
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRA DO ZÊZERE 
ESCOLA E.B.2,3/S PEDRO FERREIRO 

ANO LETIVO 2022 /2023 
 

 

 

Clube de Informática 
 

As tecnologias e a inovação são imprescindíveis na formação de alunos e estão muito 
presentes na referenciação das competências tidas como necessárias para o mundo atual. 
  

Com vista a possibilitar uma visão integradora das tecnologias na sociedade, a sua 
aplicação em diversas áreas de atividade, criando uma aproximação da escola à comunidade 
escolar e cimentar os conhecimentos técnicos adquiridos pelos alunos nas aulas de TIC, 
propomos este espaço de partilha, trabalho colaborativo na área das tecnologias da 
informação e comunicação.  
 
Objetivos 
 

- Promover a integração da comunidade escolar no âmbito das TIC; 

- Criar condições para a promoção do sucesso escolar e educativo dos alunos; 

- Desenvolver uma atitude responsável, individual e coletiva; 

- Promover a partilha de conhecimentos entre os frequentadores; 

- Favorecer o desenvolvimento do potencial criativo dos nossos alunos, através da utilização 

das novas tecnologias; 

- Desenvolver conceções ligadas ao planeamento e organização de projetos e resolução de 

problemas; 

- Investigação e desenvolvimento de projetos envolvendo a comunidade escolar; 

- Apoiar projetos de escola e/ou de turma desenvolvidos com recurso às TIC; 

- Divulgar a Escola e as suas atividades. 

 

Atividades 
 
- Criação de um logotipo para o Clube de Informática; 
- Criação de arvore de Natal com material informático; 
- Criação de um logotipo para o Clube de Ciência Viva; 
- Criação de vídeos nas alturas festivas; 
- Criação de vídeos com alertas sobre segurança na Internet; 
- Participação na DAC dos 9º anos, com a criação de uma APP; 
- Atividades relacionadas com a Segurança na Internet – Dia da Segurança na Internet; 
- Dinamizar Workshops sobre tecnologia e inovação para Professores e Alunos. 
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Etapas de implementação 

 
- Divulgação do projeto; 
- Informar os seus alunos e respetivos Encarregados de Educação (EE) acerca dos objetivos 
e horário de funcionamento do Clube; 
- Os alunos interessados deverão transmitir o seu interesse em frequentar o Clube, mediante 
autorização dos EE; 
- Os alunos receberão, um convite para aceitação da inscrição na disciplina criada para o 
efeito na plataforma Teams, a qual será o “espaço de encontro virtual” e de partilha de 
informação. 

 

Horário de funcionamento 
- Quintas-feiras, das 14:30 às 15:20 

 

Local 

Sala 12 
 
 
Professora responsável 
 
Sandra Henriques 


