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NOME DO PROJECTO:  

Clube de Xadrez da Escola Secundária de Lousada 

Pretendem alguns professores da disciplina de Matemática da Escola 

Secundária C/ 3º Ciclo do Ensino Básico de Lousada criar no próximo 

ano lectivo 2008/2009 o Clube de Xadrez da Escola. 

 

PROPONENTES: 

Isabel  Maria Menezes Pinto 

Maria Arminda do Vale Ferreira Moreira 

 

OBJECTIVOS DO CLUBE: 

 

 Como é do conhecimento geral, o jogo de Xadrez é susceptível de 

promover uma eventual melhoria nos alunos ao nível da concentração, 

da memória, da capacidade de leitura, da capacidade de pensar 

logicamente, do aumento da criatividade, da coordenação, da auto-

estima, da integração social e do aumento da capacidade de cálculo 

matemático.  



O jogo de xadrez é também considerado uma ferramenta na criação de 

laços de amizade e de espírito de grupo.  

Assim, serão objectivos fundamentais e específicos deste 

pretenso Clube de Xadrez:  

 

• promover a divulgação das regras do jogo do xadrez junto da 

comunidade escolar, quer junto dos alunos, quer de 

professores/educadores, funcionários, Pais e Encarregados de 

Educação e alertar para as vantagens deste desporto para o 

desenvolvimento da criança e do jovem; 

• fomentar o ensino e a prática de estratégias que aliam o raciocínio, o 

desafio e a reflexão com a competição de uma forma lúdica muito 

rica; 

• promover a aquisição de competências complementares, visto que 

não se ensina Matemática com xadrez, pois o xadrez tem apenas a 

capacidade de desenvolver capacidades de aprendizagem da 

Matemática;  

• estimular os alunos e os professores a aprenderem a jogar Xadrez; 

• promover a aprendizagem das técnicas pela partilha de saberes e de 

práticas;  

• aprender a controlar e a lidar melhor com as mais variadas emoções; 

• dinamizar o aspecto cultural e histórico do xadrez, bem como a sua 

evolução através dos tempos com a ajuda da Coordenadora da 

Biblioteca; 

• sensibilizar para o facto do xadrez ser um jogo de muita paciência e 

concentração; 

• ensinar a pensar de forma autónoma, independente e organizada; 

• combater o insucesso escolar, fomentando a criação de torneios; 



• criar laços de amizade e espírito de entre-ajuda; 

Actividades a desenvolver: 

• Criar o “Clube do Xadrez” com regulamento próprio e plano de 

actividades; 

• Ensinar (teoricamente) as regras básicas deste jogo e a sua história; 

• Treinar a paciência e a concentração; 

• Divulgar o “Clube do Xadrez” nas diferentes estruturas da escola; 

• Promover sessões de treino às 4ªs feiras na Biblioteca, com horário a 

combinar posteriormente;  

• Calendarizar e dinamizar torneios de xadrez (por turma, ano, etc.); 

• Convidar individualidades extra-escolares (Pais, familiares, 

professores, especialistas…) a darem formação na escola; 

• construir, com a ajuda do Cantinho das Artes e das Ideias, um jogo 

cujas peças sejam imaginadas, projectadas e elaboradas pelos alunos 

em materiais diversos.  

 

 

 

      Lousada, 10 de Julho de 2008

Os professores proponentes do Clube de Xadrez,

Isabel Pinto  e  Arminda MoreiraIsabel Pinto  e  Arminda MoreiraIsabel Pinto  e  Arminda MoreiraIsabel Pinto  e  Arminda Moreira



 

 


