AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BRITEIROS (151750)
ESCOLA SEDE: Escola Básica de Briteiros – 340443
S. Salvador de Briteiros, Guimarães

Projeto /Plano de Ação
Nome :

Clube de jogos de tabuleiro

A desenvolver na(s) escola(s):

Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães

Coordenadores:

Maria da Conceição Rodrigues Ferreira Gonçalves
João Vieira
Ano letivo:

2018-2019
Apresentação do projeto (breve descrição):

• a) Área de trabalho onde decorrem os jogos.de tabuleiro, coordenado pelos professores. Os
espaços onde decorrem os jogos constituem um momento essencial e dinâmico trabalho em grupo,
criando e fortalecendo relações pedagógicas entre alunos e entre alunos e professores.

b) Área de formação para os membros do clube e atividades promovidas para a Escola e
Comunidade em geral. Promover contactos e colaboração com associações e instituições locais e
regionais. Promover torneios entre os membros do clube.
c) Área de informação e divulgação que serve, sobretudo, para divulgar as ações e o dinamismo do clube.
Dentro desta área podem ser desenvolvidas atividades que se relacionam diretamente com o Jornal da
Escola, colaborando com a produção de artigos, ou, mesmo, com a área de informática para ajudar os
alunos do clube a divulgar informações e a promover e criar o blogue do Clube. Aliás, o recurso às novas
tecnologias também é uma forma de os cativar.

Meta(s) do Projeto Educativo

1- Desenvolver um ensino de qualidade, que promova a formação integral dos alunos, nomeadamente nos seus
domínios científico, técnico, artístico, humano, ético, social e ambiental;
2- Valorizar as potencialidades de cada um e respeitar a diversidade de ritmos e níveis de aprendizagem, como
fatores determinantes para o sucesso de todos;
3- Promover, em simultâneo com a escolaridade básica, as medidas necessárias conducentes à diversidade de
ofertas educativas e saídas profissionalizantes;
4- Promover o desenvolvimento sociocultural de toda a comunidade educativa, valorizando a “Educação para a
Saúde e Bem-Estar”, bem como o seu Património Histórico, Cultural e Natural;
5- Fomentar o empenhamento e a participação de toda a comunidade na gestão democrática do Agrupamento.
Público alvo
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Alunos

Objetivos gerais



Promover atitudes de abertura e tolerância de forma a prevenir e/ou reduzir o abandono escolar;



Promover a igualdade de acesso e inclusão nas diversas atividades educacionais e culturais, valorizando o
trabalho em equipa e a integração;



Sensibilizar para a importância da Cultura na formação do Cidadão.

Objetivos específicos

 Desenvolver a concentração, raciocínio lógico, cálculo mental.
 Reforçar a memória.
 Incentivar a experiências de carácter lúdico e socializante que permitam alicerçar o espírito de
grupo.
 Adquirir de métodos de trabalho.
 Explorar o mundo que nos rodeia.
 Ajudar na desinibição pessoal.

Cronograma /Atividades 2018-2019

ATIVIDADE

Calendarização

Dinamização de jogos de tabuleiro:
 Xadrez

1º 2º e 3º Períodos

 Go
 Monopólio
Outros jogos didáticos.
Publicitação e organização das actividades:
 Panfletos,
 Convites,
 Cartazes,
Contactos com o exterior.
Promover torneios de jogos de tabuleiro:

Orçamento para projeto
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Não existe.
Formas de Divulgação atividades/iniciativas

Jornal Celtinha online ; Website da escola

