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Clube Dos Artistas 

Clube dos Artistas é um Atelier de Artes onde, num ambiente descontraído, os alunos poderão 

experimentar dar asas à sua imaginação. Aqui irão desenvolver a criatividade, explorando sem 

constrangimento as potencialidades individuais e materiais, sem o objetivo imediato de configurar 

resultados. 

 

O Clube de Artes é um projeto a funcionar no espaço escolar que tem como objetivos: 

• Potenciar a criatividade dos alunos 

• Desenvolver a perceção do saber Olhar 

• Experimentar várias técnicas e praticar a Expressão Artística  

 

Os projetos a serem desenvolvidos no clube incidirão sobre temas como o património 

artístico/cultural e intervenções no espaço escolar para o seu embelezamento. 

O clube pretende com a criação deste clube, que os alunos aprendam a valorizar o espaço escolar e 

o património artístico e cultural, bem como desenvolver a apetência pela ocupação dos tempos 

livres de forma construtiva. 

Pretende-se também, através do clube, sensibilizar a comunidade educativa para a importância da 

vivência artística no contexto escolar. 

 

Destinatários 

Alunos do segundo e terceiro ciclos do ensino básico, que demonstrem vontade em querer 

participar no Clube e inscritos no 

Início e ao longo do ano letivo. 

 

Funcionamento /avaliação 

O Clube vai funcionar ao longo do ano letivo, segunda-feira, 10:55-11:40, segunda-feira, 15:20-

16:05 e 16:05-16:50, terça-feira, 14:30-15:30, quarta-feira, 14:30-16:05 e quinta-feira, 14:30-15:30, 

na sala EV. 
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A avaliação da participação, empenho, atitudes e comportamentos dos alunos intervenientes será 

realizada por eles próprios, por todos e pelo professor responsável, em sessões a determinar para o 

efeito. 

  

Atividades 

• Execução de desenhos expressivos em suporte de papel, aplicando materiais diversos. 

• Pintura de telas em acrílico. 

• Desenho/ pintura de elementos do património artístico/cultural Português e Mundial. 

• Realização de um projeto para embelezamento dos espaços escolares. 

  

 

 

Coordenador do Clube de Artes 

Victor Nuno Moreira da Silva 

 

 


