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Este é o vigésimo segundo Boletim dos Clubes Europeus. Com esta publicação pretendemos divulgar projetos, temas e 
atividades desenvolvidos pelos Clubes, entre setembro e dezembro de 2020. Divulgamos, igualmente, datas relevantes 
a nível nacional e internacional bem como informações de interesse.

Relembramos que podem utilizar a página do Facebook dos Clubes Europeus para divulgar atividades dos vossos 
Clubes, bastando para isso colocar um “post” na cronologia. 

Aproveitamos para agradecer a todos os Clubes que nos têm enviado notícias e exemplos de práticas para partilharmos 
neste Boletim. Esperamos continuar a receber estes testemunhos!

A Equipa dos Clubes Europeus.
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Clube Europeu AE Vidigueira
Dias Europeus...Línguas e 
Desporto na Escola: Os alunos 
do Clube Europeu celebram o 
Dia Europeu do Desporto na 
Escola e o Dia Europeu das 

Línguas alertando toda a comunidade educativa que é 
ótimo exercitar o corpo e a mente, falar e entender 
diferentes línguas. Leia aqui a notícia completa.

Erradicar a pobreza é urgente!: O Clube Europeu, 
em conjunto com a Associação Terras Dentro, para 
assinalarem o Dia Internacional para a Erradicação da 
Pobreza, discutiram a temática e os alunos, se estivessem 
na Presidência da Comissão Europeia já sabiam o que 
iam fazer para acabar com este flagelo. Leia aqui a notícia 
completa.

Alimentação...saudável e sustentável: Os alunos do Clube 
Europeu comemoraram o Dia Mundial da Alimentação, a 
16 de outubro, com atividades que enriqueceram os seus 
conhecimentos e o seu paladar. Mini-debate, quizz e um 
lanche muito saudável e divertido. Leia aqui a notícia 
completa.

Direitos das Crianças: Todos os dias comemoramos os 
Direitos das Crianças. Os membros do Clube Europeu 
AEVID conversaram e debateram os Direitos das Crianças 
e depois, através de um jogo, “O jogo dos direitos”, 
tiveram a oportunidade de explorar os direitos de todas 
as crianças. Leia aqui a notícia completa.

Papás Socorro! O Clima está a mudar!!!: Os membros 
do Clube Europeu, no dia 6 de novembro, relembraram 
alguns trabalhos realizados durante o ano letivo transato 
e assistiram ao filme “The Day After Tomorrow” que, 
através da ficção, alerta para o perigo das catástrofes 
naturais, em concreto as que resultam das alterações 
climáticas! Leia aqui a notícia completa.

Apanha o comboio e viaja: Através de ferramentas e 
recursos WEB, os alunos do Clube Europeu, descobriram 
que podiam viajar de comboio, comodamente a partir 
das suas casas e de forma bastante ecológica, com a CP 
- Comboios de Portugal. Vem descobrir como - lê todo o 
artigo!!! Leia aqui a notícia completa.

Human Eco Christmas Values XXL: Os alunos do Clube 
Europeu, deixaram os votos de Boas Festas a toda 
a comunidade, com mensagens simples, mas muito 
importantes, que apelam à preservação do meio ambiente 
e ao respeito dos Direitos Humanos, numa árvore, 
construída colaborativamente em formato XXL. Leia aqui 
a notícia completa.

Clube Europeu ES Eça de Queirós - 
Póvoa do Varzim 

Celebração do Dia Europeu das 
Línguas - ESEQ Póvoa de Varzim: 
Em parceria com as línguas 
estrangeiras, os alunos 
realizaram atividades de 

visionamento de vídeos, realização de jogos, exploração 
de textos multimodais, aprendizagem de vocábulos 
inerentes a idiomas europeus e ainda registo de 
expressões nas línguas oficiais da União Europeia. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Padre João 
Rodrigues

Exposição “Água Fonte da Vida”: O 
Agrupamento de Escolas de 
Sernancelhe inaugurou no dia 30 de 
outubro a exposição intitulada “Água 
fonte da vida”, que esteve aberta à 

comunidade escolar até ao dia 13 de novembro. Esta 
exposição é um dos projetos submetidos a concurso da 
Rede Nacional dos Clubes Europeus, no anterior ano 
letivo. Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_vidigueira_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_vidigueira_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_vidigueira_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_vidigueira_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_vidigueira_noticia_5.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_vidigueira_noticia_6.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_vidigueira_noticia_7.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/es_eca_de_queiros_povoa_de_varzim_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_padre_joao_rodrigues_noticia_1.pdf
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Clube Europeu AE Aurélia de Sousa
“Salvar Palavras”: Cada aluno 
começou por escrever as 5 
palavras que considera mais 
importantes, tendo em conta o 

atual contexto de pandemia e o mundo em que vivemos. 
Após uma breve conversa sobre o significado das palavras 
escolhidas, cada um decidiu qual era a palavra mais 
importante para si. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Júlio Dinis - 
Gondomar

GondomarForFuture: Marcha/
exposição em prol do ambiente, a 
qual enquadrando-se nos tempos 
que correm, as pessoas foram 
substituídas pelos seus sapatos. 
Campanha de sensibilização para a 

necessidade de salvar o planeta. Leia aqui a notícia 
completa.

A brincar também se aprende: Com o lema a brincar 
também se aprende, os alunos do nosso Clube Europeu 
construíram vários jogos com o objetivo de dar a conhecer 
aos seus colegas o que são as alterações climáticas e as 
suas consequências. Os jogos foram aplicados nas turmas 
do 2.º e 3.º ciclo. Leia aqui a notícia completa.

Comemoração do Dia Internacional dos Direitos 
Humanos: O Clube Europeu, a exemplo de anos anteriores 
celebrou o dia 10 de dezembro, dia em que se comemora 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Neste 
sentido, ao longo das sessões do Clube Europeu os alunos 
desenvolveram vários trabalhos ilustrativos sobre esta 
temática e a sua importância. Leia aqui a notícia completa.

Natal no Clube Europeu: A atividade de Natal no Clube 
permitiu aos alunos, ao reunirem informações sobre a 
tradição natalícia da sua região e nos diferentes países da 
União Europeia, descobrirem mais informações sobre sua 
própria cultura e tradições e identificar aspetos comuns. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EB 2/3 do Caniço
ExpoEUROPA - Semana da Europa: De 23 
a 27 novembro decorreu na Escola dos 2º 
e 3º ciclos do Caniço a “ExpoEuropa”, uma 
atividade dinamizada pelos membros do 
Clube Europeu no âmbito da celebração 
da Semana da Europa. Leia aqui a notícia 

completa.

Clube Europeu AE Gondifelos
Clube Europeu AEG com o Dia Mundial da 
Alimentação: É já uma tradição no 
Agrupamento de escolas de Gondifelos 
assinalar o Dia Mundial da Alimentação. O 
Clube Europeu AEG fez parte do evento que 
se prolongou por quase uma semana com 

atividades que se destinaram a toda a comunidade 
educativa. Leia aqui a notícia completa.

Semana Europeia de Prevenção de Resíduos no AEG: O 
Clube Europeu AEG e o Clube Eco-Escolas deram as mãos 
para conjuntamente criarem atividades com o intuito de 
assinalar a Semana Europeia de Prevenção de Resíduos 
2020. Neste ano decorreu de 21 a 29 novembro e tem 
como enfoque os resíduos invisíveis. Leia aqui a notícia 
completa.

Natal à mesa - por cá e pela Europa: Kerststronk, Stollen, 
Brunkager, Kendel… O que é? Come-se? Sim, pelo Natal! 
Este foi o convite feito pelo Clube Europeu AEG e pela 
Biblioteca Escolar: Passem por este espaço, deixem-
se desafiar pelos pratos que são apresentados e vão à 
descoberta desta herança do património cultural europeu. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EBS Padre Manuel 
Álvares

Plogging pela Ribeira Brava: “Urban 
Plogging” - Nasceu na Suécia, mas é 
prática crescente em todo o Mundo…!

Consiste em correr, correr para exercitar 
o corpo e a alma … A alma, o corpo e o 

ambiente em sintonia… Leia aqui a notícia completa.

“Direitos Humanos – Algo que é meu e teu”: A Escola 
Básica e Secundária Padre Manuel Álvares assinalou 
no passado dia 10 de dezembro os 72 anos em que 
foram instituídos os Direitos Humanos pelas Nações 
Unidas. Este evento insere-se no Projeto de Cidadania e 
Desenvolvimento da Turma 12ºB – CT2. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu Colégio dos Plátanos 

Feliz Dia de São Martinho!: Os alunos 
do Clube Europeu assinalaram o Dia de 
São Martinho através da perspetiva da 
partilha, lembrando o feito do santo 
para com o mendigo. Leia aqui a notícia 
completa.

“Baixar, Proteger, Aguardar”: O que fazer quando a terra 
treme? Ao som do toque que anunciava o simulacro, os 
alunos protegeram-se debaixo das mesas. Leia aqui a 
notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_aurelia_de_sousa_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/eb_2_3_do_canico_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_de_gondifelos_noticia1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_de_gondifelos_noticia2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_de_gondifelos_noticia3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/es_eb_2_3_padre_manuel_alvares_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/es_eb_2_3_padre_manuel_alvares_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/colegio_dos_platanos_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/colegio_dos_platanos_noticia_2.pdf
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Clube Europeu AE D. Maria II – Vila 
Nova de Famalicão 

Comemoração dos Direitos 
Humanos: memórias das “crianças 
cáritas” em Portugal: Nas primeiras 
duas semanas de dezembro, o 
Clube Europeu, o Departamento 
de Ciências Sociais e Humanas e a 
Biblioteca Escolar dinamizaram a 

comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, 
centrando-se na exposição “Crianças Cáritas em Portugal”. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE São Bruno
Manifestação de 
palavras: As 
manifestações pelo 
clima têm sido uma 
realidade e os 

alunos de 7.º ano da EB de São Bruno, em Caxias, Oeiras, 
também organizaram a sua manifestação. Por estarem 
conscientes da crise climática que estamos a viver, 
quiseram chamar a atenção para esse problema. Leia aqui 
a notícia completa.

Clube Europeu AE Alijó
Halloween em tempos de Pandemia: A 
origem da festa do Halloween, possui uma 
grande trajetória, dado que se pratica há 
mais de três mil anos. Foram os celtas, 
povo que era politeísta os responsáveis 
pelo “evento” - ligação com diversos 
deuses relacionados com os animais e as 

forças da natureza. Leia aqui a notícia completa.

Dia de S. Martinho - Diferente sem a feira e sem gente: 
Todos os anos as pessoas do Concelho de Alijó aguardam 
ansiosamente esta data: reúnem-se pessoas de todas as 
freguesias do Conselho; familiares que estão a trabalhar 
fora, juntam-se neste dia para viver relembrar o passado. 
Esta é a maior feira do Concelho. Leia aqui a notícia 
completa.

Direitos Humanos: Todos os anos a 10 de dezembro 
comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) 
constitui um marco na história dos direitos humanos. Leia 
aqui a notícia completa.

Quadra Natalícia: Para a esmagadora maioria dos meus 
colegas o Natal é muito importante, isto não significa que 
esta quadra tenha o mesmo significado para todas as 
pessoas do mundo. Por isso existe a noção de liberdade 
religiosa. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Celorico de Basto
O comboio é a melhor opção (e o 
Pai Natal concorda!): O comboio é 
a melhor opção como meio de 
transporte por diversas vantagens 
que disponibiliza. Estas são 
bastante relevantes e tidas em 

conta quando pensamos, por exemplo, no ambiente e no 
custo. Isto é tão verdade, que o Pai Natal decidiu descansar 
as renas e optou pela ferrovia! Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Mora

O comboio das mensagens de Natal: As mensagens de 
Natal 2020 chegaram ao Agrupamento de Escolas de 
Mora de comboio. Com muita cor, criatividade e 
imaginação cada carruagem transportou um sinal de 
esperança no futuro. Leia aqui a notícia completa.

Jogo da Glória – “Pouca-Terra, Pouca-Terra”: Os alunos 
do Agrupamento de Escolas de Mora vão ter disponível no 
segundo período, nos computadores da Biblioteca Escolar 
um Jogo da Glória intitulado “Pouca-Terra, Pouca-Terra”. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vilela 

Troca Europeia de Decorações de Natal, 
2020: O Clube Europeu do Agrupamento 
de Escolas de Vilela aceitou o desafio 
proposto pelo Centro de Informação 
Europe Direct Tâmega, Sousa e Alto 
Tâmega, para participar na troca 

europeia de decorações de Natal 2020 com 28 escolas 
europeias. Leia aqui a notícia completa.

Exposição sobre “As Alterações Climáticas”: Realizou-
se na Sede do Agrupamento de escolas de Vilela, uma 
exposição sobre “As Alterações Climáticas”. Foi colocada 
em local de destaque para que todos os alunos e visitantes, 
tivessem a oportunidade de apreciar e simultaneamente 
refletir acerca da problemática apresentada. Leia aqui a 
notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_d._maria_ii_vila_nova_de_famalicao_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_sao_bruno_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_celorico_de_basto_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_mora_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_mora_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_vilela_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_vilela_noticia_2.pdf
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Clube Europeu AE Verde Horizonte 
As árvores dos Direitos Humanos 
do Clube Europeu AEVH: Alunos e 
professores do CE assinalaram o 
dia com várias atividades que 
mobilizaram o agrupamento. 
Desenhos, pinturas e músicas 

lembraram o dia. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Dr. Ferreira da 
Silva 

Dia Europeu das Línguas 2020: O Clube 
Europeu AEFS associou-se à 
comemoração do Dia Europeu das 
Línguas, tendo lançado o desafio de dois 
projetos eTwinning no âmbito da 
celebração da diversidade linguística 
europeia. Leia aqui a notícia completa.

ERASMUS DAYS 2020: O Clube Europeu AEFS assinalou os 
Erasmus Days que decorreram de 15 a 17 de outubro com 
a criação de um mural onde foram divulgados todos os 
projetos em desenvolvimento no nosso Agrupamento de 
Escolas. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Marrazes
Clube Europeu assinala dia de S. 
Martinho: No dia 11 de novembro, 
entre as 15h e as 16h30 na biblioteca 
da escola básica de Marrazes, os 
alunos do clube Europeu, do 5ºD, e 

do 5º E comemoraram o dia de S. Martinho com os utentes 
da AMITEI (lar junto à escola). Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Gondomar
Dia Europeu das Línguas no AEG1: O 
Clube Europeu do AEG1 celebrou no 
dia 26 de setembro, o Dia Europeu das 
Línguas com um concurso de máscaras 
de proteção Coronavírus, que se 
realizou nas duas escolas do 
agrupamento, tendo recebido 250 

criativas e trabalhosas máscaras. Leia aqui a notícia 
completa.

Dia Internacional dos Direitos Humanos no AEG1: O 
clube Europeu do AEG1 assinalou o dia 10 de dezembro, 
o Dia Internacional dos Direitos Humanos, para relembrar 
a data da adoção da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 
1948. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Gil Paes
O meio ambiente: Os alunos 
inscritos no Clube Europeu 
desafiaram tudo e todos para a 
situação do meio ambiente. O 
ponto de partida foi, 
indubitavelmente, uma 

entrevista feita ao Técnico Superior, Arquiteto Paisagista, 
Fernando Pereira, da Reserva Natural Paul Boquilobo, que 
os levou a refletirem sobre esta situação. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Almeirim
Alterações Climáticas? … 
Sim, podemos contribuir 
para um mundo melhor!!: O 
tema das Alterações 
Climáticas foi o desafio, foi o 

mote para a adoção de gestos “amigos do ambiente”. Dos 
pequenos aos grandes projetos, dos postais de Natal às 
estórias, das entrevistas às palestras, dos cartazes aos 
vídeos, deixámos mensagens, alertando para as ações 
sustentáveis a adotar. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EP Amar Terra Verde 
Perspetiva da implementação dos 
Direitos da Criança no Concelho De 
Vila Verde: Assinalar a comemoração 
da convenção dos Direitos da Criança 
promovendo um debate sobre os 
direitos das crianças e jovens do 

concelho de Vila Verde. Leia aqui a notícia completa.

EPATV põe cidadania em ação – agir para os direitos 
humanos: EPATV cria nuvens de palavras sobre os Direitos 
Humanos para exposição digital. Leia aqui a notícia 
completa.

Outubro Rosa na EPATV: EPATV assinala Dia Nacional 
de Prevenção do Cancro da Mama. Leia aqui a notícia 
completa.

EPATV assinala o Dia Mundial da Alimentação: A Escola 
Profissional Amar Terra Verde assinalou o Dia Mundial da 
Alimentação com todos os alunos visando alertar toda 
a comunidade escolar para as consequências de uma 
alimentação desequilibrada na saúde. Leia aqui a notícia 
completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_verde_horizonte_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_dr._ferreira_da_silva_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_dr._ferreira_da_silva_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_marrazes_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_gondomar_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_gondomar_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_gil_paes_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_almeirim_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ep_amar_terra_verde_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ep_amar_terra_verde_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ep_amar_terra_verde_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ep_amar_terra_verde_noticia_4.pdf


6

Clube Europeu AE Nuno Álvares 
GIS Day 2020: Clube Europeu/
Meteor-Escola comemora GIS Day 
(Dia dos Sistemas de Informação 
Geográfica - SIG) com atividades 
diversas e obtém prémio 

internacional.  Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Escola Portuguesa de 
São Tomé e Príncipe

“Día de los 
Muertos”: A 2 de 
novembro de 
2020, ainda no 
âmbito da 

cultura hispânica, celebrou-se, na Escola Portuguesa de 
São Tomé e Príncipe, o “Día de los Muertos”, segundo a 
tradição mexicana. Esta atividade foi promovida pelo CE 
em parceria com o Plano Nacional de Cinema e a BE. Leia 
aqui a notícia completa.

Dia Europeu das Línguas: No dia 25 de setembro de 
2020, comemorou-se, Na Escola Portuguesa de São Tomé 
e Príncipe, o Dia Europeu das Línguas. A atividade foi 
promovida pelo CE em parceria com o Departamento de 
Línguas e Educação Musical e juntou cerca de 150 alunos 
do 1º ciclo do EB ao 12º ano. Leia aqui a notícia completa.

Natal na EPSTP: A magia do Natal chegou à Escola 
Portuguesa de São Tomé e Príncipe. Leia aqui a notícia 
completa.

Queda do Muro de Berlim: No dia 9 de novembro de 
2020, assinalou-se, na Escola Portuguesa de São Tomé e 
Príncipe, a queda do Muro de Berlim numa parceria entre 
o CE, o Clube de artes e o Centro de Língua Alemã da 
USTP. Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/ae_nuno_alvares_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/escola_portuguesa_de_sao_tome_e_principe_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/escola_portuguesa_de_sao_tome_e_principe_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/escola_portuguesa_de_sao_tome_e_principe_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_22/escola_portuguesa_de_sao_tome_e_principe_noticia_4.pdf
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Dia Internacional da Democracia
A ONU declarou em 
2007 o dia 15 de 
setembro como o 
Dia Internacional da 
Democracia em 

referência à adoção em setembro de 1997 da “Declaração 
Universal da Democracia” pela União Interparlamentar 
(UIP).

O objetivo da criação desde dia é promover a 
democratização e a observação dos direitos e liberdades 
do homem. Nesta data é feito um convite às nações e às 
organizações para que realizem iniciativas que promovam 
os valores universais da democracia junto das populações.

As celebrações centram-se em Nova Iorque, na sede da 
ONU.

Dia Europeu das Línguas 

Em 2001 celebrou-se 
pela primeira vez o 
Ano Europeu das 
Línguas (AEL), por 

iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão 
Europeia, visando celebrar a diversidade linguística como 
uma riqueza do património comum da Europa a preservar. 
Foi ainda objetivo de AEL-2001 promover o multilinguismo 
e motivar os cidadãos europeus para a aprendizagem de 
línguas.

Foi, então, instituído o Dia Europeu das Línguas (DEL), 
que se celebra todos os anos a 26 de setembro. As 
competências linguísticas são essenciais para garantir a 
equidade e a integração. 

Dia Mundial Contra a Pena de Morte 
A data, lembrada a 10 de outubro, 
pretende defender a peça central dos 
direitos humanos – o direito à vida – 
sensibilizando os países contra a pena 
de morte.

Dia Mundial Contra a Pena de Morte foi criado em 2003 por 
iniciativa conjunta de organizações não governamentais, 
governos e organizações jurídicas. A Organização das 
Nações Unidas repudia a legalidade e o uso da pena 
capital, assim como a União Europeia.

Portugal foi o líder na abolição da pena de morte, já que 
foi o primeiro país do mundo a abolir a pena capital na Lei 
Constitucional, após a reforma penal de 1867

Dia Mundial da Alimentação 
Celebrado a 16 de 
outubro, esse evento 
marca o dia da fundação 
da Organização das 
Nações Unidas para a 
Alimentação e a 

Agricultura, em 1945.

A celebração do Dia Mundial da Alimentação foi 
estabelecida em novembro de 1979 pelos países membros 
na 20ª Conferência da Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura. Os objetivos deste dia 
são alertar para a necessidade da produção alimentar e 
reforçar a necessidade de parcerias a vários níveis, alertar 
para a problemática da fome, pobreza e desnutrição no 
mundo, reforçar a cooperação económica e técnica entre 
países em desenvolvimento, promover a transferência de 
tecnologias para os países em desenvolvimento, encorajar 
a participação da população rural, na tomada de decisões 
que influenciem as suas condições de vida.
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Dia Mundial de Combate ao Bullying
A data, assinalada a 20 de outubro, 
é um alerta internacional para o 
problema do bullying com que 
muitos jovens vivem.

Segundo o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), 
uma em cada três crianças do 
mundo, entre os 13 e os 15 anos, 
é vítima de bullying na escola 

regularmente.

Consciencializar a população mundial para esta forma de 
violência, apoiar e incentivar as vítimas a denunciarem 
estas graves situações e encontrar formas de as prevenir, 
são os desafios colocados por esta data, visto que a luta 
contra o bullying não é uma tarefa de um dia, nem de um 
grupo de pessoas, mas sim de todos os dias do ano e de 
todas as pessoas.

Dia do Armistício 
Esta é uma comemoração do 
fim simbólico da Primeira 
Guerra Mundial em 11 de 
novembro de 1918. 
A data comemora 
o Armistício de Compiègne, 
assinado entre os Aliados e 

o Império Alemão em Compiègne, França, pelo fim das 
hostilidades na Frente Ocidental, o qual teve efeito às 11 
horas da manhã — a “undécima hora do undécimo dia do 
undécimo mês”. 

Este dia tornou-se desde então um dia de lembrança em 
homenagem aos soldados e sobreviventes da Grande 
Guerra. Em muitas partes do mundo fazem-se dois 
minutos de silêncio às 11 horas da manhã locais. O 
primeiro minuto é para homenagear as vítimas da Guerra 
(cerca de 20 milhões de pessoas entre mortos e inválidos) 
e o segundo para homenagear os sobreviventes deste 
conflito mundial.

Dia Internacional dos Direitos das 
Crianças

O objetivo desta data, 
celebrada a 20 de novembro, 
é salientar e divulgar os 
direitos das crianças de todo 
o mundo.

A Declaração dos Direitos da Criança foi adaptada da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, tendo a 
seguinte redação:

	y Todas as crianças têm o direito à vida e à liberdade.

	y Todas as crianças devem ser protegidas da 
violência doméstica, do tráfico humano e do 
trabalho infantil.

	y Todas as crianças são iguais e têm os mesmos 
direitos, não importando a sua cor, raça, sexo, 
religião, origem social ou nacionalidade.

	y Todas as crianças devem ser protegidas pela 
família e pela sociedade.

	y Todas as crianças têm direito a um nome e a uma 
nacionalidade.

	y Todas as crianças têm direito a alimentação, 
habitação, recreação e atendimento médico.

	y As crianças portadoras de deficiências, físicas ou 
mentais, têm o direito à educação e aos cuidados 
especiais.

	y Todas as crianças têm direito ao amor, à segurança 
e à compreensão dos pais e da sociedade.

	y Todas as crianças têm direito à educação.

	y Todas as crianças têm direito de não serem 
violadas verbalmente ou serem agredidas por 
pais, avós, parentes, ou mesmo a sociedade.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comemora%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1918
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Armist%C3%ADcio_de_Compi%C3%A8gne
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aliados_da_Primeira_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Alem%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compi%C3%A8gne
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frente_Ocidental_(Primeira_Guerra_Mundial)


9

Dia Internacional do Voluntariado
Este  dia, celebrado no dia 5 de 
dezembro, foi instituído pelas Nações 
Unidas em dezembro de 1985, tendo por 
objetivo incentivar e valorizar o serviço 
voluntário em todo mundo.

O tema em foco no Dia Internacional 
do Voluntariado deste ano é: Voluntário para um futuro 
inclusivo.

Através do voluntariado, as pessoas fazem e promovem 
iniciativas com significado na promoção de sociedades 
mais inclusivas e igualitárias e que através de ações 
voluntárias, muitos dos que estão à margem podem vir a 
ser nelas incluídos.

Veja os trabalhos elaborados por alguns dos Clubes 
Europeus aqui.

Dia Internacional dos Direitos 
Humanos

A data, celebrada a 10 de 
dezembro, visa homenagear 
o empenho e dedicação de 
todos os cidadãos defensores 
dos direitos humanos, 
colocando um ponto final em 

todos os tipos de discriminação, promovendo a igualdade 
entre todos os cidadãos.

A celebração do evento foi escolhida para honrar o dia em 
que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou, a 10 
de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem. Esta declaração, assinada por 58 estados, 
teve como objetivo promover a paz e a preservação da 
humanidade após os conflitos da 2ª Guerra Mundial que 
vitimaram milhões de pessoas.

Esta data corresponde também à entrega do Prémio 
Nobel da Paz. 

Em 2020, o tema do Dia Internacional dos Direitos 
Humanos é “Recover Better – Stand Up for Human Rights”.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcidadania.dge.mec.pt%2Fvoluntariado%2Fnoticias-e-eventos%2Fdia-internacional-do-voluntariado-1%3Ffbclid%3DIwAR1zTpVkX48ld5pG9lsciKPmV7pozyA08BOfHcfdQKw2NK2QD35-ntS9I_o&h=AT3XhWyOlHJpkYCoUUg_n6lpy7eGqEp-HEm3EfTlWrZYElyYxeN9uLwWFrhHGvxKQ_XuxRJj1xumf0qTHwwdpKv8JPAZxpX4ZhKdMEAD3Dmb0USrEmFoaECw3xtI4LMDdEI4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2D_9mp-GQWQ0d8nrr_uDlmrFXZDNt1_0giwpGSk4remk540fYe0u1vf7kVCm3YQf1x2mL2WJvCkxmYWeB3CKC2O20RfHitNd9oPx-tPNdEG-GggCkYPvNGtQFHOJumq4wMbw3Ec9-44FNQ1Iwc7C9_mp36LppBaIW5VQcuq4eFhST05_krcbZrFtZ36oFYIY9HK2lCdT-IiXdNTJEGdyTeqg
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Próximo Boletim

A publicação do Boletim 23 está prevista para abril de 2021, pelo que as notícias devem ser 
enviadas até dia 18 de março de 2021. Esperamos poder continuar a contar com a vossa 
colaboração. Não se esqueçam de consultar a informação necessária ao envio de notícias 
em: https://dge.mec.pt/indicacoes-para-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus 

A DGE reserva o direito de selecionar os trabalhos enviados.

O conteúdo dos textos é da inteira responsabilidade dos autores.

https://dge.mec.pt/indicacoes-para-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus

