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CLUBE DO MOINHO
Quem somos?



Um centro de atividades; 

Um complemento da Escola e da Família; 

Um ambiente informal e descontraído, onde se ajuda as 
associadas a crescerem, para serem mulheres de 
liderança! 

Participam em atividades nas quais 
aprendem coisas novas ao mesmo tempo 
que se enriquecem como pessoas e fazem 
boas amigas!

As Associadas



CLUBE DO MOINHOMissão
Colaborar com os Pais



... apoiar os pais...
Na tarefa de formação das filhas! 
Por isso, tudo aquilo que o Clube do Moinho promove, vai ao 
encontro do que os pais desejam para as suas filhas: 

Que cresçam fortes, seguras, alegres, 

responsáveis… e com valores! 

Que sejam estudantes bem sucedidas! 

Que façam boas amizades, sejam, 

abertas aos outros e solidárias! 

Que sejam empreendedoras 

aprendendo a usar responsavelmente 

a sua liberdade! 



DNA do Projeto Formativo 
Família Escola Amizades

Clube do Moinho 

Plano de 
formação Ambiente Atividades 

Tertúlias 

Monitora: apoio personalizado 

Clube 
Júnior 
2º, 3º e 4º anos 

Secção A 
5º e 6º anos 

Secção B 
7º, 8º e 9º anos 



CLUBES JUVENIS
PELO MUNDO 

Não estamos sozinhas



As nossas Actividades 
Clube do Moinho 



Estudo 
Tempo de Estudo + Estudo orientado 

+ Cursos de métodos de estudo + Convívio de estudo 

Trabalho + Constância + Hábitos Intelectuais para 

enfrentar a vida com recursos próprios  



"Estás sem concentração?" 

"Estás sempre distraída com o telemóvel?" 

"Queres estudar a sério,

concentrada e com companhia?"

Então isto é para ti: salas  

do Clube do Moinho 

estão disponíveis! Aparece! 



Atividades Artísticas 
Viola & Dança

Teatro

Artes

Desenvolver a
sensibilidade
estética; 
Proporcionar
momentos
agradáveis aos
outros; 
Aprender a
trabalhar em
equipa. 

Comunicar; 

 Vencer a timidez; 

 Saber rir e
divertir os
outros; 
 Colocar-se
no papel do
outro. 

 Desenvolver
habilidades
manuais; 

 Desenvolver
o sentido
estético. 



Culinária  
Valorizar o
cuidado da casa
e da família; 

Valorizar e
agradecer
o trabalho
dos outros; 

Educar para a
proteção do
ambiente. 



Desporto 
Fomentar o
espírito de
equipa;  

Relativizar os
fracassos; 

Desenvolver
a constância;  

Aprender a
superar
obstáculos. 

d



Voluntariado 
Fomentar a
solidariedade,
a amizade;
aprender a
valorizar e
conviver com
quem é
diferente. 

l



Formação Cultural
Cineforum

Saber ouvir. 
Conferências e Tertúlias 

Visitas a Museus 

Saber expor e confrontar
opiniões. 

Conhecer e interessar-se
pelo mundo. 

Passeios e Convívios 
Fazer novas amizades. 



Balanço

Estudo; 

Vida familiar; 

Amizade. 



Formação Cristã

Sessões sobre a 
fé e a vida cristã

Tempos de 
oração

Direcção Espiritual Retiros

 "Continuem a vencer a apatia, dando uma resposta cristã às inquietações sociais e políticas que estão surgindo em várias partes do mundo. Peço-lhes para serem construtores do mundo, trabalharem por um mundo melhor. Queridos jovens, por favor, não olhem a vida da varanda, entrem nela!" 

Jornada 
Mundial da 

Juventude Rio 
de Janeiro Papa 

Francisco 
25/7/2013 

 

(Acompanhamento espiritual) 



Ambiente do Clube:
Amizade Confiança Liberdade responsável Lealdade e sinceridade Trabalho Equipa Serviço Respeito por cada pessoa Atenção aos pormenores Ordem e cuidado do material das atividades Pontualidade Vivência da fé ...



Os pais no clube do Moinho?
Quem são



Pais
Formamos
sempre em
uníssono com
os pais. 
 

Primeiros
educadores e

principais
protagonistas do

Projeto Formativo. 

Participação ativa no projeto Formativo; 
Apoio nas diversas necessidades do clube; 
Colaboração nas atividades... 



O Clube do 
Moinho &

Opus Dei

A formação do Clube – quer nas 
atividades quer no ambiente – segue 
os  ensinamentos de S. Josemaria, 
Fundador do Opus Dei, que é uma 
Instituição da Igreja Católica. 

Quanto às questões 
administrativas, económicas, 
jurídicas, etc., são da 
responsabilidade das pessoas 
da Direção do Clube, que tem 
profissional e  civil. 

As monitoras e professoras das 
atividades – profissionais jovens, 
universitárias ou profissionais 
experientes – coordenadas pela 
Direção, são as responsáveis pela 
atividade diária do Clube.  



Inspiração na Mensagem 

de S. Josemaria 
no Clube Moinho

Seriedade e exigência no estudo 

Valores sociais e de serviço 

Virtudes humanas e cristãs 

Clima de confiança e de 
amizade 

Papel ativo dos pais na 
educação  

+ Infos: www.opusdei.pt



Obrigada

Por nos ajudar a construir este Projeto!

Obrigada

Obrigada
Obrigada


