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Projeto:  “Clube dos Amigos”          

Professor(es) Responsável(is): Conceição Vigário Morais e Joana Santos                                    Grupo 910 

Caracterização sumária do Projeto 

 
Como pretendemos incentivar inclusão, sentiu-se necessidade de criar este projeto 

para conquistar alguns valores que devem fazer parte da vida social de um ser humano. 

Com este projeto, pretende-se desenvolver competências nas crianças, mostrando-

lhes como é possível aceitar e respeitar as diferenças dos outros, criando verdadeiros 

laços de amizade, respeito e tolerância. 

Com a realização deste Projeto pretende-se: 

 Promover a inclusão; 

 Promover a cooperação e aprofundar laços de amizade entre os alunos; 

 Desenvolver o respeito mútuo, a partir de atividades de grupo;  

 Estimular a criatividade; 

 Elevar a autoestima; 

 Desenvolver a coordenação motora; 

 Transmitir a aprendizagem para os pais e familiares. 

Eixos/Objetivos do Projeto Educativo (PE) – Ref. 

 IDENTIDADE  
 CIDADANIA E MULTICULTURALIDADE   
 AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE  
 DISCIPLINA E SEGURANÇA  

OPERACIONALIZAÇÃO 

 
Nº de acções previstas: 4 
 
Resumo  das atividades  previstas (pode ser anexado): Em anexo 
 

POPULAÇÃO ALVO 

 
Níveis de ensino: 1º Ciclo - EB Bernardim Ribeiro. 
 
Nº máximo de participantes: 
Consoante as atividades, o nº de Alunos/Turmas participantes, vai variando 
 e rodando.  
Na atividade: “Comemoração do dia Internacional da Paz” participam as 9 turmas, 
mais ou menos 190 alunos. 
Nas restantes atividades, os alunos participantes serão entre 25 e 30 (1 turma e os 6 
alunos que frequentam o CAA).  

                                                            Data: 28-10-2021 
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ATIVIDADES PREVISTAS 

 

 

COMEMORAÇÃO DO “DIA INTERNACIONAL DA PAZ “ 

Todas as turmas foram convidadas a participar. 
Os alunos que frequentam o CAA e todas as turmas decoraram, 
cada uma, um décimo de um círculo que simbolizava a Terra, 
que foram depois unidos. 
Dois alunos que frequentam o CAA, decorou uma nuvem, com 
algodão, onde foi escrito “Dia Internacional da Paz” e a data. 

 
O trabalho final será exposto no Pátio da Escola. 

(Setembro) 
 

 
ATIVIDADE ALUSIVA AO NATAL  

(Dezembro) 
 

 
ATIVIDADE DE EXPRESSÃO PLÁSTICA ALUSIVA AO 
CARNAVAL.  

(Fevereiro) 
 

 
A CHEGADA DA PRIMAVERA  
Realização de trabalho alusivo ao tema, para decoração do 
painel do hall de entrada da Escola.  

(Março) 
 


