
 

 
 

Clube dos Poetas Vivos 

 

 
 

1. Denominação do projeto: Clube dos Poetas Vivos 

 

2. Objetivos a que se propõe: 

- Fomentar o gosto pela escrita e pela leitura; 

- Desenvolver a criatividade e o sentido estético; 

- Promover oportunidades de valorizar a escrita e a leitura; 

- Promover a leitura como atividade essencial na escrita de textos coerentes e coesos; 

- Utilizar processadores de texto e recursos da Web para a escrita, revisão e partilha de textos; 

- Desenvolver a atenção e a concentração na audição de textos gravados ou lidos por outros; 

- Desenvolver hábitos de trabalho autónomo; 

- Desenvolver competências sociais de trabalho colaborativo com os pares; 

- Desenvolver áreas de competências contempladas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória e, assim, promover o sucesso educativo; 

- Divulgar os trabalhos produzidos, através da publicação no blogue do Clube, para motivação dos 
alunos. 

 

3. Forma de funcionamento: 

- A sala onde for ministrada a aula do Clube dos Poetas Vivos funcionará sob a supervisão de um 
docente de Português, de acordo com o horário estipulado.  

- Os alunos reúnem-se com muitas ideias/palavras e  boa disposição. Depois da planificação e 
redação dos trabalhos de diversas tipologias, haverá a fase de aperfeiçoamento (revisão dos 
trabalhos), seguida da partilha em plenário. Posteriormente, serão publicados no blogue do Clube. 

 

4. Temas de abordagem/conteúdos: Mobilização de Aprendizagens Essenciais da disciplina de 
Português para desenvolver os conhecimentos, capacidades e atitudes previstos no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

5. Materiais/recursos: Tablet ou PC e criação de um endereço eletrónico para este Clube. 

 

6. Horário e local de funcionamento: 50 minutos semanais na sala onde for ministrada a aula do 
Clube dos Poetas Vivos. 

 

7. Público a que se destina: Alunos do 3.º Ciclo que queiram frequentar facultativamente este 
espaço, podendo os docentes de Português das turmas de 7.º e 8.º anos indicar alunos para a 
frequência deste Clube. 


