Escola Básica Júlio Dinis - Gondomar
Clubes e Projetos 2019 - 2020

Clube Xadrez e Damas
Aprender brincando é o que acontece com muitos “felizardos” em escolas e até empresas.
Os jogos são a nova categoria de objetos de aprendizagem. O interesse em aprender é despertado no
aluno através de ambientes lúdicos que harmonizam conhecimento e prática dos conceitos repassados
em sala de aula.

Terça, Quarta,
Quinta e Sexta
Das 13:35 H às
17:00 H

Inscrições
neste
formulário

Xadrez - Um desporto, uma arte e uma ciência ... um
jogo de tabuleiro de natureza recreativa ou
competitiva para dois jogadores ... Surgiu na Europa
durante o período do Renascimento, no século XV,
depois de ter evoluído das suas antigas origens persas
e indianas...

Damas - Um jogo de tabuleiro com 64
casas (8 por 8), mas a versão mais
conhecida mundialmente é a que usa um
tabuleiro de 100 casas (10 por 10). Os
egípcios, os romanos e os habitantes da
Mesopotâmia já se divertiam com um jogo
semelhante ...

Ao longo do ano irão realizar-se vários torneios de Xadrez e Damos na Biblioteca da nossa escola. Se
desejas participar inscreve-te aqui.

Clube do Azulejo
O Azulejo é uma das expressões mais fortes da Cultura em Portugal e uma das
contribuições mais originais do génio dos portugueses para a Cultura Universal.

Quintas
Das 8:20 - 9:50 H
e das 13:35 15:05 H

Aqui, o Azulejo ultrapassou largamente a mera função utilitária ou o seu destino de
Arte Ornamental e atingiu o estatuto transcendente de Arte, enquanto intervenção
poética na criação das arquiteturas e das cidades.

O Clube do Azulejo assume-se como um espaço de enriquecimento curricular que
contribui para o desenvolvimento integral do aluno na sua componente artística e
sensitiva, educando o olhar, integrando capacidades inatas do mesmo com
aprendizagens ricas e desenvolvidas à base de experimentação e do saber fazer.
Professores: Isabel Júlio ; José Pinto

Inscrição
nesta página

À Descoberta da História
O Clube de História tem por finalidade desenvolver atividades de caráter social, cultural e
educativo, com a participação dos membros da comunidade escolar interessados. Tais
atividades destinam-se à consciencialização para a importância da História como área do
saber promotora de valores essenciais para a cidadania, desenvolvendo um espírito de
valorização e preservação do património histórico.
Pede mais informações aos professores de História (2º ciclo) e inscreve-te ...
Clube de História
Terças
Das 10:05 - 12:30 H
e 13:35 - 15:05 H

Professoras:
Felismina Nunes; Fátima Silva; Madalena Nogueira; Rosa Ferro

Gostas de aventuras?
Alguma vez imaginaste como seria viajar no tempo e no espaço, viver como um romano,
conhecer um castelo ou participar num torneio medieval? Então, inscreve-te no clube
junto do teu professor de História, ou nesta página

Segundas
Das 10:05 - 11:35 H / Quartas, 15:15 16:45 H
Inscrições nesta página

Professores: Carla Moura e Paulo Pinto

Clube de Teatro

Este projeto teve início em 2013/14 e tem como objetivo a construção de um "museu natural" de âmbito
biológico e geológico.
Os alunos inscritos devem apreciar a realização de trabalhos como os que se encontram expostos nos
armários do átrio da escola e, sobretudo, respeitar todos os seres vivos.
Destinatários: alunos de 3° ciclo
Sala: "Lab-4"

Oficina "O Meu Mundo"
Terça-feira, 10:05 - 10:50 H ou 10:50 - 11:35 H
Inscrição nesta página

Minha Escola, meu amor!
Este projeto inicia-se este ano letivo e tem como objetivo essencial promover nos alunos o gosto pela sua escola no
sentido de nela intervirem de forma consciente e saudável criando as condições necessárias para a boa utilização dos
espaços comuns.
Ao longo do ano, os alunos trabalharão no conforto dos diferentes espaços por eles usados, mas também na limpeza e
higiene, na imagem, na preservação dos equipamentos e no bem-estar geral de toda a comunidade educativa.
Este projeto prevê a implementação de parcerias com um conjunto de empresas ligadas às áreas que serão objeto de
intervenção, e também com a Associação de Estudantes e a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB Júlio
Dinis.

Projeto de Intervenção
Quintas, 13:35 - 15:05 H / 15:15 - 16:45 H
Inscrição nesta página

Se és do 7.º, 8.º ou do 9.º ano, voluntaria-te junto do diretor de turma e escolhe uma das propostas de
projetos que gostarias de apoiar e ver realizados - nesta página

1.Equipa de limpeza de espaços escolares
2.Recolha de pilhas e baterias
3.Pontos de recolha para resíduos orgânicos
4.Feira de troca de plantas
5.Feira de troca de vestuário
6.Dia das duas rodas: vir para a escola de bicicleta
7.Concurso: a turma mais ecológica...
8.Reduzir o consumo de energia / água na escola

Até ao final do 1° Período os alunos irão treinar para melhorar o seu
nível de jogo.
No início do 2° Período começarão os jogos com as escolas inscritas.
Os alunos interessados podem solicitar a ficha de inscrição ao seu
professor de Ed. Física.
Professores: Ângelo Quinteiro, Jorge Pereira

Clube de Desporto Escolar
Inscrição nesta página

A “Oficina de Desenho” pretende ser um espaço de experimentação plástica e desenvolvimento das
técnicas e capacidades básicas e específicas da linguagem do Desenho lecionadas na disciplina de Educação
Visual.
Vocacionado para alunos que, já tendo apreendido as bases, pretendam explorar técnicas mais avançadas
da representação bi e tridimensional utilizando estratégias tão diversas como o desenho de observação, a
ilustração, etc.
Professora: Helena Cardoso

Quartas, 13:35 - 15:05 H
Alunos do 3º Ciclo

Inscrição nesta página

