INSTITUTO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO

Atividades de Complemento Curricular- 2º ciclo
As Atividades de Complemento Curricular pretendem oferecer junto dos alunos, um
conjunto variado de aprendizagens diferenciadas, onde cada um poderá explorar técnicas, procedimentos e experiências de acordo com as suas áreas de interesse.
AS ACC Culturais destinam-se aos alunos do 5º e 6º anos, e funcionam à 3ª feira das
17h40 às 18h40, frequentando cada aluno, obrigatoriamente uma ACC ficando o aluno
sujeito ao Regime de Faltas previsto no Regulamento Interno e a uma Avaliação Qualitativa, no final de cada período.
OBJETIVOS/ ATIVIDADES A DESENVOLVER
Arte no IPE

Projetar o enriquecimento visual, não só do local de trabalho (sala de aula), como em
relação aos espaços envolventes do Instituto, bem como dar respostas aos eventos que aí
decorrem anualmente e que implicam muitas vezes a realização de projetos de cariz
artístico. Um espaço que pretende dar resposta às festividades anuais (Natal, carnaval,
Páscoa, entre outras), criando peças e artefactos orientados para esse fim.

Cavaquinho Fomentar o gosto pela Música Tradicional Portuguesa; desenvolver a Prática Vocal e
Instrumental; divulgar o Património Cultural Português; trabalhar reportório tradicional
Português.
Fomentar a prática de atividades de natureza técnica centradas em trabalhos na área
Clube dos
Engenhocas da eletromecânica, por forma a executar pequenos projetos onde predominem a
criatividade e a originalidade dos trabalhos a desenvolver.

Clube de
Robótica

Desenvolver conhecimentos intuitivos de Matemática, Física, Mecânica e Linguagem,
sempre de forma lúdica; estimular a capacidade de elaborar, projetar e desenvolver
um projeto, com base nas construções disponíveis; aumentar a autoestima e a autoconfiança,

a

inspiração

e

a

criatividade,

estimular

a capacidade de resolução

de problemas, estimular o gosto pelo trabalho de equipa.

Experimenta Desenvolver atividades de carácter científico-tecnológico nas áreas das ciências
naturais, para promover o gosto da descoberta através da experimentação.
e Vê
Iniciação às Adquirir competências designadamente no domínio de processamento texto e apresentações eletrónicas, assim como, de conhecimentos em termos da navegação em segurança
TIC
dos recursos da internet, para dotar os alunos de capacidades suficientes para a elaboração de trabalhos escolares em formato digital.
Pretende-se que os jovens que nele participem, adquiram conhecimentos de determinaCoro e
dos conceitos e os desenvolvam, através de um trabalho centrado nos três grandes
Grupo
Instrumental domínios da Educação Musical, nomeadamente a Audição, a Execução (instrumental e
vocal), e a Composição, sobre os quais irá incidir todo o trabalho. Para além destas componentes, pretende-se também, que os participantes, desenvolvam aptidões ao nível dos
domínios cognitivos, sensível, motor e afetivo, e que a música seja um elemento

facilita-

dor da integração dos jovens na vida em sociedade, um fator apelativo ao desenvolvimento da sua criatividade e um auxiliador na supressão de dificuldades específicas,
bem como uma estreita ligação ao aproveitamento escolar global. Participação nos
eventos do IPE (Cerimónias, Missas, Festivais e outros para o qual forem convocados/
convidados). Parceria com

os

alunos

da

ACC

de

Cavaquinho. Integração/

Apresentação na Orquestra de Alunos e Ex-Alunos do IPE.
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