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1. Introdução
 É na escola que os alunos passam grande parte do seu tempo, aí
permanecendo, enquanto aguardam os tempos letivos ao longo do dia.
 As Atividades de Enriquecimento Curricular que possam ser
implementadas, assumem pois, uma certa importância no atual contexto
educativo.
 A existência de Clubes ou de algo similar proporciona, simultaneamente,
espaços lúdicos e de aprendizagem, que os alunos podem utilizar na
ocupação dos tempos livres.
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2. Objetivos Gerais e Específicos
(definidos em articulação com o projeto educativo e com o projeto curricular de agrupamento)

2.1. Objetivos Gerais
1. Proporcionar aos alunos um acompanhamento eficaz do percurso escolar,
promovendo a qualidade, um adequado enquadramento educativo e
curricular, de acordo com os interesses e potencialidades dos alunos, de
forma a assegurar o cumprimento do seu percurso escolar com sucesso.
2. Contribuir para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade do
aluno, visando a formação de cidadãos livres, civicamente responsáveis,
autónomos e solidários, capazes de julgarem com espírito critico e criativo o
meio social em que se integram e de se empenharem na sua transformação
progressiva.

X

3. Valorizar os hábitos de estudo, as atitudes positivas de cooperação e de
trabalho, o mérito, os resultados escolares e a aquisição de saberes e
competências.
4. Cultivar o gosto pela leitura e pela escrita e, simultaneamente, promover o
gosto pela formação humanística, científica, tecnológica, física e desportiva
e pela expressão artística e cultural.
5. Promover medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, tendo como
finalidade a adequação às necessidades e potencialidades de cada aluno e
a sua realização plena, promovendo a equidade e a igualdade de
oportunidades.
6. Estabelecer relações de cooperação e sinergias com outras entidades
económicas, sociais e culturais do meio envolvente à escola.
7. Promover uma imagem positiva do agrupamento de forma que este se
afirme no contexto de toda a região como uma referência cultural, científica
e pedagógica de organização moderna e eficiente.
8. Envolver os pais e encarregados de educação no processo educativo e
promover a sua participação na vida da escola.
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X

x

X

2.2. Objetivos Específicos
-Fomentar o gosto pelo colecionismo em geral e pela filatelia em particular;
-Incentivar a fotografia;
-Incentivar os jovens para a importância da filatelia como ocupação dos
tempos livres de uma forma sadia;
-Preservar e valorizar objetos dos nossos antepassados;
-Fomentar o espírito de grupo e partilha, através da troca de material;
-Contribuir para tornar a escola num espaço aberto a novas atividades;
-Promover e organizar atividades culturais de caráter filatélico com fins
lúdicos, formativos e competitivos;
-Promover a abertura da escola ao meio;
-Aplicar e desenvolver conhecimentos e competências adquiridas nas
atividades curriculares;
-Selecionar e consultar (em centros de recursos, bibliotecas, museus,
laboratórios, empresas e outras instituições…) documentos de natureza
diversa

(dicionários,

documentais,

enciclopédias,

protocolos,

estatísticas,

gramáticas,
registos

atlas,

coleções

audiovisuais,

dados

informáticos…) para recolher informações necessárias à concretização de
projetos de trabalho;
-Promover o associativismo juvenil;
-Desenvolver métodos de organização e investigação.
-Desenvolver capacidades para trabalhar em grupo;
-Incentivar a autonomia e a auto - confiança;
-Contribuir para o processo de socialização.
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3. Desenvolvimento/prática dos valores inscritos no perfil dos alunos
Pretende-se desenvolver e pôr em prática os valores:

1 - Responsabilidade e integridade

x

4 - Cidadania e participação

2 - Excelência e exigência

x

5 - Liberdade

3 - Curiosidade, reflexão e inovação

x

x

4. Desenvolvimento das competências inscritas no perfil dos alunos
A intencionalidade desta atividade é trabalhar as competências:
Disciplina(s) / Outro(s)
(A) Linguagens e textos
(B) Informação e comunicação
(C) Raciocínio e resolução de problemas
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo
(E) Relacionamento interpessoal
(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia
(G) Bem-estar, Saúde e Ambiente
(H) Sensibilidade estética e artística
(I) Saber Científico, Técnico e Tecnológico
(J) Consciência e domínio do corpo

5. Descrição do Projeto
Um dos principais objetivos para o ano 2020/2021 é a formação
filatélica dos jovens proporcionando-lhes alguns conhecimentos filatélicos,
para que dentro da brevidade possível sejam capazes de apresentar as suas
coleções.
Outro objetivo a atingir mais tarde, fruto do trabalho desenvolvido neste
Núcleo ao longo da sua existência, será estar representado na Classe de
Juventude, em grandes exposições filatélicas, nacionais, europeias e mundiais.
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 Horário de Funcionamento
Terça - feira das 17h às 17h45m

 Local de Funcionamento
Sala de ciências gerais

 Recursos
Apoio da:
- Federação Portuguesa de Filatelia
- Associação de Coleccionismo do Vale do Neiva
- CTT

 Avaliação
O trabalho realizado no clube será avaliado com base na assiduidade,
participação, interesse e empenho demonstrados pelos alunos ao longo dos
vários períodos, durante o ano letivo.

6 Proposta de actividades a realizar

- Formação filatélica;
- Atividades de descoberta da Natureza;
- Vivências fotográficas;
- Mostra de coleccionismo.
1ª mostra de colecionismo na escola de 18 a 23 de fevereiro de 2021
Tema: Escutismo
Edição de carimbo + selo + postal
- Exposição sobre o Dia Mundial da Criança
De 1 a 8 de junho de 2021
Edição de carimbo + selo + postal
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7. Orçamento
Despesas:
Na Federação Portuguesa de Filatelia:
- Cartão de filatelista do responsável do clube 15€
- Cota anual na FPF – Lisboa 12,50€
- Cota juvenil / alunos – gratuita
- Edição dos selos
Serviço Nacional/0/20gr /Com Picote
100 selos = 126.35€
100 selos = 126.35€
- Edição dos 200 postais = ???

Valor dos carimbos: 1200€ / Sem encargos para a escola
Este clube não necessita de efetuar gastos ao longo do ano, uma vez que tem
os apoios necessários para evitar as despesas.
Numa fase posterior serão necessários a aquisição de dois expositores.

Nota:
Todos os inscritos no clube recebem a revista “Filatelia Lusitana” / Sem
encargos adicionais
O cartão de filatelista para juvenis é grátis na emissão e não carece de
revalidações anuais, até aos dezassete anos.

Fragoso, 25 de setembro de 2020

O professor responsável,
_______________________
Jorge Manuel Neiva da Silva
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