
 
OFICINAS / CLUBES  
  

• Oficina de Palavras 
 

 

     A Oficina de Palavras é um espaço centrado no fazer, um espaço lúdico e de aprendizagem, de partilha de saberes 

e experiências, aberto à criatividade, à participação em atividades relacionadas com as palavras, frases e textos, 

nas suas diferentes vertentes: escrita, oral, dramatizada, plástica… Recorrerá a diversos meios e ferramentas, 

desenvolvendo a observação, pesquisa, experimentação, recolha e competências comunicativas dos alunos, servindo 

de motivação e desbloqueio.  

 

HORÁRIO: Segunda-feira: 11:35 às 12:20; Terça e Quinta feira: 14:15 às 15h e/ou 15:10 às 15:55 (ou outro a combinar 

com os/as alunos/as interessados/as) 

Sala 1.10 – (computadores) - Escola Básica 2, 3 Prof. Lindley Cintra e/ou Escola Secundária do Lumiar (sala computadores) 

Público-alvo:  Toda a comunidade escolar 

Dinamizadora: Teresinha Alves 

 

 
 
 

 

 

• CineLindley  
 
     Este projeto tem como finalidade levar a comunidade escolar a visionar obras representativas da arte 

cinematográfica, dentro e fora do agrupamento.   

  A implementação do mesmo visa o conhecimento e a apreciação, por parte de alunos e outros, daquilo que a 

sétima arte tem para oferecer, nas vertentes de ficção, animação e documentário. 

 Pretende-se variar e enriquecer o modo de interação dos discentes com a mecânica do conhecimento, por via do 

sistema de criação mais representativo e englobante do nosso tempo (e súmula das artes, letras, ciências, música,…): 

a imagem em movimento, ou seja, o cinema, como co-educador do olhar para ampliação do pensamento e da 

imaginação. 

 

HORÁRIO: uma vez por mês, numa terça ou quarta feira: 15: 10 às …  (dependerá da duração do filme)  

Publicidade afixada atempadamente nas escolas: Secundária do Lumiar e Básica 2, 3 Prof. Lindley Cintra. 

Sala: Auditório da Escola Secundária 

Público-alvo:  Toda a comunidade escolar 

Dinamizadores: José Costa e Teresinha Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

• Clube de Música  
 

     O Clube de Música pretende potenciar o gosto pela música junto da comunidade discente, pelo que promove a 

interpretação vocal e instrumental sem quaisquer preocupações do ponto de vista teórico, que fazem parte do 

programa da disciplina de Educação Musical e que por isso serão objeto de atenção, nas aulas da disciplina. 

    O objetivo é cantar e tocar por prazer e constituir um repertório, tão vasto quanto possível, baseado num 

reportório pop e/ou tradicional, como também sonorização de filmes mudos, como experiência de texturas musicais, 

usufruindo dos instrumentos disponíveis na escola e outros, em que poderá ser interpretado em eventos na 

comunidade educativa. 

 

HORÁRIO: Segunda-feira: 14:15 às 15: 55 

Sala de música - (1.15) - Escola Básica 2, 3 Prof. Lindley Cintra 

Público-alvo: 2º ciclo (aberto também à restante comunidade escolar) 

Dinamizador: Marco Henriques 

 
 
 
 
 

• Partilhar 
 

     O projeto de voluntariado pretende envolver toda a comunidade escolar assim como instituições da comunidade 

que o rodeia, estabelecendo protocolos e encetando ações diversas ao longo do ano letivo (Cabaz de Natal, Recolha 

de livros infantis e brinquedos…). 

     O projeto visa afirmar-se e desenvolver-se através do exemplo dado pelas intervenções dos jovens voluntários. 

Promover o reconhecimento e integração de valores e princípios universais de convivência e respeito pelos outros 

e pelos espaços. 

     - Capacitar os alunos do agrupamento para uma cidadania ativa e para a responsabilidade social;  

     - Promover o espírito de voluntariado e solidariedade através da interação e apoio a atividades, outros projetos, 

e parceiros sociais;  

 
HORÁRIO: Quarta-feira 10:40 às 12:20  

Sala: 12, Pav. D - Escola Secundária do Lumiar 

Público-alvo:  Toda a comunidade escolar 

Dinamizadora: Albina Gomes 

 

 



 
                                           
 

•   Ler, mas pouco! 
 
     Projeto associado ao VAler, inserido no projeto Movimento 14-20 a Ler do Plano Nacional de Leitura. 

Destina-se a todos os alunos do ensino básico e secundário. É uma parceria com a Associação artística Algures e a 

Junta de Freguesia do Lumiar. 

     O objetivo geral é consciencializar os alunos acerca da importância da leitura; despertar e desenvolver o gosto 

pela leitura; estimular a criatividade; desenvolver capacidades de interpretação e relação com o real; enriquecer 

o vocabulário; desenvolver a escrita; diversificar as leituras, associando-as a outros setores culturais e processos 

criativos. 

Desenvolve-se em conjunto com a biblioteca da Escola Secundária, visando, também, a aquisição e divulgação 

de livros. 

Tem como meio de divulgação privilegiado o instagram - #14.valer.20 , a página da escola e o facebook. Irá surgir 

associado ao blog da biblioteca, promovendo trabalhos dos alunos.  

 

HORÁRIO: Segunda-feira – 9:55 às 11:25 

Sala: biblioteca/auditório da Escola Secundária 

Público-alvo: Alunos do ensino básico e secundário 

Dinamizadora: Rosa Almeida 

 

 
 
 
 

 

•  Clube Europeu   
 

    O Clube Europeu do Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra visa dinamizar atividades no domínio da 

educação europeia.  

    Tendo em conta as contingências da situação pandémica atual, as docentes Coordenadoras do Clube optaram 

pela criação de uma Google Classroom, através da qual irão desenvolver um conjunto de atividades com vista a 

envolver a comunidade escolar, em especial os alunos do 3ºCiclo e do Ensino Secundário, no alargamento dos 

conhecimentos sobre a União Europeia e o seu funcionamento.  

    Este clube pretende criar entre os seus membros um verdadeiro espírito europeu de cidadania ativa e 

transmiti-lo aos outros membros da comunidade em que estão inseridos.  

 
HORÁRIO: Terça-feira: 11.35 às 13.05 e Quarta-feira: 14.15 às 15.55 
Obs: Tratando-se de um clube a dinamizar online, os alunos podem aceder às atividades propostas a qualquer 
momento. As sessões síncronas serão agendadas com os participantes, tendo em conta o horário escolar dos 
mesmos.  

Público-alvo: Alunos dos 8º, 9º e Secundário. 
Dinamizadoras: Luísa Cardoso e Luísa Sousa 

                   
 



 
 
 

• Clube de Debate 
      

    Pretende promover a criação de ideias e a facilidade em expressar opiniões sobre assuntos variados. O professor 

presente será o motor das discussões, bem como regulador dos debates. A ideia é pôr os alunos a pensar, pesquisar 

e a tecer opiniões. O Clube pretende desafiar os alunos a interessarem-se pelo meio que os rodeia e cada vez mais a 

adquirirem competências ao nível da leitura, escuta e a criar juízos de valor sobre informação relevante, em várias 

áreas. 

    O debate entre alunos e o dinamizador pode ocorrer de modo informal num local da escola, como uma sala 

(Secundária do Lumiar). Temas possíveis podem ir desde o ambiente, inclusão, participação ativa na comunidade, 

escola, flexibilidade dos currículos, saúde, voluntariado, etc. É uma atividade extra que implica da parte dos alunos, 

a vontade em fazerem algo mais do que estudar. 

 
HORÁRIO: Quinta -feira das 12:20 às 13:05 

Escola Secundária do Lumiar 

Público-alvo:  Alunos do 9º, Secundário e Profissional  

Dinamizadora: Sónia Mesquita 

 

 

 

 
 
 
 

• Clube de Ciências: “A Ciência está entre nós”     
 

    O clube de Ciências pretende criar um espaço onde os alunos possam desenvolver atividades 

extracurriculares, com principal ênfase numa componente científica experimental, de forma a motivá-los 

para a aprendizagem das Ciências e desenvolvimento das suas capacidades cognitivas e ocupar o seu tempo 

livre através da concretização de atividades apelativas, com carácter formativo. 

    O clube é dirigido aos alunos do segundo e terceiro ciclos que serão desafiados a questionar os 

fenómenos do dia-a-dia e tentar dar resposta a partir da realização de algumas experiências, da sua 

interpretação e conclusão. Poderão, ainda, realizar atividades de pesquisa, investigação e concursos, cujos 

trabalhos resultantes serão divulgados na Comunidade Escolar. 

 
HORÁRIO: Segunda-feira: 11:35 às 13:05 e Quinta-feira: 13.30 às 15:00 –Sala: 3, Pav. B - Escola Secundária do Lumiar 

Quinta-feira: 14: 15 às 15: 55 – Sala: 2, Pav. B - Escola Secundária do Lumiar 

Público-alvo: 2º e 3º ciclos e Secundário 

Dinamizadoras: Maria João Cardoso e Filipa Monteiro 

 


