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1. Introdução 

A escola, além das suas componentes de aprendizagem e formação, deve constituir-se num polo 
de aproveitamento das paixões e das sensibilidades individuais dos seus alunos.  
O clube Arco-íris foi criado no ano letivo 2017/2018 com o nome “Clube de Crochet”, a maior 
parte dos alunos que o frequentou desde a sua criação revelou interesse em continuar, facto que 
contribuiu para o manter também no presente ano letivo.  
O objetivo inicial de utilizar o clube como meio de contribuir para causas de cariz humanitário 
mantém-se, sendo o principal foco, para além disto continua-se a desenvolver ações que 
estimulem o gosto pela arte do crochet nos alunos participantes. Continuamos com necessidade 
de mais ajuda, mais mão de obra, assim, contamos com a colaboração da comunidade educativa 
em geral, pais, avós, pessoal docente, não docente, etc.  
 
2. Articulação com o projeto Educativo do Agrupamento 

Eixo 1 – Liderança e gestão 
OC3 – Reforçar as parcerias e protocolos com a comunidade 
OE1 – Potenciar a relação da escolar com a comunidade educativa. 
Eixo 2 – Prestação do serviço educativo 
OC6 – Fomentar a educação para a cidadania, a educação para a saúde e a educação ambiental, 
assentes na participação social e comunitária ativa e responsável 
OE3 – Dinamizar atividades de solidariedade 
 
3. Objetivos 

- Aprofundar conhecimentos e desenvolver métodos e técnicas do Crochet; 
- Suscitar o gosto por diversas formas de expressão artística; 
- Desenvolver a motricidade fina, concentração e memória visual; 
- Sensibilizar os alunos para o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar; 
- Sensibilizar para o desenvolvimento de novas técnicas de trabalho; 
- Desenvolver capacidades mentais importantes como a organização, a ordem e a disciplina; 
- Desenvolver a criatividade, e a possibilidade de ocupar o tempo com uma atividade relaxante e 
meditativa; 
- Desenvolver o sentido de solidariedade, humanismo e de partilha. 
 
4. Descrição do Projeto               

Denominação: CLUBE ARCO-ÍRIS 
Dinamizadores responsáveis: Liliana Brito e Paula Alves. 
Calendário/duração: Quinta-feira das 16:30 às 18:00; todo o ano letivo. 
Local: Sala ao lado da reprografia. 
Público-alvo: Alunos de todos os ciclos e alargado a toda a comunidade escolar. 
Recursos físicos: sala; agulhas de crochet; agulhas de tapeçaria; fio de algodão; trapilho; 
enchimento de fibra de silicone; tesouras; alfinetes. 
Recursos humanos: duas docentes de áreas disciplinares distintas. 



   

 

Metodologia: Essencialmente prática, baseando-se na conceção de bonecos e acessórios em 
crochet. Com a participação em movimentos humanitários sensibilizar-se-á os alunos para 
realidades diferentes e fomentar-se-á a compaixão e a solidariedade nos alunos. 
Modalidades de avaliação: Análise dos índices de frequência e assiduidade dos alunos inscritos e 
análise dos índices de participação e empenho dos alunos inscritos. 
 
5. Propostas de atividades a realizar 

- Ensino de técnicas básicas de crochet. 
- Conceção manual de vários objetos utilizando a arte do crochet. Nestas atividades tentar-se-á 
envolver toda a comunidade educativa, pais, encarregados de educação, pessoal docente e não 
docente. 
 

6. Orçamento 

- Meadas e novelos de fio em algodão 
- 6 tesouras 
- Enchimento de fibra de silicone 
 
*Observações:  
1. Estas quantidades são suscetíveis de uma eventual revisão ao longo do ano letivo. 
2. Os custos não são apresentados, pois as professoras responsáveis desconhecem os valore 
 

7. Monitorização 

Trimestralmente será feito o balanço das atividades desenvolvidas e serão apresentadas as 
conclusões na reunião de clubes e projetos. 

8. Avaliação 

No final do ano será produzido um relatório, a apresentar ao diretor, do trabalho realizado no 
clube/projeto onde constarão: as atividades realizadas; o balanço realizado pelos alunos através 
de um inquérito; o balanço dos dinamizadores. 

 
Fragoso, ___ de fevereiro  2022 
Os professores responsáveis, 
_____________________              ________________________       

(Liliana Brito)                                               (Paula Alves)                                                                


