ESCOLA BÁSICA DE EUGÉNIO DE CASTRO
Ano lectivo 2010/2011
Actividades a desenvolver nos Clubes
Esclarecimento
Clube de Guitarra de
Coimbra
Projecto ABC
Arte de Bem Conviver
Clube da Solidariedade
Laboratório do Acto
Queres descobrir?

Entre NÓS
Clube de
Jogos Estratégicos de Mat.
Clube de Modelismo
Clube do Património

Pense Indústria

Clube Europeu

Contacto com a Guitarra de Coimbra e as suas tradições.
Aprender a manusear a Guitarra de Coimbra
Realização de actividades no âmbito da cidadania, do
desenvolvimento da auto‐estima e da melhoria das relações
interpessoais.
Execução de trabalhos de arte decorativa para venda e
angariação de fundos destinados a acções de solidariedade
social.
Realização de actividades de desenvolvimento das
competências para actividades performativas – teatro ‐ com
exercício e actividades práticas e teóricas.
Promoção da integração dos saberes e desenvolvimento da
curiosidade pela comunidade envolvente, a partir da
celebração de dias temáticos.
Programa em parceria com o CEIFAC, que não se destina
exclusivamente a alunos pois tem, também, por objectivo,
trabalhar com famílias. As actividades decorrerão na escola e
em instalações da entidade promotora.
Realização de jogos estratégicos de Matemática, por ciclo
– 7º campeonato.
Construção de maquetas estáticas. Realização de actividades
no âmbito do projecto “F1 in school”.
Realização de visitas de estudo guiadas a monumentos e
museus da cidade.
Estabelecimento de contacto com a realidade industrial
através de acções de demonstração com recurso a protótipos/
/simuladores de equipamentos e tecnologia como máquinas
CNC, robótica, células de energia, pneumática, software de
modulação, levitação magnética, …
Realização de actividades, projectos e concursos apresentados
no início do ano pela DGEPE no âmbito do conhecimento da
Europa e da consciencialização de uma cidadania europeia.

Ateliê de
Desenho e Pintura

Aperfeiçoamento de técnicas de desenho e pintura.

Encontr’Arte

Desenvolvimento do espírito de iniciativa, criatividade e
sentido estético, através da realização de actividades a partir
da reutilização de materiais diversificados.

Clube de
Língua Francesa

Realização de actividades no âmbito da língua francesa.

Desporto Escolar

Xadrez, badminton e basquete.
Coimbra, 27 de Setembro de 2010
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