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Clube de Solidariedade 

Professora Natércia Teles

Horário – contactar a docente

• Promover dentro da escola e do meio 

comunitário os valores da solidariedade e 

da partilha.

• Participar em acções de solidariedade a 

favor dos mais frágeis, dos mais 

necessitados e dos mais carentes, dentro 

e fora das suas comunidades, quer escolar 

quer do meio.

• (…)



Clube de Programação e Robótica

Prof . Luís Atalaia

Horário – 4ª feira – 14.40h

Fomentar o interesse pela Ciência e Tecnologia, nas 

áreas de computação, informática e eletrónica 

para futuras atividades de desenvolvimento 

tecnológico;

(…)



Vamos descobrir 

Prof. Graça Castro

Horário – 4ª feira – 14.40h

Desenvolver, junto dos alunos, processos e

atividades de escrita lúdica



Clube Europeu

No âmbito da Educação para a Cidadania, a 

cidadania europeia da educação visa formar jovens 

conscientes dos seus direitos e deveres, prontos a 

intervir direta e ativamente no projeto de construção 

europeia.

O Clube Europeu pretende desenvolver nos jovens uma 

identidade europeia assente num conjunto de valores 

e no sentimento de pertença em relação à Europa e 

ao mundo, através da realização de um conjunto de 

atividades e projetos.

Projeto anual: Alterações climáticas, um desafio para a 

Europa

Profs: Isabel Reis, Jorge Conde, Helena Domingos

Às quartas esperamos por ti das 14:30h às 16h, na EB Febo Moniz



Desporto Escolar 

Atletismo António Félix

Voleibol – Juvenis M. Miguel Almeida

Boccia Inês Vinagre

Natação – MA Sandra Isabelinha

Hipoterapia Lívio Medeiros

Golfe Duarte Caldeira

Judo Rui Mota

Natação - FM Carlos Godinho

Patinagem Lívio Medeiros

Ténis António Félix

Ténis de Mesa Duarte Caldeira



Clube de Jornalismo

Prof. Isabel Alves

Horário – 4ª feira – 14.40h

Envolver, diretamente, alunos do terceiro ciclo e do 

ensino secundário na execução do jornal escolar 

e/ou na atualização do respetivo blogue informativo



Clube de Desenho e Pintura

Promover o gosto pelo Desenho e dotar os inscritos 

de competências no âmbito das técnicas de 

aplicação dos materiais riscadores e aquosos em 

suportes a escolher em função dos referidos 

materiais.

Prof. Paulo Serra

Horário – 4ª feira – 14.40h-16.30h



Clube de Inglês

Desenvolver um conjunto de atividades com o 

objetivo de alargar os conhecimentos sobre a língua 

Inglesa e sobre os diferentes países que utilizam a 

referida língua

(…)

Prof. Graça Castro

Horário – 4ª feira – 14.40h



Clube da Rádio 

A dinamização cultural de espaços e momentos da 

escola, de entrevistas, de um serviço noticioso e de 

colaboração entre os diversos clubes e turmas

Prof. Isabel Alves



Clube de Fotografia

Prof. Fátima Condeço

Horário – 4ª feira – 14.40h-16.20h

Promover o gosto pela fotografia e dotar os inscritos 

de competências no âmbito da fotografia digital



Clube de Motricidade 

Visa ajudar os alunos,  5º ao 12º ano, a superarem as 

suas dificuldades no programa de Educação Física

Prof. Luísa Carneiro

Horário – 4ª feira – 14.40h


