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Introdução

As atividades de enriquecimento curricular são um complemento ao currículo obrigatório, para um maior aprofundamento de um conjunto de
competências integradas no mesmo, em áreas artísticas, desportivas, tecnológicas e na disciplina de xadrez. Serão, também, em muitos casos,
um veículo para iniciar os alunos em quadros competitivos, numa linha de salutar competição e para lhes proporcionar o contacto com outros
contextos de socialização. Este ano letivo vamos iniciar um percurso de desporto competição na modalidade de voleibol (feminino e masculino)
em parceria com o Clube Porto Volei.

Para alunos que necessitam prolongar a sua permanência no colégio por um tempo mais alongado após o final das atividades letivas são, em
paralelo com as salas de Estudo, ou em articulação com estas na modalidade de tempo parcial, uma forma mais orientada e útil de ocupar o
tempo livre ao final da tarde, sem deixarem de ter, também, uma componente mais informal e mais lúdica.

O funcionamento destas atividades estará dependente da adesão que cada uma obtenha junto dos alunos, pois algumas exigem, pela sua
natureza, um número mínimo de inscritos para poderem funcionar.

Em matéria de materiais e equipamentos que algumas destas atividades possam exigir, aconselha-se a que não os adquiram antes de terem
indicações dos respetivos professores.

Período para inscrições 

10 a 14 de setembro, na Secretaria do Colégio

Valor da inscrição

50€ por aluno (valor fixo independentemente do número de atividades em que o aluno se inscreva) 

Início das atividades 

17 a 23 de setembro ( será dada, posteriormente, indicação em concreto para cada uma das atividades) 

Horários e destinatários por atividade 

Consultar tabela anexa

Local 

A partir deste ano letivo as atividades de carater desportivo decorrerão tendencionalmente no Polo II. Nestas situações o 

check out será feito no local.
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Entidade responsável

Academia Gimnoarte, Póvoa de Varzim - Prof.ª Joana Rios

Preço 

2 x semana: 130€/trimestre

Local 

Colégio—Polo II (estúdios de dança) 

Horário

Ver mapa horário na última página
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Responsável

Mestre Esmeralda Santos (4º Dan Karaté)

Preço

1 x semana: 110€/trimestre; 2 x semana: 140€/trimestre

Local 

Colégio—Polo I (polivalente)

Horário

Ver mapa horário na última página

Nota 

A Associação Bushido cobra uma quota anual no valor de 40€ para 

inscrição na associação e para cobertura da atividade por um seguro 

desportivo.



Responsável 

Academia We Dance – Prof.ª Raquel Prazeres 

Preço

2 x semana: 130€/trimestre

Local 

Colégio—Polo II (Estúdios de dança) 

Horário

Ver mapa horário na última página
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Nesta atividade somos criadores a tempo inteiro e explorarmos o mundo da pintura, da impressão, da 

colagem, do recorte, da brincadeira e da imaginação! Neste espaço, os alunos utilizam a tinta e outros 

materiais para criar histórias, experimentam várias técnicas e, ao mesmo tempo, aprendem a misturar 

cores, materiais e ideias!

Responsável 

Prof.ª Joana Oliveira (mestrado em Ensino de Artes Visuais)

Preço 

1 x semana: 60€/trimestre

Local 

Colégio— Polo I (sala de expressão plástica)

Horário

Ver mapa horário na última página
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Responsável 

Toda-a-Prova

Preço 

1 x semana: 100€/trimestre; 2 x semana: 130€/trimestre

Local 

Colégio—Polo II (Instalações desportivas)

Horário

Ver mapa horário na última página

Nota: Os alunos novos devem adquirir o Kit futebol que inclui

t-shirt, camisola, calção e um par de meias( 25€).
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Responsável 

Toda-a-Prova

Preço 

3 x semana: 150€/trimestre

Local 

Campo da Senhora da Hora – segunda-feira e quinta-feira

Colégio – Polo II – quarta-feira 

Horário

Ver mapa horário na última página

Nota: Na modalidade de futebol a integração dos alunos no projeto de competição

dependerá de um diagnóstico realizado pelo professor. 

Os alunos devem adquirir o Kit Futebol Competição que inclui camisola de jogo

personalizada, t-shirt treino, fato de treino, calções e um par de meias( 60€). 
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Professores responsáveis 

Piano – Laura Felício (licenciada em Piano Clássico, pela ESMAE) e João Grilo (Licenciado em Piano Jazz, pela ESMAE; mestre em

composição e Performance; Rhthimic Music Conservatory, Copenhada) 

Guitarra – Rui Maio (Licenciado em Música - Performance de Guitarra, pela Univ. de Aveiro)

Violino – Ana Clérigo (licenciada em Música pela ESMAE; a concluir mestrado em ensino de música) e Graça Granda (mestre em

ensino de Música, pela ESMAE)

Viola D’Arco – Vítor Carvalho (licenciado em Viola D'Arco, pela ESMAE-IPP)

Violoncelo – Ana Mafalda Monteiro ( mestre em ensino de Música ,pela ESMAE)

Contrabaixo – Paulo Boaventura ( mestre em ensino de Música pela Univ. do Minho)

Preço 

1 x semana: 160€/trimestre

Local 

Colégio 

Horário

Ver mapa horário na última página

Notas

1 – Os horários serão definidos entre alunos e professores, após as 17h15;
2 – Cada aula tem a duração de 1 hora e é dada a dois alunos em simultâneo ou em alternativa, uma aula 
Individual de 30 minutos.
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Responsável 

Prof. Cátia Lopes (licenciatura em Teatro-Interpretação)

Preço 

1 x semana: 60€/trimestre

Local 

Colégio—Polo II 

Horário

Ver mapa horário na última página



Entidade responsável

Toda-a-Prova

Mini-Ténis e Ténis de iniciação 

Preço - 1 x semana: 100€/trimestre; 2 x semana: 130€/trimestre

Local - Colégio – Polo II (instalações desportivas)

Ténis Desenvolvimento 

Preço- 1 x semana: 110€/trimestre; 2 x semana: 140€/trimestre

Local - CDUP (transporte de ida e regresso incluído no preço)

Horário

Ver mapa horário na última página
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No V!VA’Lab aliamos a nossa experiência pedagógica e a alegria de aprender fazendo, às linguagens de

programação e às ferramentas tecnológicas do sec. XXI. O V!VA’Lab é um momento de aprendizagem onde é

possível brincar incentivando a exploração e a experimentação criativa. Robótica, fabricação digital, eletrónica,

programação, arte, pneumática, hidráulica, máquinas simples e modelação 3D são algumas das nossas ferramentas

para desenvolver competências do futuro.

Responsável

Prof.ª Alexandra Baltazar (licenciatura em Educação de Infância)

Prof. Miguel Almeida (licenciatura em Arquitetura)

Preço

1 x semana: 130€/trimestre

Local

Colégio—Polo I

Horário

Ver mapa horário na última página
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Responsável 

Prof. João Cálix (licenciado em Ciências da Educação, pela FPCE da 

Univ. do Porto; Treinador de Xadrez grau I)

Preço 

2 x semana: 60€/trimestre

Local 

Colégio—Polo I

Horário

Ver mapa horário na última página
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Responsável 

Atitudo Academy—Instrutora Marta Ambrósio

Preço 

1x semana: 100€/trimestre 

Local 

Colégio – Polo II

Horário

Ver mapa horário na última página
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Concretizando uma das opções do nosso Projeto Educativo, vamos iniciar este ano um projeto desportivo vocacionado para a competição na modalidade de 

voleibol, feminino e masculino. Este projeto será desenvolvido em parceria com o Clube Porto Volei. Vamos começar por apostar nos níveis de formação Minis 

A e B, compreendendo as idades entre os 6 e os 12 anos (nascidos entre 2006 e 2012).

Teremos a possibilidade de integrar, desde já, e apenas no feminino, as alunas com idades superiores a 12 anos (nascidas anteriormente a 2006) nas equipas 

de competição do Porto Volei. As equipas deste clube integradas nos quadros competitivos da Federação Portuguesa de Voleibol passarão a realizar uma 

parte dos treinos dos diferentes escalões (entre infantis e seniores) nas nossas instalações, bem como todos os jogos. 

Responsáveis

Colégio Efanor - Prof. ª Joana Pereira (licenciatura em Educação Física e Desporto e Treinadora de Voleibol Grau II)

Porto Volei – Equipas técnicas do clube ( direção desportiva: Miguel Maia)

Preço 

Atendendo a que esta modalidade passa a ser a nossa aposta no âmbito do desporto de competição terá um apoio especial, pelo que cada 

praticante pagará ao nível de propinas apenas uma inscrição anual no valor de 100€, para 4 treinos semanais. A este valor acrescerão os custos 

com inscrições na FPV e equipamentos (a indicar posteriormente).  

Local 

Colégio—Polo II ( Instalações desportivas) 

Horário

No mapa de horário (última página) apenas se indicam os horário para o escalão de Minis. Desejavelmente cada atleta 

deverá realizar os 4 treinos propostos.

As atletas com idades correspondentes aos escalões de competição devem manifestar o seu interesse em se integrar neste

projeto, estando sujeitas a um diagnóstico prévio no sentido de se apurar se reúnem condições para o efeito. 
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FUTEBOL COMPETIÇÃO                                                       

A PARTIR DO 3ºANO                                          

(17:15 - 18:30)

TÉNIS DESENVOLVIMENTO*                                                                                        

(18:10 - 19:00 )                                                      

horário no CDUP

MINI VOLEI                                                                   

ATÉ AO 7ºANO                                                                                           

(17:30 - 18:30)                                                      

YOGA E MEDITAÇÃO                                                          

A PARTIR DO 2ºCEB                                             

(18:15 - 19:00)

TEATRO                                                               

3º ANO EM DIANTE                                           

(17:30 - 18:40)

FUTEBOL COMPETIÇÃO                                                       

A PARTIR DO 3ºANO                                          

(17:30 - 18:45) 

MINI VOLEI                                                                   

ATÉ AO 7ºANO                                                                                           

(17:30 - 18:30)                                                      

MINI VOLEI                                                                   

ATÉ AO 7ºANO                                                                                           

(17:30 - 18:30)                                                      

FUTEBOL COMPETIÇÃO                                                       

A PARTIR DO 3ºANO                                          

(17:15 - 18:30)

MINI TÉNIS/INICIAÇÃO                                                                      

PRÉ-ESCOLAR  E 1ºCICLO                                           

(17:20 - 18:05)                                                      

V!VA'Lab                                                       

A PARTIR DO 2º ANO                                                                          

(17:20 - 18:20 )

E

BUSHIDO KARATÉ-ZEN                              

3 E 4 ANOS                                               

(16:45 - 17:25 )

WE DANCE                                                         

PRÉ-ESCOLAR                                                            

(17:15 - 18:00 )

WE DANCE                                                        

1ºCICLO EM DIANTE                                                     

(18:00 - 18:45 )

DANÇA CONTEMPORÂNEA                                                            

2ºCICLO                                                        

(18:00 - 18:45 )

BUSHIDO KARATÉ-ZEN                                             

5 ANOS E 1ºANO                                                         

(17:25 - 18:10 )

V!VA'Lab                                                                   

A PARTIR DO 2º ANO                                                                

(17:20 - 18:20 )

FUTEBOL                                                        

1º AO 3º ANO                                           

(17:45 - 18:35 )

XADREZ                                                         

GRUPO II- DO 3ºANO EM DIANTE     

(17:20 - 18:05 )

BUSHIDO KARATÉ-ZEN                         

A PARTIR DO 1º ANO                                                

(11:30 - 12:30 )

TÉNIS DESENVOLVIMENTO*                                                                                        

(18:10 - 19:00 )                                                      

horário no CDUP

MAPA HORÁRIO DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

DANÇA CONTEMPORÂNEA                                                            

2ºCICLO                                                        

(18:00 - 18:45 )

FUTEBOL                                                        

PRÉ-ESCOLAR                                            

(17:15- 18:05 )

MINI VOLEI                                                                   

ATÉ AO 7ºANO                                                                                           

(10:30 - 11:30)                                                      

WE DANCE                                                             

PRÉ-ESCOLAR                                           

(17:15 - 18:00 )

BALLET                                                                               

PRÉ-ESCOLAR                                                                

(17:15 - 18:00 )

BALLET                                                                  

1ºCICLO                                                      

(18:00 - 18:45 )

WE DANCE                                                        

1ºCICLO EM DIANTE                                                            

(18:00 - 18:45 )

BUSHIDO KARATÉ-ZEN                             

A PARTIR DO 2ºANO                                               

(18:10 - 19:00 )

BALLET                                                                                        

PRÉ-ESCOLAR                                                                                

(17:15 - 18:00 )

BALLET                                                                  

1ºCICLO                                                      

(18:00 - 18:45 )

XADREZ                                                         

GRUPO II- DO 3ºANO EM DIANTE     

(17:20 - 18:05 )

FUTEBOL                                                        

PRÉ-ESCOLAR                                            

(17:15- 18:05 )

YOGA E MEDITAÇÃO                                                           

PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB                                               

(17:20 - 18:05)

CRIAR A BRINCAR                                            

A PARTIR DOS 5 ANOS                                          

(17:20 - 18:20 )

FUTEBOL                                                        

1º AO 3º ANO                                           

(17:45 - 18:35 )

FUTEBOL                                                        

4º AO 6º ANO                                           

(18:35 - 19:20 )

MINI TÉNIS/INICIAÇÃO                                                                      

PRÉ-ESCOLAR  E 1ºCICLO                                           

(17:20 - 18:05)                                                      

XADREZ                                                         

GRUPO I - DOS 5 ANOS AO 2º ANO                                       

(17:20 - 18:05 )

XADREZ                                                         

GRUPO I - DOS 5 ANOS AO 2º ANO                                       

(17:20 - 18:05 )

FUTEBOL                                                        

4º AO 6º ANO                                           

(18:35 - 19:20 )

NOTA: Em algumas modalidades disponíveis para diferentes valências, caso não exista um número de alunos 
suficiente para o arranque da aula, poderá ser necessário ajustar o horário a um único grupo.

*A integração do aluno neste nível dependerá de um diagnóstico realizado pelo professor.


