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julho 2016

boletim
Editorial

Este é o nono Boletim dos Clubes Europeus e com ele pretendemos divulgar projetos, temas e atividades desenvolvidos pelos Clubes Europeus de todo o país, 
entre abril e junho de 2016. Divulgamos, igualmente, datas relevantes a nível nacional e internacional bem como algumas informações de interesse.

Relembramos que podem utilizar a página do Facebook dos Clubes Europeus (https://www.facebook.com/rede.europeus) para divulgar atividades dos vossos 
Clubes, bastando para isso colocar um “post” na cronologia. Podem igualmente utilizar o Moodle dos Clubes Europeus.

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

A Equipa dos Clubes Europeus.
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Notícias - Clubes Europeus

• Clube Europeu Básica e Secundária Padre Manuel Álvares - Ribeira Brava (Madeira)

E se fosse eu?: Dez turmas da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (Ribeira Brava – Madeira) refletiram sobre a vida dos 
refugiados, de 4 a 11 de abril de 2016. Leia aqui a notícia completa.

Dia da Europa: Semana do Dia da Europa de 2016, 9 de maio, celebrado na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (Ribeira Brava 
- Madeira) com exposição, entrega de certificados e conferência. Leia aqui a notícia completa.

II Dia da Interculturlaidade e Mobilidade no Espaço Europeu: Conferência sobre o Espaço Europeu, com Cláudia Monteiro Aguiar, deputada 
no Parlamento Europeu, na Escola Básica e Secundária da Ribeira Brava (Madeira), com a participação ativa de duas turmas do 10.º ano e 
uma do 11.º ano de escolaridade. Leia aqui a notícia completa.

III Dia da Interculturlaidade e Mobilidade no Espaço Europeu: Inauguração da exposição “ Oportunidades Europeias para a Juventude”, 
na Escola Básica e Secundária da Ribeira Brava (Madeira), com a participação ativa de três turmas do 10.º ano e uma do 11.º ano de 
escolaridade. Leia aqui a notícia completa.

• Clube Europeu Escola Básica Integrada de Água de Pau - São Miguel – Açores

Clube Europeu visita Londres: A notícia fala de uma visita que quinze elementos do Clube Europeu da EBI de Água de Pau fizeram a Londres, 
de 26 de abril a 1 de maio de 2016, com o objetivo de aprofundar o conceito de interculturalidade através da observação e do contacto com 
a população londrina. Leia aqui a notícia completa. 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ribeira_brava_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ribeira_brava_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ribeira_brava_noticia_4.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/agua_pau_noticia_1.pdf
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• Clube Europeu AE Dr. Ginestal Machado

E Se Fosse Eu?: Os alunos do 10º ano desenharam o que levariam na sua mochila no caso de serem refugiados. Leia aqui a notícia 
completa. 

• Clube Europeu AE de São Gonçalo 

Comemoração do Dia da Europa: No dia 9 de maio, o Clube Europeu, promoveu uma vez mais a comemoração do Dia da Europa, este 
ano dedicado à Interculturalidade e Mobilidade no Espaço Europeu - Os Refugiados na Europa. Contámos com a participação da Câmara 
Municipal de Torres Vedras e do Europe direct Oeste na concretização deste projeto coletivo. Leia aqui a notícia completa. 

• Clube Europeu AE D. Dinis - Lx

Intercâmbio Cultural com a EBI Água de Pau: intercâmbio entre os Clubes Europeus Escola Básica Integrada de Água de Pau - São Miguel 
– Açores e a Escola Secundária D. Dinis - Lisboa. Leia aqui a notícia completa. 

Semana da Europa: participação do Clube Europeu nas atividades da Semana da Europa. Leia aqui a notícia completa. 

• Clube Europeu AE Cascais

Museu da GNR - Comemoração do 25 de abril: No âmbito das comemorações da Revolução de Abril, no passado dia 28 de abril, os 
alunos do 10º ano do Curso de Ciências Socioeconómicas, tiveram a oportunidade de participar numa visita guiada ao Museu da Guarda 
Nacional Republicana (e ao Quartel do Carmo), recentemente reaberto e ao público para comemorar os 103 anos da GNR. Leia aqui a 
notícia completa.

Semana da Europa: No âmbito do Plano de Atividades do CE-AECascais decorreu, no período de 9 de maio – Dia da Europa - a 13 de 
maio, a Semana da Europa. A atividade decorreu em todas as escolas do AECascais, com palestras com oradores convidados e sessões 
dinamizadas pelos alunos do 12º ano para os colegas das escolas do 1º ciclo e para a escola básica 2º/3º ciclo. Leia aqui a notícia 
completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ginestal_machado_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/sao_goncalo_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/d._dinis_lx_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/d._dinis_lx_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_cascais_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_cascais_noticia_2.pdf
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• Clube Europeu AE Ílhavo

Dia da Europa: Em colaboração com a disciplina de educação visual e biblioteca escolar, o Clube Europeu assinalou a data com uma 
exposição de trabalhos dos alunos a partir do mote, “A Europa é…”. Foram também distribuídos pelas salas de aula marcadores 
com as cores da bandeira europeia, nos quais se podia ler diferentes registos sobre a importância da união entre os povos. Leia 
aqui a notícia completa. 

• Clube Europeu AE Vale de Ovil 

Comemoração do Dia da Europa: O Clube Europeu da Escola Básica e Secundária de Baião comemorou o Dia da Europa, 9 de 
maio, com com algumas atividades nomeadamente exposições, canto do hino da Europa, amostra gastronómica e palestra com o 
eurodeputado Francisco Assis. Leia aqui a notícia completa. 

• Clube Europeu AE Martinho Árias – Soure

Dia da Europa: O Clube Europeu dinamizou a atividade de celebração do Dia da Europa, que atualmente se comemora a 9 de 
maio, por ter sido nesse dia de 1950 que Robert Schumann, ministro dos negócios estrangeiros francês, apresentou a proposta de 
criação de uma Europa Unida para assegurar a Paz. Leia aqui a notícia completa. 

• Clube Europeu AE Salvaterra Magos

Comemoração da Semana da Europa no Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos: O Clube Europeu do AESM assinalou a 
Semana da Europa com uma série de iniciativas, envolvendo a participação de alunos de todos os ciclos de ensino. As atividades 
decorreram na semana de 9 a 13 de maio e contaram com a participação dos alunos do 11º E, elementos do clube, e mais 100 
alunos, desde o primeiro até ao 12º ano de escolaridade. Leia aqui a notícia completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_ilhavo_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/vale_de_ovil_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_martinho_arias_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_salvaterra_magos_noticia_1.pdf
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• Clube Europeu Gonçalves Zarco - Funchal

Clube Europeu Zarco comemora Dia da Europa: No passado dia 9 de maio os alunos do Clube Europeu Zarco comemoraram o dia da Europa. Durante 
o dia participaram num conjunto de atividades que envolveram toda a escola. Leia aqui a notícia completa.

• Clube Europeu Escola Secundária Campos Melo – Covilhã

Clube Europeu da ESCM participa no Concurso Euroscola 2016: Membros do Clube Europeu da ESCM participaram no Concurso Euroscola 2016, 
organizado, a nível nacional, pelo IPDJ,I.P. e pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, com a participação da Assembleia da República e 
das Direções Regionais da Juventude dos Açores e da Madeira. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu da ESCM assinala o Dia da Europa: O Clube Europeu da ESCM assinalou no dia 9 de maio, o Dia da Europa com diversas atividades. 
Leia aqui a notícia completa. 

• Clube Europeu AE Valongo

” E se fosse eu”? Fazer a mochila e partir”: Atividades desenvolvidas durante a atividade intitulada “E se fosse eu? Fazer a mochila e partir, levada a 
cabo pelo Clube Europeu do AE Valongo. Leia aqui a notícia completa.

Comemoração do Dia da Europa: Atividades desenvolvidas durante a atividade de Comemoração do dia 9 de maio, Dia da Europa levada a cabo pelo 
clube Europeu do AE Valongo. Leia aqui a notícia completa.

• Clube Europeu Escola Básica 2/3 do Caniçal - Madeira

Comemoração do Dia da Europa: Esta comemoração, da responsabilidade dos alunos sócios do Clube Europeu mas também dos alunos do sétimo 
ano de escolaridade, no âmbito do desenvolvimento curricular da disciplina de Geografia, é sempre um evento de grande significado e importância 
na Escola. Leia aqui a notícia completa.

Visita de Estudo à Quinta do Arco: A Quinta do Arco, situada na encosta norte da ilha da Madeira, congrega nos seus jardins um importante 
Património Natural e Cultural que os sócios do Clube Europeu consideraram importante visitar e conhecer. Entre o seu Património Natural, para além 
das muitas espécies de flora indígena, surge o roseiral com espécies oriundas de toda a Europa. Leia aqui a notícia completa.

Visita de Estudo ao engenho de cana-de-açúcar do Porto da Cruz: O engenho de cana-de-açúcar do Porto da Cruz constitui uma espécie de Museu ao 
vivo onde a cana-de-açúcar (fonte de matéria prima para a produção do mel de cana, das broas de mel e do rum) ainda é espremida com tecnologia 
de séculos passados, nomeadamente a maquinaria a vapor. Leia aqui a notícia completa. 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/goncalves_zarco_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/es_campos_melo_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/es_campos_melo_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_valongo_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_valongo_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/escola_basica_2_3_do_canical_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/escola_basica_2_3_do_canical_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/escola_basica_2_3_do_canical_noticia_3.pdf
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• Clube Europeu Escola Rui Galvão de Carvalho – Rabo de Peixe

Clube Europeu da Escola Rui Galvão de Carvalho comemora Dia da Europa: No dia 9 de maio assinalou-se mais uma vez, na Escola Rui Galvão de 
Carvalho, o Dia da Europa. Leia aqui a notícia completa.

• Clube Europeu AE Ansião

Celebração do Dia da Europa: O Clube Europeu da Escola Básica e Secundária Dr. Pascoal José de Mello/Escola Básica Nº2 de Avelar, dinamizaram 
atividades no âmbito da comemoração da Dia da Europa. Leia aqui a notícia completa.

Refugiados e Multiculturalidade na União Europeia: O Clube Europeu da Escola Básica e Secundária Dr. Pascoal José de Mello dinamizou diversas 
atividades no âmbito dos Refugiados e Multiculturalidade na União Europeia. Leia aqui a notícia completa.

• Clube Europeu AE Amares 

Concurso “Logotipo Precisa-se”: As professoras dinamizadoras entenderam ser pertinente criar um novo logotipo para o Clube Europeu, que 
representasse a realidade do Agrupamento de Escolas de Amares, através de um concurso. Leia aqui a notícia completa.

A Atualidade da União Europeia: O Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Amares desenvolve com duas turmas de 10º ano um projeto de 
informação sobre a União Europeia. Semanalmente foram pesquisadas e selecionadas notícias, de âmbito variado, sobre a União Europeia e os seus 
países membros e foram expostas para consulta e leitura por parte de toda a comunidade educativa.   Leia aqui a notícia completa.

A Cidadania Europeia e as Migrações: A Escola Secundária de Amares, no dia 31 de maio de 2016, pelas 12 horas, recebeu, a convite do projeto do 
Clube Europeu, a professora auxiliar no Departamento de Geografia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, Maria José Boavida 
M. Caldeira. A sessão teve a duração de 90 minutos e contou com a presença de cerca de 60 alunos. Leia aqui a notícia completa.

Concurso “Quem quer ser milionário - Ser Europeu”: Foi dinamizado um concurso destinado a alunos do 4º ano do agrupamento. As perguntas 
incluídas no referido concurso versaram conteúdos lecionados no 1º ciclo sobre Portugal, a União Europeia, a Europa e restantes continentes. Leia 
aqui a notícia completa.

Semana da Europa - Exposição de Cartazes e Bandeiras: O Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Amares assinalou a Semana da Europa, em 
colaboração com o grupo de Geografia, com a exposição de cartazes e bandeiras dos países da União Europeia. Leia aqui a notícia completa.

Semana Gastronómica da União Europeia: Durante a Semana da Europa foi desenvolvida uma atividade na cantina da escola, a degustação de pratos 
típicos de cinco países da União Europeia. Leia aqui a notícia completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/escola_rui_galvao_de_carvalho_-_rabo_peixe_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_ansiao_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_ansiao_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_amares_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_amares_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_amares_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_amares_noticias_4.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_amares_noticias_5.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_amares_noticias_6.pdf


7

• Clube Europeu AE D. Sancho II – Alijó

Tu e a Europa: Na comemoração do Dia da Europa cantou-se uma nova versão do Hino da alegria com letra da autoria de alunos e coordenadora 
do Clube; pintaram-se camisolas alusivas ao Dia e colocou-se informação em todas as portas das salas do Bloco A, da escola sede do Agrupamento. 
Foi um dia que ficará na memória de todos os intervenientes. Leia aqui a notícia completa.

Culture and Fun Show: Em Alijó, no dia 3 de junho, viveu-se um dia muito especial. A equipa do Clube Europeu, ofereceu a toda a comunidade 
um espetáculo que incluiu alunos do 4º ano ao 12º. Neste espetáculo houve teatro, música, poesia, dança. A escola assistiu “em peso” durante a 
tarde, e, à noite, os espetadores incluíram os habitantes de todo o Concelho. Leia aqui a notícia completa.

• Clube Europeu Escola Profissional de Serviços Cidenai 

Encontro Ecuménico: Encontro ecuménico para debater o tema da Interculturalidade e Mobilidade no Espaço Europeu através de uma abordagem 
aos temas da diversidade cultural e religiosa e da necessidade de promover a identidade num clima de salutar diálogo entre as culturas e povos. 
Leia aqui a notícia completa.

• Clube Europeu AE Almeirim

Comemoração do Dia da Europa: O Clube Europeu do AE de Almeirim desenvolveu diversas atividades relativas às comemorações do Dia da 
Europa. Leia aqui a notícia completa.

• Clube Europeu Escola Sophia de Mello Breyner - Porto

 “E Se fosse eu? Fazer a Mochila e Partir”: O Clube Europeu em parceria com o eTwinning promoveu esta atividade junto dos alunos dos 2º e 3º 
ciclos de que resultou a partilha das reflexões e de ilustrações sobre o que cada aluno colocaria na mochila. Leia aqui a notícia completa.

Concurso “Interculturalidade e Mobilidade no Espaço Europeu”: No âmbito da temática “Interculturalidade e mobilidade no espaço europeu”, 
proposta pela DGE, o Clube Europeu Sophia organizou um concurso sobre a identidade cultural dos países da União Europeia. Leia aqui a notícia 
completa.      

Comemoração do dia 9 de maio, dia da Europa: No dia 9 de maio, comemoramos na nossa escola, o Dia da Europa, com a intenção de festejar a 
Paz e a Unidade. Leia aqui a notícia completa.        

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_d._sancho_ii_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_d._sancho_ii_noticia_1_0.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/escola_profissional_de_servicos_cidena_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_almeirim_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/escola_sophia_de_mello_breyner_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/escola_sophia_de_mello_breyner_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/escola_sophia_de_mello_breyner_noticia_3.pdf
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• Clube Europeu Colégio Nossa Senhora da Bonança

C.N.S.B. invade Centro Cívico da Cidade de Gaia: No dia 9 de maio, o Colégio de Nossa Senhora da Bonança comemorou, com alegria, o 
dia da Europa. Dando continuidade aos princípios que nortearam esta data, os alunos do Clube Europeu Bonança + quiseram assinalar 
o aniversário da histórica “Declaração Schuman”, promovendo os valores da unidade e da paz entre todos. Leia aqui a notícia completa.

Sarau gímnico, com músicas do mundo, faz uma noite memorável…: Este ano, o tema que guiou as atuações do Sarau foi a multiculturalidade 
e a aproximação entre continentes. Focando as culturas dos vários territórios do mundo, no que concerne à música e dança tradicionais, 
este evento permitiu cruzar o tema dos clubes Europeus “Interculturalidade e mobilidade no espaço Europa” e possibilitou aos alunos 
contacto com essa realidade. Leia aqui a notícia completa.        

• Clube Europeu AE Vallis Longus

Diversidade Cultural: Foi proposto aos membros do Clube Europeu a construção de jogos de tabuleiro que permitam compreender a 
importância dos fatores de identidade das populações na Europa e no mundo contemporâneo. Leia aqui a notícia completa.   

Interculturalidade na Europa: O Clube Europeu organizou uma exposição com todos os trabalhos realizados ao longo do ano letivo no 
dia 09 de junho de 2016, na Feira AVVL. Leia aqui a notícia completa.   

E se fosse eu? Fazer a mochila e partir: O Clube Europeu, no dia 6 de abril, dinamizou e promoveu a atividade “E SE FOSSE EU? FAZER A 
MOCHILA E PARTIR” proposta pela dinamizada pela Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR), em colaboração com a Direção-Geral da 
Educação, nas escolas a nível nacional com o objetivo de perceber e refletir sobre a situação dos refugiados que chegam à Europa. Leia 
aqui a notícia completa.   

Comemoração da Semana da Europa: O Clube Europeu e o grupo de Geografia comemoraram a Semana da Europa, entre os dias 
09 de maio e 13 de maio de 2016, com várias atividades e envolvendo toda a comunidade educativa.  Leia aqui a notícia completa.   

• Clube Europeu ES Eça de Queiroz

A Escola Secundária Eça de Queirós celebra o “Dia da Europa”: Dinamização nos dias 6 e 9 de maio da efeméride “Dia da Europa”. Leia 
aqui a notícia completa.   

Sarau Cultural do Clube Europeu: Descrição da atividade “Sarau Cultural do Clube Europeu” data, local e os diversos momentos. Leia 
aqui a notícia completa.   

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/colegio_nossa_senhora_da_bonanca_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/colegio_nossa_senhora_da_bonanca_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_vallis_longus_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_vallis_longus_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_vallis_longus_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_vallis_longus_noticia_4.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_eca_queiroz_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_eca_queiroz_noticia_2.pdf
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• Clube Europeu AE de Proença-a-Nova

E se fosse eu, fazer a mochila e partir: O Clube Europeu através das professoras dinamizadoras, em colaboração com a Direção e professores 
do agrupamento, no dia 6 de abril implementaram a atividade” Fazer a mochila e partir”. Muitos alunos participaram na atividade, damos a 
conhecer uma das muitas reflexões feitas sobre a situação a que se vêm forçados os refugiados. Leia aqui a notícia completa.   

Pensar/Sentir a Multiculturalidade: Clube Europeu entre os dias 3 e 9 de junho, organizou uma exposição subordinada ao tema “ Pensar/Sentir 
a Multiculturalidade” com trabalhos (textos de opinião, poesia, desenhos, pinturas, cartazes …) realizados por alunos do 3º ciclo e do ensino 
secundário. Leia aqui a notícia completa. 

Reflexões sobre a Interculturalidade/ Multiculturalidade: No dia 14 de abril o Grupo da Amnistia Internacional de Coimbra veio à escola para 
fazer uma sessão de sensibilização sobre a importância dos Direitos Humanos e do respeito pelas diferentes culturas, no âmbito do projeto do 
Clube Europeu “ Reflexões sobre Interculturalidade/ Multiculturalidade”. Leia aqui a notícia completa. 

• Clube Europeu EP Amar Terra Verde

Dia Internacional da Biodiversidade: O Clube Europeu da Escola Profissional Amar Terra Verde, em parceria com um projeto da eco-escolas - 
Desafio UHU, desenvolveu um painel alusivo à biodiversidade da região. Esta iniciativa foi bastante positiva principalmente pelo incentivo dado 
aos alunos que concretizaram o projeto que idealizaram e executaram todo o painel. Leia aqui a notícia completa. 

EPATV promove Semana da Europa: O Clube Europeu da Escola Profissional Amar Terra Verde, em articulação com a Antena de Informação 
Europeia, sedeada nas instalações da EPATV, promovem a Semana da Europa com atividades alusivas à União Europeia (peddypaper europeu 
e jogos didático). Esta data, este ano, é também destacada pela comemoração dos 30 anos de Portugal na União Europeia. Leia aqui a notícia 
completa. 

EPATV adere ao movimento: “E se fosse eu? Pegar na mochila e partir”: O Clube Europeu da Escola Profissional Amar Terra Verde, aderiu ao 
desafio lançado pelo ministério de educação para sensibilizar os nossos jovens para a situação dos refugiados e propôs aos seus alunos e meio 
envolvente colocar-se na pele de um refugiado que se vê forçado a sair do seu país de origem e procurar uma alternativa de sobrevivência. Leia 
aqui a notícia completa. 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_proenca-a-nova_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_proenca-a-nova_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_proenca-a-nova_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ep_amar_terra_verde_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ep_amar_terra_verde_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ep_amar_terra_verde_noticia_3.pdf
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• Clube Europeu Escola Básica e Secundária Quinta das Fores

Interculturalidade e Mobilidade no Espaço Europeu – Desafios da Atualidade: Nas últimas semanas de aulas, o Clube Europeu da Escola 
Básica e Secundária Quinta das Flores levou a cabo uma exposição de trabalhos realizados ao longo do ano sobre o tema Interculturalidade 
e Mobilidade no Espaço Europeu. Leia aqui a notícia completa. 

Interculturel Portugal – France: Decorreu no início de abril a concretização da 2ª fase do Intercâmbio entre a escola Básica e Secundária 
Quinta das Flores de Coimbra e o Lycée Nicolas Brémontier de Bordeaux. Esta iniciativa, promovida pelo Clube Europeu da EBSQF pretendeu 
dar a conhecer a realidade dos dois países em áreas como o sistema de ensino, a História, a cultura e tradições, património arquitetónico. 
Leia aqui a notícia completa. 

• Clube Europeu AE Marco de Canaveses

“A Europa vai à Escola” na EB1/JI da Barroca para assinalar a Semana da Europa: O Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Marco de 
Canaveses convidou o Centro de Informação Europe Direct do Tâmega e Sousa para promover a sessão informativa “A Europa vai à Escola”, 
junto dos alunos de 3º e 4º anos da EB1/JI da Barroca, levando as celebrações da Semana da Europa a outras escolas do Agrupamento. Leia 
aqui a notícia completa. 

“Celebrating eTwinning, celebrating diversity”: O Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Marco de Canaveses associou-se à iniciativa 
“Celebrating eTwinning, celebrating diversity” para assinalar o Dia da Europa e o Dia Anual do eTwinning (9 de maio). Leia aqui a notícia 
completa. 

Clube Europeu vence 6ª edição do Concurso “No Poupar Está o Ganho”: Membros do Clube Europeu e do projeto Erasmus+ KIDS em 
Educação Financeira vencem o 1º lugar a nível nacional, na categoria de 2.º ciclo de ensino básico. Os prémios foram entregues pelo 
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e por Maria Amélia Cupertino de Miranda, Presidente do Conselho de Administração da 
FACM. Leia aqui a notícia completa. 

Campanha “E se fosse eu? Fazer a mochila e partir”: O Clube Europeu juntou-se à iniciativa “E se fosse eu? Fazer a mochila e partir” 
envolvendo, de forma transversal, todos os elementos da comunidade educativa do Agrupamento: alunos, professores, técnicos operacionais 
e encarregados de educação. Leia aqui a notícia completa. 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/quinta_das_flores_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/quinta_das_flores_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_marco_de_canaveses_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_marco_de_canaveses_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_marco_de_canaveses_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_marco_de_canaveses_noticia_4.pdf
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• Clube Europeu AE Vidigueira 

AEVID na Europa: Para comemorar o Dia da Europa os alunos do Clube Europeu fizeram um Mural. Para quê? Para que todos possam 
partilhar a sua experiência de mobilidade em território europeu.  Leia aqui a notícia completa. 

Lisboa-Capital de Imigrantes: Os alunos do Clube Europeu efetuaram uma visita de estudo a Lisboa - capital em que cada vez mais a presença 
de imigrantes se faz sentir em cada “esquina”, de modo a fomentar o espírito crítico e livre da cidadania europeia. Leia aqui a notícia 
completa.

Clubbing Europe: No âmbito do projeto Erasmus+ “Clubbing Europe - Strengthening active european and creating new ones” 6 Delegações 
Europeias oriundas de França, Alemanha, Letónia, Polónia e Portugal, num total de 21 professores, estiveram presentes no dia 07 de julho 
no AEVID para a apresentação do projeto intitulado “Clubbing Europe”. Leia aqui a notícia completa.

• Clube Europeu AE Alvito

Comemoração do dia “9 de Maio - Dia da Europa”: Celebração do “Dia da Europa - 9 de Maio” com trabalhos realizados pelos alunos do 
Agrupamento. Leia aqui a notícia completa.

Encontro de Clubes Europeus: “Clubbing Europe - Strengthening Active European Clubs and Creating New Ones”.  Encontro de vários países 
e delegações europeias para promoção de boas práticas realizadas no âmbito dos Clubes Europeus. Leia aqui a notícia completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_vidigueira_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_vidigueira_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_vidigueira_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_alvito_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_9/ae_alvito_noticia_2.pdf
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                                  Datas Relevantes

• Dia Internacional para a Consciencialização Contra as Minas e de Assistência à Desminagem
O dia, lembrado a 4 de abril, foi criado pelas Nações Unidas em 2006 com o objetivo de sensibilizar o público sobre o perigo das minas 
terrestres antipessoais e de promover o processo de limpeza destas minas.

• Dia Mundial da Atividade Física

Esta efeméride, celebrada a 6 de abril, visa promover a prática de atividade física junto da população, assim como mostrar os benefícios do 
exercício físico.

• Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz

Foi escolhido o dia 6 de abril para lembrar este evento, já que foi neste dia que se iniciou a primeira edição dos Jogos Olímpicos da era 
moderna, em Atenas, em 1896. Em 2014 celebrou-se pela primeira vez o Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e 
da Paz.

• Dia Mundial da Saúde 

Assinalado a 7 de abril e promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), esta efeméride está este ano centrada na diabetes. 

Entre outros objetivos, foi lançado no âmbito desta campanha o primeiro relatório mundial sobre a doença, que almeja «descrever o peso e 
as consequências da diabetes e defender a existência de sistemas de saúde mais sólidos, que assegurem uma melhor vigilância, prevenção 
e uma gestão mais efetiva da diabetes».

• Dia Mundial da Terra

A data, celebrada a 22 de abril, foi criada em 1970 pelo senador norte-americano Gaylord Nelson, após as consequências do desastre 
petrolífero de Santa Barbara, na Califórnia, ocorrido em 1969.

Assim, todos os anos a 22 de abril, milhões de cidadãos em todo o mundo manifestam o seu compromisso na preservação do ambiente e 
da sustentabilidade da Terra.



13

• Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor

A data, lembrada a 23 de abril, tem como objetivo reconhecer a importância e a utilidade dos livros: um importante meio de transmissão de 
cultura, informação e elemento fundamental no processo educativo, assim como incentivar hábitos de leitura na população.

• Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho

Este dia, celebrado a 8 de maio, teve a sua origem no facto de ser a data de nascimento de Henry Dunant, o fundador da Cruz Vermelha, 
instituição criada em 1863, e que é atualmente a maior organização humanitária do mundo.

Conta com cerca de 97 milhões de voluntários, em 190 países e tem como missão prestar assistência humanitária e social, em especial aos mais 
vulneráveis.

            

• Dia da Europa

Todos os anos, no Dia da Europa, comemorado a 9 de maio, festeja-se a paz e a unidade do continente europeu. Esta data assinala o aniversário 
da histórica «Declaração Schuman». Num discurso proferido em Paris, em 1950, Robert Schuman expôs a sua visão de uma nova forma de 
cooperação política na Europa, que tornaria impensável a eclosão de uma guerra entre países europeus, a qual passava pela criação de uma 
instituição europeia encarregada de gerir, em comum, a produção do carvão e do aço. Menos de um ano mais tarde, era assinado um tratado 
que criava uma entidade com essas funções. Considera-se que a União Europeia atual teve início com a proposta de Schuman.

• Dia Europeu da Segurança Rodoviária

É na segunda semana de maio que se comemora a semana mundial da segurança rodoviária, uma iniciativa da Comissão Europeia. Esta data, 
este ano celebrada a 9 de maio, foi instituída com o objetivo de promover a segurança rodoviária.

Numa tentativa de reduzir as mortes na estrada, a ONU proclamou a década de 2011 a 2020 como a “Década de Ação para a Segurança 
Rodoviária”, sendo este o contributo da União da Europeia para a segurança rodoviária.

• Dia Europeu do Mar

As oportunidades e os desafios colocados pelos mares, oceanos, costas e portos estão na ordem do dia a 20 de maio.

Neste dia celebra-se igualmente o Dia da Marinha Portuguesa, em homenagem a Vasco da Gama, o navegador português que a 20 de maio de 
1498 chegou à Índia, ligando a Europa e o médio Oriente pelo mar pela primeira vez na história mundial.
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• Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento

Este dia, celebrado a 21 de maio, foi proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 2002, em comemoração da aprovação em 2001 da 
Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural. A declaração da UNESCO estipula que a diversidade cultural é um património 
comum da humanidade.

O objetivo desta data é cultivar a compreensão da riqueza e importância da diversidade cultural, assim como incentivar o respeito pelo outro.

• Dia Internacional da Biodiversidade

Celebrado a 22 de maio, este dia visa alertar a população para a necessidade e importância da conservação da diversidade biológica.

O Dia Internacional da Biodiversidade foi proclamado pelas Nações Unidas a 22 de maio de 1992, dia em que se adotou o texto final da 
Convenção da Diversidade Biológica.

Todos os anos este dia tem um novo tema, em 2016 é “Integração da Biodiversidade para apoio às populações e aos seus meios de subsistência”.

• Dia Internacional dos Parques Naturais

A celebração deste dia a 24 de maio tem como objetivo divulgar a necessidade de proteger a biodiversidade em diversos espaços da Europa. 
Um parque natural é uma área protegida por lei com paisagens naturais, seminaturais e humanizadas, de interesse nacional. 

O tema do Dia Europeu dos Parques 2016 é “Um Sabor da Natureza”. 

• Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas

Esta efeméride, comemorada anualmente a 29 de maio, é um dia de tributo a todos os homens e mulheres que faleceram ao serviço das 
Nações Unidas. O seu trabalho foi reconhecido mundialmente em 1988 quando receberam o prémio Nobel da Paz.

O tema do Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas 2016 é “Honrando os nossos heróis”.

• Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão

Longe de ser um dia de celebração, este é um dia de protesto, de luto e de reflexão. Este dia, marcado a 4 de junho, lembra todas as vítimas 
infantis de afogamento, envenenamento, espancamento, queimadura, trabalho infantil e abuso sexual, mas também chama a atenção para a 
necessidade de proteção e de educação das crianças, que se encontram numa fase frágil, de construção de mentalidade, carácter e de valores.
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• Dia Mundial do Ambiente

É um evento anual celebrado a 5 de junho, que tem como objetivo assinalar ações positivas de proteção e preservação do ambiente e 
alertar as populações e os governos para a necessidade de salvar o ambiente.

O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente de 2016 é a «Luta contra o Comércio Ilegal da Fauna e da Flora Selvagens”.

• Dia Mundial dos Oceanos

O dia dos Oceanos, celebrado a 8 de junho, chama a atenção para a importância dos oceanos para a preservação das espécies e da 
biosfera é um dos pontos fulcrais destacados pelas Nações Unidas, que escolhe todos os anos um tema central para o debate de novas 
ideias e projetos de preservação e proteção dos oceanos.

O tema do Dia dos Oceanos 2015/2016 é: “Oceanos Saudáveis, um Planeta Saudável”.

• Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas

Celebrado a 10 de junho, este é o dia da Língua Portuguesa e do cidadão nacional.

Assinala também o dia da morte do poeta Luís Vaz de Camões, em 1580, autor d´Os Lusíadas, a maior obra épica de Portugal.

• Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil

Esta data, celebrada a 12 de junho, no mesmo mês do Dia Mundial da Criança em Portugal, visa alertar a população para o facto de 
muitas crianças serem obrigadas a trabalhar diariamente quando deveriam estar na escola a aprender e a construir um futuro melhor 
para si e para as suas famílias. 

«Não ao trabalho infantil na cadeia produtiva» é o tema do Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil 2016.

• Dia Mundial do Dador de Sangue

A celebração do Dia Mundial do Dador, a 14 de junho, tem como objetivo aumentar a consciência da necessidade de componentes 
sanguíneos seguros e agradecer a todos os dadores as suas dádivas voluntárias e benévolas, assim como reconhecer a sua importância 
e o seu contributo em salvar vidas e em melhorar a saúde e qualidade de vida de muitos doentes.

Este ano o tema deste dia é: “O sangue é o nosso elo comum”, com o lema “Dê sangue, partilhe vida”. 
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• Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação

Comemora-se anualmente a 17 de junho, este dia foi instituído pela ONU em 1994 e foi celebrado pela primeira vez em 1995. Desde 
então 

O objetivo é o de sensibilizar as populações e governos quanto à necessidade de cooperação mundial no que respeita a desertificação 
e a seca. 

O tema do Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação 2016 é “Proteger a terra, restaurar a terra, envolver as pessoas”, apelando 
ao esforço de todos. 

• Dia Mundial do Refugiado

A 20 de junho presta-se homenagem à resistência e à força de todos os refugiados do mundo que foram obrigados a fugir de suas casas 
por motivos de perseguição, calamidades ou de guerra.

Um “refugiado” é uma pessoa que sofre perseguição pela sua raça, naturalidade, religião, grupo social ou opinião política e que se 
encontra fora do seu país, não podendo a ele retornar por força de perseguição.

• Dia Internacional de Apoio às Vitimas de Tortura

O objetivo deste dia, lembrado a 26 de junho, é o de alertar para a necessidade de apoio a todas as vítimas de tortura, que sofrem maus 
tratos silenciosa e frequentemente por todo o mundo. A data sublinha que a tortura, além de ser uma violação dos Direitos Humanos, 
é um crime.

 



17

Informações

• II Encontro Nacional dos Clubes Europeus

A realização deste evento encontra-se prevista para a segunda quinzena de outubro de 2016. Brevemente será divulgada mais informação.

• Próximo Boletim

A publicação do Boletim 10 está prevista para dezembro de 2016, pelo que as notícias devem ser enviadas até dia 30 de novembro. Esperamos poder continuar a 
contar com a vossa colaboração. Não se esqueçam de consultar a informação necessária ao envio de notícias em: http://dge.mec.pt/divulgacao-de-trabalhos-dos-clubes-
europeus.

A DGE reserva o direito de selecionar os trabalhos enviados.

  

http://dge.mec.pt/divulgacao-de-trabalhos-dos-clubes-europeus
http://dge.mec.pt/divulgacao-de-trabalhos-dos-clubes-europeus

