
 Ficha de Inscrição no Clube de Artes 

FICHA DE INSCRIÇÃO CLUBE DE ARTES 

O Clube de Artes é um projeto que se encontra ao dispor da escola e no qual se pretende 

dinamizar atividades no domínio da Educação artística, tendo como suporte um conjunto de ações 

educativas, que devem contribuir para a interligação das diversas áreas do saber pondo em 

prática sempre que se proporcione a interdisciplinaridade, centrando-se sempre na formação 

global do indivíduo e que tem como objetivos:  

 

 Proporcionar aos alunos um conjunto de atividades que visam ocupar os seus tempos 

livres na escola, de forma construtiva, que permita o seu desenvolvimento integral; 
 Incentivar a aprendizagem e o gosto, nos alunos, pelas atividades artísticas e artesanato; 

  Promover a interdisciplinaridade; 
  Usar com intencionalidade os elementos formais da expressão plástica e linguagem 

visual; 

  Diversificar as experiências dos alunos; 
  Explorar criativamente as possibilidades expressivas dos materiais e técnicas da 

expressão plástica, que os alunos não têm a oportunidade de experimentar durante as 
atividades letivas; 

  Desenvolver a criatividade e o sentido estético e harmonioso; 
  Relacionar as formas visuais com as características dos materiais e das funções a que 

estão associados; 

  Saber dar outro sentido / função a diversos materiais; 
  Reciclar/reutilizar diversos materiais; 

  Utilizar utensílios, ferramentas e materiais convenientemente; 
  Promover a aplicação de regras de higiene e segurança no trabalho; 

  Desenvolver a capacidade de resolver problemas; 

  Levar os alunos a reviver as nossas tradições e a participar em diversas comemorações; 
  Decorar a Escola; 

  Desenvolver o trabalho cooperativo/equipa; 
  Promover comportamentos e atitudes assertivas, que contribuam para a melhoria dos 

relacionamentos interpessoais na comunidade escolar; 
  Promover o desenvolvimento pessoal e social dos alunos e educar para a cidadania. 

 

Os alunos que pretendam frequentar pontualmente o clube terão que preencher a ficha de 
inscrição. 

Nota: não terá custos para os alunos, exceto se os mesmos necessitarem de adquirir material 
para a realização de projetos pessoais. 

 

A Coordenadora do Clube de Artes: Cristina Guimarães 

 
AUTORIZAÇÃO 

Eu __________________________________________________ Encarregado/a de Educação 

do aluno/a ________________________________________nº____turma______ autorizo /não 

autorizo (riscar o que não interessa) o meu educando a frequentar o Clube de Artes a funcionar 

nas quartas-feiras no período da tarde. 

Vimioso ____de _______________de ________  

 

(Encarregado/a de Educação) 


