
"A educação não transforma o mundo. A 

educação muda pessoas. As pessoas 

transformam o mundo".  

Paulo Freira 

 Blogue dos clubes e projetos 

https://projectoelias.blogspot.pt/ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Clubes e Projetos 

 

 

 

Projeto EcoEscolas/ Cidadania 

Este é o cabaz PROVE  

 

 

 

 

Podem receber um em vossa casa com frutos e legumes frescos, 

todas as quartas-feiras das 16:30 às 18:00, na escola Elias Garcia  

(a partir de 15 de novembro)  

 

 

 

Agrupamento de Escolas  Elias Garcia 
 

Ateliê dos clubes e projetos no dia do Agrupamento 

PESS: Gabinete do Adolescen-

te : CONFIA  

Espaço de colaboração dos profissionais 
da USF à Escola e aos    adolescen-
tes que a frequentam. 

           C – cuidar 

               O – ouvir 

                   N – negociar 

                        F – falar 

                               I – informar 
                                        A – ajudar  

É um espaço de escuta, partilha, ajuda dispo-
nibilizado por profissionais de saúde com os 
objetivos de: 

 - Fornecer atendimento, encaminhamento e 

esclarecimento de assuntos solicitados pelos 
jovens no âmbito da adolescência, sexualida-
de, saúde física e psicológica, e relaciona-
mento interpessoal  

- Providenciar informação e apoio, com o 

objetivo de prevenir comportamentos de ris-
co.  

- Auxiliar o adolescente na reflexão sobre as 
situações em que está envolvido, sobre as 
alternativas que possui e as consequências 
das suas opções, nomeadamente em termos 
da sua saúde física e mental.      

Porquê desperdiçar o óleo  quando podemos reutilizá-
lo?   

A brigada EcoEscolas precisa de vocês. 
Aqui estão os pontos de recolha: entrada da escola (oleão) e 
recolha de garrafas (átrio e sala de professores). 
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Clubes/Projetos 2016/2017 

Atividades de outubro/ novembro 

Primeira reunião dos embaixadores do ambien-

te. 

 

Divulgação dos clubes no Dia do agrupamento. 

Exposição de trabalhos do TecnoArtes. 

Oficina da Oficina de Artes 

Ateliê de Jogos de Matemática (ClubeMAT). 

Banca do Projeto Saberes e Sabores. 

Banca do EcoEscolas. 

Divulgação CantARTE em vídeo 

 

Divulgação das atividades do TecnoArtes https://

projectoelias.blogspot.pt/2016/11/tecnoartes-as-

atividades-de-201516-em.html  

 

Os alunos da Oficina de Artes trabalharam a obra do pintor 
João Ribeiro na Oficina de Artes e criaram trabalhos lindíssi-

mos!  

 

 

 

 

 

Para janeiro 

PESS—Projeto Juventude em movimento: 

O PESS apresenta um protocolo com o Ensino Superior Egas Moniz-

no sentido de intervir em turmas do Agrupamento Elias Garcia, por 

um período de três anos, identificando os problemas mais premen-

tes a trabalhar (indisciplina, falta de concentração, bulliyng, etc.) e 

as competências a desenvolver; a selecionar alunos/turmas a 

monitorizar com os diretores de turma/conselhos de turma dispo-

níveis para receber formação articulando saberes e atitudes (ainda 

se está a estudar a acreditação dessa formação); a criar rede com 

os serviços de psicologia da escola e da saúde escolar; a dar infor-

mação e a solicitar autorização aos encarregados de educação. 

Inscrições em folha afixada na sala de professores. 

 

Horários  

Oficina de Artes (profª Cristina Dias) 

2ª feira - 14:15 - 15:00 

3ª feira - 15:15 - 16:45 

 

TecnoArtes (profª Lurdes Neves) 

2ª feira - 13:30—15:00 

3ª feira - 14:15 - 15:00 

 

ClubeMat (profª Teresa Batista) 

3ª feira - 14:15 - 15:00 - sala 112 

 

Clube de Música/ Projeto CantArte (profª Isabel 

Neves) 

3ª feira - 14:15 - 16:45 - auditório/cave 

 

Projeto Ecoescolas (profª Cristina Nascimento, 

Marina Frias e Rita Penedo) 

3ª feira - 14:15 - 15:00 - Sala 103 

5ª feira - 14:15 - 15:00 - Sala 103 

 

Projeto de Educação para a Saúde e Sexualidade 

(profª Vera Constantino/ Embaixadores da Saúde) 

2ª-feira - 12:30h/13:15h e das 14:15 às 15h. 

6ª-feira das 12:30h/13:15h 

 

Projeto Saberes e Sabores 

Cozinha Pedagógica: 10.05h às 12.30h às 4ª feiras 

Horta Pedagógica: 8.10h às 10.50h às 6ª feiras 
 

 

Ficha de Inscrição 

Disponível na reprografia 

Entregar na Biblioteca 
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