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Projeto  2020/2021 
 
 

1 – Introdução 
 

O principal objetivo é incentivar os alunos, a partir do 2º ciclo, a melhorar o 

seu aproveitamento, a tentar, com mais vigor, pertencer ao Quadro de Excelência 

e/ou Valor, ou simplesmente a atingir e ajudar a atingir O Perfil do Aluno à saída da 

Escolaridade Obrigatória que prevê que os alunos ao longo destes anos de 

escolaridade assumam e vivam valores como a liberdade, a responsabilidade e a 

integridade, a cidadania e a participação, a excelência e a exigência, a curiosidade, a 

reflexão e a inovação. O Clube + pode continuar a ser “fermento” que ajuda a criar 

uma “cultura” de escola que contribuirá, certamente, para um maior sucesso escolar e 

para que sejam atingidos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

estabelecidos pela ONU a 25 de setembro de 2015. 

 

A ideia deste projeto surgiu do conhecimento de experiências de sucesso 

existentes noutras escolas, de sete anos de experiência muito positiva vivida na 

nossa escola. 

 

2 – Metodologia 
 

Cada aluno do Quadro de Excelência e/ou Valor, bem como outros com perfil 

adequado e identificados com o projeto, serão convidados a inscreverem-se e a 

participarem nas atividades propostas ou a propor. Se não tiverem horário 

compatível com o horário do Clube e o desejarem, poderão ser membros não 

presenciais, que colaborarão em tudo o que for possível, conforme comprovado na 

experiência dos anos anteriores. Haverá um encontro semanal, em pequeno grupo, e 

as atividades vão sendo sugeridas/decididas em conjunto pela professora 

responsável e pelos alunos que são parte ativa nas decisões.  

Consoante o número de horas a ser atribuído ao Clube, podem ser aceites mais 

ou menos alunos que não pertençam aos Quadros de Excelência e/ou Valor, se 

tiverem um perfil adequado e se mostrarem identificados com este Projeto. 
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Proponho a existência da professora responsável pelo Clube com tempos 

semanais que servirão para acompanhamento dos alunos nas atividades a desenvolver. 

Se a Escola decidir propor algum projeto de voluntariado para alguma turma, como 

meio para trabalhar competências e proporcionar formação nesse âmbito, deveriam 

ser atribuídas à professora responsável mais um ou dois tempos semanais, consoante 

os objetivos da escola.  

 Se, em algum momento, voltar a existir o Programa Young VolunTeam sugiro 

que se volte a participar nele, por ser uma mais-valia ao nível da formação e do 

desenvolvimento de competências/valores que O Perfil do Aluno à saída da 

Escolaridade Obrigatória visa ajudar os alunos a atingir. 

 

3 – Espaço 
 

A implementação do projeto decorrerá no Agrupamento de Escolas do Cadaval 

e/ou noutros espaços exteriores de acordo com as opções que forem sendo feitas em 

conjunto por professora e alunos.  

 

4 – Recursos 
 

Os recursos tecnológicos (máquinas fotográficas, câmaras de filmar) são dos 

alunos. Como recurso humano, visto o projeto decorrer em parceria com outras áreas 

disciplinares, os professores envolvidos disponibilizarão o tempo necessário para 

esclarecer e acompanhar os alunos nas atividades. Poderão ser criadas parcerias com 

o Instituto Superior Técnico, a Faculdade de Ciências de Lisboa, a Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa, a Câmara Municipal do Cadaval ou outras 

entidades que oportunamente possam ter alguma relevância para o Projeto.  

Os Encarregados de Educação são convidados a participar em todas as fases 

do projeto. 

 

5 – Calendarização e propostas de atividades 
 

Setembro, apresentação do projeto aos alunos do Quadro de Excelência e/ou de 

Valor e respetivos Encarregados de Educação, inscrições e troca de ideias/sugestões 

a serem implementadas. Serão auscultados outros alunos, com perfil adequado e 

identificados com o projeto, para ver se têm interesse em pertencer ao Clube. 
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Outubro e novembro, organização de grupos de trabalho de acordo com os 

interesses e aptidões dos alunos.  

Ao longo do ano letivo, desenvolvimento das atividades a designar pela 

professora e pelos alunos. 

Propõe-se que beneficiem de atividades que premeiem o seu empenho, 

participando em debates/palestras, em atividades no âmbito da leitura, das artes.  

Propõe-se que continuem com as atividades desenvolvidas em anos anteriores: 

•  “+ Vintage Club”, venda de vestuário usado na escola sede; 

• Doação de vestuário usado mas em bom estado à Cruz Vermelha do 

Cadaval; 

• “De Alunos para Alunos”, explicações gratuitas oferecidas pelos alunos 

mais velhos aos mais novos; 

• Atividades desenvolvidas com alunos do JI do Cadaval; 

• “Percursos”, entrevistas a antigos alunos da escola onde apresentam os 

seus percursos académicos e profissionais; 

• Participação em ateliers temáticos; 

• Organização de ateliers temáticos. 

 

Junho/2021 – Visita de estudo a Universidades no final de ano letivo. 

 

Julho/2021 - Apresentação do relatório final à Direção.  

 

Prevendo-se um grupo de alunos com bom comportamento, caso os 

Encarregados de Educação concordem, propõe-se que sejam utilizados os 

transportes públicos nas deslocações fora do Cadaval que deverão, 

preferencialmente, ocorrer à 4ª feira à tarde, se se mantiver a não existência de 

componente letiva. 

 

6 – Avaliação 
 

Durante a implementação do projeto decorrerão momentos de 

reflexão/autoavaliação, através da apresentação plenária dos trabalhos 

desenvolvidos que serão sujeitos a críticas construtivas para a reestruturação dos 

mesmos. Haverá autoavaliação no final de cada período. 

 

Cadaval, 12 de julho de 2020 

 

A professora responsável pelo Clube +, Aida Santos 


