇÃO DOS CLUBES TER-SE-Á EM CONTA A ORDEM DAS INSCRIÇÕES, DEVENDO ESTAS SER 
ENTREGUES AOS FUNCIONÁRIOS, NA ENTRADA DOS BLOCOS,  ATÉ  4 DE OUTUBRO.  
 
a) Prioridade para os alunos que já frequentaram o clube no ano anterior.  
        As restantes vagas serão preenchidas por alunos do 5º ano.  
        A realização/aferição de pré-requisitos será no dia 12 de outubro, na sala de dança, às 14h 35m. 
 
b) Inscrições entregues ao professor de Educação Física. 
 
                                                                Coimbra, 26 de Setembro de 2016 
 

A Direção 
 
 
 


