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EXPERIMENTA O TEMPO (7ºB)

Pretendemos adquirir uma estação meteorológica

para estudar e dar a conhecer o tempo que se faz

sentir na região. Se o conseguirmos, as aulas de

ciências naturais, físico-química, matemática e

geografia serão mais interessantes e divertidas.

Também teremos oportunidade de divulgar através

do clube de comunicação as nossas previsões

meteorológicas. Este projeto pode ser muito

importante para a melhoria das nossas notas

dessas disciplinas.



PORTA ABERTA (7ºB)

Somos um grupo de alunos que se preocupa com o bem-estar de todos os alunos da

Escola. O projeto "Porta Aberta" pretende ser um espaço em que todos os alunos possam

conversar de forma aberta sobre os seus problemas. Deverá haver uma equipa de alunos

e professores, com formação prévia em mediação de conflitos e que possam estar nesse

espaço para dar apoio a qualquer aluno que queira entrar para conversar. Simplesmente

conversar... Sabemos que muitas vezes há alunos na escola que precisam de alguém

para os ouvir, para partilhar os seus sentimentos.. Sem recriminações... Sem divulgação...

Queremos promover o diálogo, a sensibilidade e o respeito pelo outro. Queremos uma

escola mais tolerante e participativa.



MAIS JOGOS PARA O GAMA (8ºC)

A nossa proposta é tornar a

sala do GAMA mais divertida.

Por isso, propomos a aquisição

de jogos. Sugerimos: Party,

Scrabble, Jogo da memória,

Damas, Xadrez, Rumiclub,

puzzles, Trivial pursuit,

Monopoly, Cards lab paises,

Tetris dual, Exit - a tumba do

Faraó.



O GAMA À MANEIRA (8ºC) 

A nossa proposta é tornar a sala do GAMA mais bonita e apelativa, mudando a

decoração. Assim, propomos a aquisição de 5 puffs e dois tapetes grandes para o

chão. É importante chegar ao GAMA, sentir o conforto e ter alguém com quem falar,

contudo, como o espaço é pouco acolhedor, pensamos em remodelá-lo para o tornar

mais cativante!



MUITO MAIS RÁDIO, MUITO MAIS MÚSICA! (8ºG)

Aquisição de equipamento para a rádio escola, nomeadamente microfones e colunas 

de som.



CULINÁRIA DIVERTIDA (9ºA)

Gostaríamos de criar um espaço de atividades dedicadas á culinária, onde os alunos 

poderiam aprender a cozinhar e desenvolver o gosto pela culinária. Os clubes poderiam 

trabalhar em conjunto. Para iniciar este projeto seriam necessários alguns utensílios de 

cozinha: 

■ Mini fogão 

■ Mini micro ondas 

■ Frigorifico



JORNALISMO EM AÇÃO (9ºA)

Solicitamos alguns materiais para a área de jornalismo para registar os momentos e as 

atividades da nossa escola: - câmara de filmar e fotográfica - gravador com autonomia 

para um microfone portátil.



ON AIR (9ºC)

O 9º C sugere que se coloquem colunas e aparelhagem, assim os intervalos seriam

mais divertidos e também podíamos aprender a fazer um programa para os nossos

colegas e para a escola. Podíamos para além da música, passar informações sobre as

atividades e outros programas.



EQUIPAMENTO NOVO PARA A RÁDIO (9ºD)

A turma propõe equipamento novo para a rádio, um computador, um microfone, colunas 

no interior e exterior da escola.


