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julho 2015

boletim
Editorial

Este é o sexto Boletim dos Clubes Europeus e com ele pretendemos divulgar projetos, temas e atividades desenvolvidos pelos Clubes de todo o país entre abril 

e junho de 2015. Damos conta dos acontecimentos mais marcantes a nível nacional e internacional, bem como algumas informações de interesse no domínio da 

Dimensão Europeia da Educação.

Relembramos que podem utilizar a página do Facebook dos Clubes Europeus e o espaço reservado na plataforma Moodle da DGE para divulgar as atividades dos 

vossos Clubes, bastando para isso colocar um “post”, notícia ou mensagem na cronologia.

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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Dia Mundial da Saúde

O dia assinala-se a 7 de abril e o tema para 2015 é “Segurança Alimentar”, com o slogan From farm to plate, make food safe - 
Da quinta para o prato, torna a comida segura.

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

A data celebrada a 18 de abril, visa promover os monumentos, sítios históricos e valorizar o património português. O tema 
de 2015 é “Conhecer, Explorar, Partilhar”.

Dia Mundial da Terra

A data foi criada em 22 de abril de 1970, pelo senador norte-americano Gaylord Nelson. O principal objetivo é a tomada de consciência 
da importância e da necessidade da conservação dos recursos naturais através da educação ambiental, das políticas públicas e da 
participação como cidadãos ambientalmente conscientes e responsáveis.

Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor

A data, celebrada a 23 de abril, tem como objetivo reconhecer a importância e a utilidade dos livros, incentivar 
hábitos de leitura na população e apoiar a produção de novas publicações.

Datas Relevantes 
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Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho

O objetivo deste dia, comemorado a 28 de abril, é chamar a atenção das empresas e dos trabalhadores para a 
importância de tomar medidas preventivas que garantam a segurança no trabalho, bem como homenagear as 
vítimas de acidentes de trabalho e doenças profissionais.

O Dia Internacional da Liberdade de Imprensa

Este dia, comemorado a 3 de maio desde 1993, tem por objetivo chamar a atenção para a importância de preservar 
os princípios fundamentais da liberdade de imprensa e para as violações e ameaças a este valor democrático 
fundamental. Lema da mensagem das Nações Unidas para 2015 “Deixem o Jornalismo prosperar! Rumo a uma 
melhor comunicação, à igualdade de género e à segurança mediática na era digital”.

Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho

A Cruz Vermelha e Crescente Vermelho comemoram o seu dia a 8 de maio. É a maior organização humanitária do 
mundo e tem como missão prestar assistência humanitária e social, em especial aos mais vulneráveis. Este ano 
celebram-se os contributos dos jovens e incentiva-se a prossecução da sua ação e liderança sob o tema global 
“Juventude em Ação”. 

Dia da Liberdade (25 de abril)

A data celebra a revolta dos militares que, a 25 de abril de 1974, levaram a cabo um golpe de 
Estado pondo fim ao regime ditatorial do Estado Novo, liderado por António de Oliveira Salazar, que 
governava Portugal desde 1933.
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Dia da Europa

Este dia, celebrado a 9 de maio é também conhecido como Dia da União Europeia e comemora a Declaração 
Schuman, a qual deu origem à União Europeia. 

 Dia da Marinha

O dia assinala-se a 20 de maio em homenagem a Vasco da Gama, navegador português que a 20 de maio de 
1498 chegou à Índia por via marítima, ligando a Europa e o médio Oriente pela primeira vez na história mundial.

  

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. A declaração da 
UNESCO estipula que a diversidade cultural é um património comum da humanidade.

  

Dia Internacional da Biodiversidade

O evento é celebrado no dia 22 de maio e visa alertar a população para a necessidade e importância da conservação 
da diversidade biológica. O tema de 2015 é “Biodiversidade para o Desenvolvimento Sustentável”.

 Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade

Este dia é lembrado no penúltimo sábado do mês de maio e visa sensibilizar a população para o problema da 
obesidade e das doenças a ela associadas.
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Dia Internacional das Crianças Desaparecidas

Celebra-se a 25 de maio a data que recorda todas as crianças que se encontram numa situação vulnerável. O propósito 
deste dia é encorajar a sociedade civil e a comunicação social a refletirem sobre a problemática das crianças que foram 
dadas como desaparecidas, espalhar uma mensagem de esperança e solidariedade a nível internacional para com os 
pais e famílias que vivem este problema. Mas também apelando-se às autoridades para adotarem medidas e estratégias 
de prevenção.

Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas

Este é um dia comemorado anualmente a 29 de maio, sendo um tributo a todos os homens e mulheres que 
faleceram ao serviço das Nações Unidas.

Dia Mundial da Criança

O Dia Mundial da Criança é oficialmente celebrado a 20 de novembro, data que a ONU reconhece por nela ter 
sido aprovada a Declaração dos Direitos da Criança, em 1959. No entanto, a data efetiva de comemoração 
varia de país para país.
Em Portugal a data é celebrada a 1 de junho e visa refletir sobre os Direitos da Criança.

Dia Mundial do Ambiente

Este dia é celebrado desde 1972 a 5 de junho. A efeméride pretende alertar as populações e os governos 
para as questões ambientais. Este ano, o tema escolhido foi: “Sete Mil Milhões de Sonhos. Um só Planeta. 
Consuma com moderação!” e visa realçar os impactos das atividades económicas e dos padrões de consumo 
sobre o Ambiente. 
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Dia Mundial dos Oceanos

O dia dos oceanos é celebrado a 8 de junho e lembra a todos a importância dos oceanos para a preservação das espécies, 
da biosfera e para o equilíbrio do planeta. Em 2015 o tema é: “Oceanos saudáveis, planeta saudável”.

Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas

Neste feriado nacional, assinalado a 10 de junho, celebra-se o dia da Língua Portuguesa, do cidadão nacional e ainda o dia 
da morte do poeta Luís Vaz de Camões, em 1580, autor d’ “Os Lusíadas”.
Este ano as festividades decorreram na cidade de Lamego. 

Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil

A data, celebrada a 12 de junho, no mesmo mês do Dia Mundial da Criança, visa alertar a população para o facto de muitas 
crianças serem obrigadas a trabalhar diariamente, quando deveriam estar na escola a aprender. 

Dia Mundial do Dador de Sangue

A celebração do Dia Mundial do Dador de Sangue, a 14 de junho, tem como objetivo aumentar a consciência da necessidade 
de componentes sanguíneos seguros, bem como potenciar as dádivas voluntárias e benévolas de sangue para salvar vidas.

Dia Mundial do Refugiado

No dia 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, abusos dos direitos humanos, calamidades ou de guerra. Este ano o tema 
da campanha é: “Os refugiados são pessoas comuns vivendo situações extraordinárias”.
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    Clube Europeu AE de Eugénio de Castro, Coimbra

O Clube Europeu promoveu um jantar convívio que teve lugar no dia 19 de março, no refeitório da escola sede do Agrupamento. 
Este evento foi organizado pelas docentes Ana Castro e Zélia Machado e teve a participação dos Pais e Encarregados de Educação dos alunos 
intervenientes, bem como de alguns docentes e da direção da escola.
A ementa foi caraterística da época da Páscoa. Os alunos compareceram vestidos com trajes típicos dos diversos países sobre os quais trabalharam, 
nomeadamente sobre a respetiva história, geografia, cultura e música, entre outros aspetos.
Os alunos abrilhantaram a festa com cânticos alusivos, tendo assim celebrado o dia do pai.
Foi um serão muito animado, onde se verificou um são convívio entre todos e ficou evidente o entusiasmo dos alunos por este tipo de iniciativas. 

Profs. Ana Castro e Zélia Machado

Notícias - Clubes Europeus
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Feira das Plantas

O Clube Europeu organizou uma angariação de fundos destinada a projetos de organizações                                                   
não-governamentais para o desenvolvimento.
Os elementos do Clube organizaram uma exposição de variadíssimas plantas e flores, com um stand de 
vendas, ao longo dos dias 29 e 30 de abril no espaço polivalente da escola sede do Agrupamento de Escolas 
de Eugénio de Castro de Coimbra.

Profs. Ana Castro e Zélia Machado

Exposição temática sobre organizações de ajuda humanitária

O Clube Europeu participou em ações de ajuda humanitária, nomeadamente em ações de âmbito local, fomentando o 
pensamento crítico e o interesse ativo dos alunos na cooperação para o desenvolvimento. 
Neste âmbito, os elementos do Clube fizeram uma pesquisa sobre o leque de organizações existentes, mais precisamente, 
as existentes na sua área de residência e distrito, tendo, posteriormente, organizado uma exposição no espaço polivalente 
da escola sede do Agrupamento de Escolas de Eugénio de Castro de Coimbra, com a finalidade de, ao longo de semanas, 
angariarem vestuário e bens alimentares para oferecerem à instituição por eles escolhida, atividade que decorreu até dia 
27 de maio do corrente ano.

Profs. Ana Castro e Zélia Machado

   Clube Europeu da EBS Padre Manuel Álvares, Ribeira Brava

No âmbito do “Ano Europeu para o Desenvolvimento: o nosso mundo, a nossa dignidade, o nosso futuro”, a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares 
foi representada por uma equipa de cinco alunos da turma 11º F, do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância, na atividade “Uma Ponte de Esparguete”, 
organizada pela Universidade da Madeira, no dia 15 de abril de 2015.
O grupo participou através da construção de uma ponte utilizando como material de construção esparguete, aplicando conhecimentos e competências adquiridas na 
área da física, durante o terceiro ciclo, bem como as suas capacidades criativas. 



9

 Clube Europeu do Instituto Duarte Lemos, Águeda 

Os alunos do Clube da Europa do Instituto Duarte de Lemos, no âmbito das atividades dos clubes europeus, 
visitaram no dia 22 de abril o “Espaço Europa” em Lisboa, a fim de participarem no concurso “Eu sou Europeu”. 
Depois de uma sessão de esclarecimento/apresentação acerca da União Europeia, os alunos foram postos à 
prova sobre os seus conhecimentos europeus, tentando alcançar o primeiro prémio, uma viagem a Bruxelas 
para visitar a Comissão Europeia. 
Posteriormente, os nossos alunos foram convidados a filmar pequenos vídeos de promoção de uma iniciativa da 
Comissão Europeia e Eurostat relativa aos jovens da União Europeia, a ser publicado nas redes sociais Facebook e Twitter. 
Em suma, os alunos foram presenteados com muita informação relativa a programas europeus do seu interesse e importantes para o seu futuro, tendo também a 
oportunidade de participar num concurso com um prémio aliciante. O almoço decorreu na zona de Belém, onde todos os alunos tiveram oportunidade de comtemplar 
os monumentos daquela zona tão importante de Lisboa, antes do regresso a casa.

Prof. Eduardo Silva

Os alunos gostaram desta participação e sentem-se motivados a prosseguir este tipo de atividades no próximo 
ano letivo, aplicando os conhecimentos que, entretanto, adquiriram com estudantes mais velhos, durante a 
fase final deste concurso.

Prof. António Pereira

Talentos Saudáveis

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares participou na fase final do concurso regional TALENTOS SAUDÁVEIS, promovido 
pela Liga Portuguesa Contra o Cancro (Madeira), com uma delegação de 20 alunos dos 5º., 7º. e 8º. anos de escolaridade, através de 
danças e exposição de trabalhos artísticos desenvolvidos ao longo do presente ano letivo.

Prof. António Pereira
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         Clube Europeu AE Damião de Goes, Alenquer

Educação, Responsabilização, Mudança!

No âmbito do projeto Clube Europeu, os alunos do 10º ano, realizaram uma visita 
de estudo, no dia 19 de março ao Centro de Informação Jacques Delors, em 
Lisboa. A visita tinha como objetivos: aprofundar os conhecimentos sobre a Europa; 
compreender o papel da União Europeia enquanto agente mundial na luta contra 
a pobreza, no mundo; sensibilizar os cidadãos para os benefícios decorrentes da 
política de cooperação para o desenvolvimento e fomentar a participação ativa, o 
pensamento crítico e o interesse dos cidadãos na cooperação para o desenvolvimento. 
Pretendeu-se ainda despertar o interesse dos discentes para a aprendizagem das línguas, consciencializando-os de que o conhecimento de um ou vários idiomas 
poderá facilitar e/ou proporcionar saídas profissionais mais alargadas, tornando-os ainda mais conscientes da sua identidade nacional e também da sua identidade 
europeia.

Profª. Conceição Oliveira

 

 

Espetáculo La Chanson en Scène III

No âmbito do CLUBE EUROPEU, a turma do 10º ano H participou na iniciativa - La Chanson en Scène III -, com a apresentação da peça de teatro Les 
Formidables, no Fórum Romeira, no dia 18 de março de 2015.
A seleção da canção de Stramae, a elaboração do guião e o título da peça, Les Formidables, foi feita pelos alunos de forma empenhada e efusiva, sendo este um 
ótimo indicador das aprendizagens realizadas em língua francesa.
 Esta iniciativa promoveu, igualmente, junto dos alunos um sentimento comum de responsabilidade, de solidariedade e de oportunidade. Desenvolveu ainda o 
senso-crítico e reflexivo dos alunos, estimulando-os para mudança de atitudes e de posturas mais ativas.
O Agrupamento de Escolas Damião de Goes e os professores querem, através de projetos inovadores, contribuir para a formação cultural dos alunos, para a 
formação de um novo cidadão europeu, capaz de respeitar as diferentes especificidades culturais. 
É também de realçar o entusiasmo, a confiança e a disponibilidade dos alunos para participar em iniciativas enriquecedoras culturalmente. 

Profª. Conceição Oliveira
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Espetáculo La Chanson en Scène III, Fórum Romeira, 18 de março 2015

Comemoração do Dia da Europa – 9 de maio!

Para comemorar o Dia da Europa, no dia 9 de maio, foi organizada uma exposição com os trabalhos dinamizados pelos alunos, no âmbito do Clube Europeu (cartazes 
alusivos às datas comemorativas), com as bandeiras dos países que integram a União Europeia e ainda sobre a paz “A PAZ COMEÇA CONTIGO”.
Na Biblioteca da Escola Secundária Damião de Goes decorreram, conjuntamente, duas palestras, a primeira sobre a Paz começa contigo, a segunda sobre os 
Direitos do Homem, proferida pela representante da Amnistia Internacional.
                                        

Profª. Conceição Oliveira
    
Palestra sobre A Paz                                                                                                  

        Palestra sobre Os Direitos do Homem
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Exposição – Comemoração do Dia da Europa

Escola Secundária Damião de Goes vai à Fundação Calouste Gulbenkian

No passado dia 11 de maio, a turma H do 10º ano da área de Línguas e Humanidades visitou a Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa.
Naquilo que foi uma tarde plena de conhecimento, os alunos e respetivos professores participaram no Colóquio, organizado 
pela Fundação e o Instituto Francês de Portugal, subordinado ao tema “Integração, Identidade e Laicidade na Europa”. Os 
convidados debateram questões relacionadas com os imigrantes em Portugal e com o racismo.
A conferência foi dinamizada por um ilustre painel, desde o moderador, Hermano Sanches Ruivo, vereador na Câmara 
Municipal de Paris e oradores como David Munir, Imam da Mesquita de Lisboa, Miguel Graça, arquiteto na Câmara Municipal 
de Lisboa, Rui Pena Pires, investigador na área das migrações, Mamadou Ba, dirigente da Associação SOS Racismo e 
Gonçalo Matias, pertencente ao Observatório das Migrações, em Portugal
Perante uma plateia, igualmente recheada de ilustres, a turma teve a oportunidade de ouvir os oradores e, no final, colocar-lhes 
questões pertinentes e atuais.
De realçar ainda que iniciativas destas são de louvar, uma vez que contribuem para o enriquecimento intelectual e linguístico 
dos alunos. Visitas de estudo semelhantes deviam ser realizadas mais vezes ao longo do ano letivo, o que, infelizmente, 
não acontece…

Os alunos do 10º H
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   Clube Europeu AE D. Dinis, Lisboa

VISITA AO PARLAMENTO EUROPEU

Afinal a melhor maneira de viajar é sentir. (Álvaro de Campos)

Professores, alunos e assistentes operacionais do Agrupamento de Escolas D. Dinis 
viajaram durante seis dias, de autocarro, com rumo a Bruxelas, a convite do eurodeputado 
João Ferreira. 
Numa primeira jornada, tivemos como paragem a cidade de San Sebastián e a dormida 
teve lugar em Irún (“cidade fortificada”). No dia seguinte, partimos cedo para Bruxelas. 
Aqui, de manhã, fomos recebidos pela eurodeputada Inês Zuber, que nos apresentou 
a dinâmica de funcionamento do Parlamento, centro de grandes decisões, e visitámos 
alguns dos seus espaços, que a todos causou grande impacto. Depois do almoço, num dos auditórios, assistimos à projeção do filme “A Herança do Silêncio”, de 
José Meireles, com a presença do próprio realizador, a que se seguiu um vivo e motivador debate, com intervenções pertinentes de vários alunos e professores.
Durante a tarde, visitámos a cidade e observámos os seus aspetos monumentais. À noite, foi-nos oferecido um jantar com a presença dos eurodeputados João 
Ferreira e Inês Zuber, que decorreu em ambiente descontraído e informal. Antes de terminarmos oferecemos um livro sobre a história da freguesia de Marvila a cada 
eurodeputado presente e a João Ferreira, ainda, um barco feito por um aluno com material reciclado (cortiça) e uma t-shirt.
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Seguiu-se Paris. E, após algumas horas, assim que a Torre Eiffel foi avistada, ao longe, os gritos de alegria não se fizeram esperar. A cidade luz, a cidade do amor, 
estava já ali. Visita panorâmica e passeio em “bateau-mouche”. No dia seguinte tivemos oportunidade de visitar a Notre-Dame, o Cento Jacques Pompidou e a Ópera, 
entre outros.
O regresso aproximava-se e a todos se afigurava como o menos agradável de toda a viagem, mas decorreu tranquilamente. A maior parte aproveitou para dormir, da 
melhor forma que encontrou. 
Ao longo dos 4500 Km de estrada, durante o dia tivemos oportunidade de conviver, de apreciar a paisagem, contar anedotas, responder a adivinhas, etc. Os alunos 

participaram em atividades que estavam previstas, nomeadamente dois concursos, ambos com direito 
a prémio, um para todos aqueles que quiseram cantar ao microfone e outro para quem obteve o maior 
número de respostas certas num questionário relativo às aprendizagens obtidas na viagem. Para um 
dia mais tarde recordar, foi oferecido um certificado a todos os participantes.

Seis dias inesquecíveis de salutar camaradagem, de conhecimento de novos espaços e culturas e que 
deixaram a vontade de continuar. 
Viveram-se, sem dúvida, momentos muito importantes para todos os participantes, professores, alunos 
e assistentes operacionais, em que se teve oportunidade de viver e promover valores de cidadania. O 
grupo de 51 participantes manteve sempre um verdadeiro espírito de entreajuda e respeito.

Profª. Rosário César

Realizámos durante a manhã do dia seguinte a visita programada 
ao Fort Breendonk (campo de detenção durante a 2ª Guerra 
Mundial), que se revelou muito emocionante.
Bruxelas ficou para trás, deixando boas memórias e a vontade 
de lá regressar. 

Distribuição de certificados de participação

Concurso para a eleição da melhor interpretação
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Semana da Europa 

Mais uma Semana da Europa! Realizou-se uma exposição temática durante 
aproximadamente duas semanas que incluiu o Dia da Europa. Foi um trabalho 
muito gratificante na medida em que os alunos do projeto investiram na 
investigação e na elaboração e fixação de cartazes. Foram escolhidos os 
melhores trabalhos e feita uma homogeneização gráfica na apresentação dos 
mesmos. Ao longo da exposição a comunidade escolar teve oportunidade 
de tomar conhecimento da diversidade histórica, geográfica e cultural que 
influenciou a vida dos europeus através dos rios que banham as suas capitais.
Em simultâneo à exposição da Semana da Europa foram realizados um foto 
show e uma fotorreportagem legendada relativos à viagem de ida e de regresso 
de autocarro a Bruxelas para visitar o Parlamento Europeu. Assim, foi possível 
transmitir à comunidade os momentos inesquecíveis que todos os participantes 
viveram ao partilharmos todos os mesmos momentos e lugares.

Ainda durante o tempo de comemoração do aniversário do Dia da Europa fomos visitados pelo eurodeputado 
António Marinho e Pinto. A sala foi decorada com balões e cartazes em cores verde e vermelha, a simbolizar a 
bandeira nacional. Este último evento teve uma participação muito numerosa e ativa, em que professores e alunos 
foram bastante interventivos e colocaram questões interessantes e pertinentes. O nosso eurodeputado, orador 
eloquente, conseguiu que os alunos prolongassem as questões após o toque para o intervalo. Tivemos a honra de 
estar presente neste evento a Dr.ª Madalena Guedes, representante dos Clubes Europeus a nível nacional. 

Profª. Rosário César
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    Clube Europeu AE Soure

A Escola Secundária Martinho Árias - Soure desenvolveu em parceria com as 
mulheres do Séc. XXI uma palestra em contexto de sala de aula subordinada ao tema 
“A violência no Namoro” destinada aos alunos do 11º D Turma do Curso Profissional 
Multimédia. 
Foi igualmente elaborado um folheto informativo.

Profª. Dária Soares 

Na Escola Secundária Martinho Árias de Soure as turmas de 12º ano de escolaridade A e 
B na disciplina de Economia C receberam o Centro de Estudos Sociais da Universidade 
de Coimbra que desenvolveu as seguintes palestras: “Objetivos do Milénio: Sonho ou 
Realidade” e “Objetivos de Desenvolvimento do Milénio”.
Foram igualmente elaborados folhetos informativos.

Profª. Dária Soares 
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No dia 9 de maio de 2015 comemorou-se o “Dia da Europa” na 
Escola Secundária Martinho Árias, procedendo-se à distribuição 
de um folheto informativo e passagem de diapositivos nos três 
pavilhões que constituem esta escola.

Profª. Dária Soares 

O Clube Europeu da Escola Secundária Martinho Árias - Agrupamento de Escolas de Soure promoveu uma palestra subordinada ao tema “A Igualdade 
não é só uma questão de género”, em contexto de sala de aula, para alunos do Curso Profissional Multimédia com o nosso parceiro Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra. 
Foi igualmente elaborado um folheto informativo

Profª. Dária Soares 
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     Clube Europeu AE Dr. Ginestal Machado, Santarém

Decorreu no dia 8 de Maio, no Pavilhão Multiusos de Rio Maior a 10ª Feira da Europa, a qual teve a colaboração da Câmara de Rio Maior, do Centro Europe Direct 
e do IPJD. O Clube Europeu do AEDGM, esteve presente com um Stand representativo da escola, da Eslovénia e Estónia. Foi pedido aos alunos uma mostra da 
gastronomia, monumentos, língua e jogos tradicionais destes países. 
A Feira incluía um concurso de Stands e a escola obteve o 5º lugar, sendo 13 as escolas 
representadas.
O espírito de partilha entre os alunos de todas as escolas, o empenho que demonstraram 
ao longo do dia ensinando a outros colegas palavras em línguas de países diferentes da 
UE, a vontade com que ensinavam uns aos outros jogos tradicionais dos países, que cada 
escola representava e a alegria vivida ao longo do dia, foi exemplo de que a partilha e o 
respeito por diferentes tradições, move os nossos alunos.

Profª. Cristina Ferreira da Silva
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     Clube Europeu AE Satão

Com vista a promover a cidadania com uma intervenção direta dos jovens na sua comunidade, o Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Sátão convidou os 
alunos do projeto eTwinning “Eco-heroes in Action” dos 11º A,B, e D a participarem na celebração do dia Global de Serviço Voluntário Jovem e do Dia Mundial da Terra 
através da apresentação e execução de pequenas ações de voluntariado que pudessem fazer a diferença na melhoria dos problemas ambientais da sua comunidade.
Inspirados no lema “O nosso mundo, a nossa dignidade, o nosso futuro” do “Ano Europeu para o Desenvolvimento 2015”, os Eco-Heróis estiveram na rua nas duas 
semanas de 16 a 30 de abril com um conjunto de ações voluntárias:

• Sessão de sensibilização sobre “Prevenção de fogos florestais”, para alunos do 8º ano
• Campanha “Eu dei um minuto da minha vida”
• Ação de limpeza no Castelo
• Ação de sensibilização “Reciclar e passar o testemunho”
• Campanha sensibilização de troca de lâmpadas
• Campanha de recolha de tampas para ajudar a ginasta Catarina Santos
• Projeto “Do velho se faz novo”
• Campanha de recolha de pilhas no âmbito do projeto Escolas Interecycling
• Campanha de sensibilização ambiental “7 dicas para tornar o dia-a-dia mais ecológico”
• Ação de limpeza da Ribeira da Pena
• Petição para a distribuição de ecopontos no concelho de Sátão
• Ação de separação e recolha de lixo para reciclagem no comércio local

O Clube Europeu salienta o espírito de iniciativa, o empenho, a criatividade demonstrados pelos alunos que foram os heróis na sua comunidade educativa e local 
porque como dizia Romain Rolland: “O verdadeiro herói é aquele que faz o que pode. Os outros não o fazem.”

Profª. Maria Piedade Carvalho Silva
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CINCO JOVENS A DAR QUE FALAR, DESCUBRA PORQUÊ?

A convite do Clube Europeu do AES, os alunos de inglês do 11ºano da 
Escola Secundária Frei Rosa Viterbo (Agrupamento de Escolas de Sátão), participaram em 
duas ações globais, a “Global Youth Service Day” e a “Compassion Week”, definindo várias 
ações de sensibilização ambiental para a sua comunidade para as comemorações do nas 
comemorações do Dia Mundial da Terra. Estas ações foram desenvolvidas no âmbito do 
projeto eTwinning “Languages of the Heart”, que uniu escolas de vários pontos do mundo em 
atividades colaborativas, com vista a promover atitudes de respeito pela diferença e de defesa 
de causas sociais e ambientais.
Assim, um grupo de alunos do 11º A, denominado “The Special Ones”, delinearam um projeto 
ao qual deram o nome “I gave 1 minute of my life. O grande objetivo deste projeto era mostrar 
às pessoas da vila de Sátão, em especial, e aos nossos parceiros que num minuto do seu 
dia conseguem fazer vários gestos para preservar o planeta (reciclar, reutilizar, reduzir, andar 
mais a pé em vez de carro, desligar as luzes quando não são precisas, não desperdiçar água, 
entre muitas outras inúmeras ações).

Vários cartazes foram espalhados pela escola e pela vila, mas foi a voz destes alunos que foi o principal meio usado para passar a importante mensagem. 
No dia 21 de Abril estiveram na rádio Sátão com o Sr. Élio a participar num programa em direto na qual deram vários conselhos ambientais. 
Os resultados do projeto foram bastante positivos e os alunos afirmam não querer ficar por aqui! E apesar do projeto ter estado mais ativo na semana do Dia Mundial 
da Terra, de 22 a 30 de Abril, o projeto parece não querer deixar de dar que falar! Não se ficou pelo Sátão e anda já a percorrer Portugal e vários países pelo mundo 
fora. Eis a prova de que uma simples ação voluntária pode fazer uma grande diferença!
O minuto que deram para refletir sobre o impacto que cada um tem no ambiente e para se comprometerem a fazer uma pequena mudança, poderá vir a dar-nos 
muitos minutos no futuro com uma qualidade de vida muito melhor! Sim, porque convém salientar que não nos podemos esquecer que temos o dever, enquanto 
cidadãos, de deixar o planeta para as gerações vindouras em condições para uma vida sustentável.
Juntem-se a estes cinco estudantes que lutam por um futuro melhor. Não vos é aliciante a ideia de serem heróis ambientais? Serem ativos na vossa vila? E é tão simples…

The Special Ones (Ana Rita Sousa, Cátia Machado, Cátia Campos, Inês Rodrigues e Tiago Pais)
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Petição para a Distribuição de Ecopontos no Concelho de Sátão

No âmbito do projeto eTwinning “Languages of the Heart”, os alunos do décimo primeiro ano de inglês 
estiveram envolvidos num projeto internacional de voluntariado jovem, intitulado “ Earth/Eco-heroes 
in action” relacionado com a promoção de bons hábitos ambientais que ajudam na preservação e 
conservação da Natureza. 
Nesta iniciativa, os alunos organizaram-se em grupos de trabalho, sendo o nosso, “Os Lusitanos”, 
constituído por quatro elementos, um rapaz e três raparigas. De forma a promover boas práticas 
ambientais, definimos como principal objetivo incentivar as pessoas da nossa comunidade a reciclar, 
instruindo-as nesse sentido. Para além disso, promovemos uma campanha para que se distribuíssem 
ecopontos no concelho, em locais previamente identificados por falta destas estruturas, convidando 
a população a assinar uma petição que foi entregue à Câmara Municipal de Sátão.
Com esse objetivo em mente, começámos por criar uma petição através da qual recolhemos 
assinaturas dos habitantes do concelho, os principais beneficiados com esta iniciativa. Criámos 
panfletos com o intuito de mostrar às pessoas a importância da reciclagem e ao mesmo tempo 
ensiná-las como fazê-lo. 

Esses panfletos foram distribuídos pelos cidadãos que se disponibilizaram para participar na campanha, assinando a petição.
Recolhidas as assinaturas necessárias, cerca de quinhentas, a petição foi entregue às entidades responsáveis pela distribuição de ecopontos no concelho, neste 
caso a Câmara Municipal e o ecocentro de Sátão, juntamente com um mapa com a localização específica dos locais que necessitam destes equipamentos.
Apesar de ainda aguardarmos a resposta por parte destas entidades, pensamos que conseguimos sensibilizar a comunidade local sobre a importância da reciclagem 
e finalizamos esta iniciativa com a sensação de missão cumprida pela oportunidade de ter podido contribuir para um mundo bastante melhor.

Os Lusitanos: Alexandra Pina, Ana Cláudia Albuquerque, Joana Albuquerque, Francisco Santos.
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Campanha de Recolhas de Tampas para Ajudar A Catarina Santos

No decorrer do terceiro período deste ano letivo, o Clube Europeu da nossa 
escola convidou os alunos do 11ºano a participarem na “Global Youth Service Day” com ações 
solidárias. 
Para dar resposta a este pedido, o grupo Green Power participou, no âmbito da disciplina de 
Inglês, no projeto “Earth/ Eco Heroes in Action” com uma ação para marcar a diferença no 
ambiente que consistiu em recolher tampas de plástico nos principais cafés da vila do Sátão 
e nos das suas terras (Travassinho, Rio de Moinhos e Rãs). 
Além de pretender sensibilizar a comunidade para a questão dos resíduos de plástico, o grupo 
traçou como objetivo desta recolha ajudar Catarina Santos, uma ginasta que aos 12 anos 
ficou tetraplégica na sequência de uma queda que sofreu durante um treino. 
O grupo contou com a colaboração da junta de freguesia de Sátão que entregou uma carrinha 
cheia de tampinhas. 
Foram recolhidas entre 150 e 200 kg de tampas. Conseguimos encher 23 sacos de 100 litros. 
Apesar de ser um número insignificante em relação à quantidade de toneladas que a Catarina 

já recebeu e de que ainda necessita para a aquisição de equipamentos ortopédicos, para poderem ajudá-la a melhorar sua qualidade de vida.
Foram recolhidas entre 150 e 200 kg de tampas. Conseguimos encher 23 sacos de 100 litros. Apesar de ser um número insignificante em relação à quantidade de 
toneladas que a Catarina já recebeu e que ainda necessita para que possa adquirir equipamentos ortopédicos, para poderem ajudá-la na sua jornada para voltar a andar.
A entrega das tampinhas aos organizadores da iniciativa “Vamos Ajudar Catarina Santos” começou no dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente com a entrega de dois 
sacos transportados pelo professor Marco Pereira.
O nosso bem-haja a todos os que participaram e que se disponibilizarão, no futuro, para fazer chegar as tampinhas a Lisboa. 

Green Power: Ana Rita Sousa, Raquel Paula, Luís Rafael Figueiredo e Jéssica Coelho
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Palestra “Para um futuro Melhor… Combate os Incêndios”

No âmbito do projeto Eco-Heroes in Action, fomos desafiados, pelo Clube 
Europeu, a desenvolver uma atividade na qual de alguma forma pudéssemos ajudar o 
ambiente e tornar o nosso planeta num local melhor para viver. A nossa pequena vila, o 
Sátão, é todos os verões afetada por incêndios que dizimam a fauna e flora local e, por 
isso, decidimos que poderíamos fazer algo no âmbito desta temática. E foi assim que nos 
dispusemos a apresentar uma palestra sobre incêndios florestais no passado dia 24 de Abril 
no auditório da nossa escola. 
Convidámos alunos do 8º ano e também os nossos colegas de turma. Ao todo estiveram 19 
alunos a assistir. Claro que nós tínhamos pensado em apresentá-la a pelo menos 30 alunos, 
mas mesmo assim foi bom termos colegas dispostos a abdicarem da sua tarde livre para ouvir 
a mensagem que pretendíamos transmitir.
Começámos por mostrar passagens do filme “Aviões: equipa de resgate” e este funcionou 
como ponto de partida para a atividade que se seguiu, que incluiu a participação de todos os 
alunos: uma chuva de ideias com a palavra fogo. 
Apresentámos algumas notícias, vídeos e falámos sobre a prevenção e as consequências 
dos incêndios. 

Construímos uma maqueta para simular algumas destas consequências e, no final, organizámos uma atividade em grupo, a Pegada Ecológica. Para agradecer aos 
participantes, construímos o que chamámos de medalhas do ambiente.
Pensamos que conseguimos passar a mensagem de que com pequenas atitudes e unindo-nos todos somos capazes de alterar o futuro do planeta.

O grupo Casa Portuguesa: Inês Soares, Hugo Silva, Inês Fonseca, André Rodrigues e Cindy (11ºA)
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Campanha Sensibilização para Troca de Lâmpadas

No âmbito do projeto eTwinning “Eco Heroes in Action”, as turmas de inglês do 11º ano foram 
desafiadas pelo Clube Europeu a desenvolverem ações voluntárias com o objetivo de sensibilizar a comunidade 
escolar e local sobre o impacto do desenvolvimento na qualidade do ambiente.
O grupo EcoFriendly Light, constituído por três elementos (João, Mara e Maria), tomou a iniciativa de 
sensibilizar as pessoas para a necessidade de pouparem energia, pedindo à população de Sátão que 
trocassem as suas lâmpadas incandescentes velhas por LEDs, que são mais económicas e mais ecológicas. 
Após uma pesquisa sobre lâmpadas LED, lançou o desafio da troca de lâmpadas a cinco famílias residentes 
na Travessa 20 de Setembro que visitou no dia 24 de Abril de 2015. 
Os alunos compraram lâmpadas económicas que entregaram às famílias que aceitaram participar na ação 
de troca de lâmpadas.
Os resultados foram bastante positivos porque a maioria das pessoas alcançadas pela ação disse que 
fariam um esforço para mudar. O grupo adorou a experiência, sendo que todos os elementos acreditam 

que, começando uma mudança e mostrando o exemplo certo a ser seguido, será possível mudar os hábitos da sociedade e salvar o ambiente.
Os membros do grupo, também eles, foram afetados diretamente por este projeto, visto que efetuaram a mudança nas suas casas.

Grupo EcoFrienfly Light: Maria Lopes, Mara Lopes e João Gomes

Vamos Limpar as Nossas Florestas 

A atividade consistiu em limpar algumas áreas poluídas ou florestas com ramagem seca no solo. Com 
este projeto, pretendemos consciencializar a nossa comunidade para a necessidade de manter os 
seus espaços e as suas florestas limpas e, desta forma, ajudar os bombeiros.
Uma das áreas onde realizámos a ação de limpeza estava coberta de ramos de pinheiro secos, muito 
perto de uma casa de emigrantes onde a situação de risco era grande. 
A segunda área de intervenção estava junto a um rio o pode resultar na poluição da água.
A última área afetada, que identificámos para a ação, encontra-se no meio da floresta, onde o mato 
dificultaria a mobilidade dos bombeiros em caso de incêndio.  
Com esta ação os colaboradores tornaram a comunidade mais segura e alguma da população que viu 
esta ação deu continuidade. 
Encontrámos todo o tipo de lixo (papeis, plásticos, vidros, peças de roupa) e ainda muitos ramos secos 

amontoadas e espelhados em zonas que não só dificultariam a ação dos bombeiros em caso de incêndio.

O grupo Green Village: Catarina Fonseca Cátia Lopes e Inês Costa
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Campanha de Sensibilização Ambiental “7 Dicas para Tornar o Dia-a-dia mais Ecológico”

A nossa ação consistiu em informar cerca de 100 pessoas sobre alguns hábitos 
simples que podemos e devemos mudar para ajudar o ambiente e salvar os recursos do nosso 
planeta. Para espalhar a mensagem fizemos um panfleto onde apresentámos 7 dicas para ajudar 
o planeta. Pedimos às pessoas para escolherem uma das dicas para realizarem durante a semana 
do Dia Mundial da Terra (22-26 de abril). Demos o exemplo, plantando uma árvore (uma das dicas) 
numa floresta que pertence aos pais de um de nós.
As pessoas com quem falámos foram bastante compreensivas e amigáveis e aceitaram ajudar-
nos a recolher dados. As dicas que foram mais escolhidas foram “Lavar os dentes sem ter a água 
a correr” e “Dar a alguém aquilo de que já não precisamos”. Se todas as pessoas cumprirem 
as dicas que escolheram e passarem a mensagem a outras pessoas, poderemos alcançar um 
grande impacto na comunidade, em especial na sensibilização para problemas de preservação da 
natureza e na criação de hábitos ecológicos.
Este projeto foi muito importante para nós porque enquanto estávamos a fazer a pesquisa para 
recolha de informação para a criação dos panfleto também aprendemos muito sobre o planeta e 

ficámos estupefactos ao conhecer melhor os números assustadores apresentados pelos estudos ambientais.
Procurámos ajudar as pessoas com quem falámos, dando-lhes dicas e falando-lhes sobre alguns hábitos que poderiam mudar sem acarretar qualquer custo ou esforço, 
ajudando-as a elas e a nós mesmos.
Pensamos que este projeto foi bastante gratificante porque com esta pequena ação voluntária sensibilizámos 100 para a necessidade de preservar o ambiente e mostrar-lhes 
como é fácil com pequenos gestos diários, não só contribuir para diminuir o impacto no ambiente, como permite poupar dinheiro, contribuindo para a um futuro melhor.

iPoP: Alexandre Pimentel, João Almeida, João Correia e Mattias Aguiar
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Campanha de Sensibilização Ambiental “Recicla e Passa o Testemunho” 

No âmbito do projeto “EARTH/ ECO-heroes in action” promovido pelo Clube 
Europeu do AES, o grupo CSI.pt realizou uma ação de sensibilização ambiental intitulada“ Recicla 
e passa o testemunho”, em São Miguel de Vila Boa durante a semana do Dia Mundial da Terra de 
12 de Abril a 17 de Abril. Com esta ação pretendeu-se resolver o problema da falta de hábitos de 
reciclagem na aldeia de São Miguel de Vila Boa. 
Os principais objetivos desta ação foram sensibilizar todos os participantes e a comunidade local 
para a importância da reciclagem na preservação do meio ambiente; ensinar a separar o lixo e a 
colocá-lo nos respetivos ecopontos; mostrar que se todos nós reciclássemos, as gerações futuras 
poderiam viver num mundo melhor e mais saudável.
O grupo construiu três ecopontos com materiais reutilizáveis, que distribuiu por três famílias 
voluntárias, para que estas pudessem fazer a reciclagem do seu lixo durante dois dias cada. 
No final da semana, os alunos recolheram os ecopontos distribuídos e, acompanhados de um 
membro de cada família voluntária, despejaram o lixo recolhido nos respetivos contentores. 
Para finalizar a atividade, o grupo entrevistou um dos membros de cada família com o objetivo de 
ficar a conhecer a opinião dos participantes acerca do projeto realizado.

O grupo CSI.pt conseguiu divulgar a mensagem principal a toda a comunidade local, devido ao facto de os participantes falarem sobre a ação com os seus vizinhos 
e eles começarem a reciclar.
O grupo acredita que este projeto contribui para sensibilizar as pessoas para a mudança de certos hábitos na sua rotina diária de forma a melhorar um dos problemas 
ambientais, que é o lixo doméstico.
Esperamos que todas estas pequenas ações possam, de alguma forma, ter um impacto na diminuição da poluição no mundo, assim como na redução da destruição 
dos ecossistemas, da poluição dos solos e das águas, e da extinção de espécies.

CSI.pt: Paula Cunha, Marisa Pereira e Micaela Pina
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Ação de Separação e Recolha de Lixo para Reciclagem

No âmbito do projeto eTwinning “Languages of the Heart”, os alunos de Inglês 
do 11º ano da Escola Frei Rosa Viterbo de Sátão participaram numa iniciativa promovida pelo 
Clube Europeu chamada EARTH/Eco-Heroes in action. 
O grupo Pasteis de Nata embarcou nesta atividade de sensibilização e de educação ambiental 
desenvolvendo uma ação com vista a promoção da seleção e recolha de materiais recicláveis.
Para o efeito, o grupo decidiu fazer uma recolha de diversos materiais desperdiçados de 
algumas lojas locais (Café Snack-Bar Multisabores, Sapataria Caetano e Papelaria/Florista 
Flor de Papel) durante todo o mês de Abril. 
A recolha realizada foi um sucesso e o grupo conseguiu recolher 2 caixas com latas de metal 
da Multisabores, 2 sacos com caixas de cartão da Sapataria Caetano e 1 saco com plástico da 
Papelaria Flor de Papel. Este material foi levado para o ecocentro onde será posteriormente 
reciclado e poderá ser novamente usado!
Neste projeto pretendeu-se disseminar as formas mais corretas de proceder à reciclagem, 
com o principal objetivo de alterar os hábitos pessoais e reduzir a poluição na nossa vila. 
Esses conceitos de reciclagem são atualmente muito subestimados e esse facto traz 
consequências inabaláveis e irrecuperáveis ao nosso meio ambiente, e por isso, gostaríamos 
que esta pequena ação deixasse de ser uma exceção para passar a ser a regra não só para 
os estabelecimentos comerciais como nas habitações da nossa comunidade.

O grupo Pasteis de Nata: André Pina, Leandro Amaro, Pedro Santos e Sandro Campos
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Projeto: “Do Velho se Faz Novo”

Este projeto consistiu, numa primeira fase, em fazer uma ação de voluntariado 
na comunidade onde vivemos através da recolha de materiais velhos e usados que as pessoas 
já não queriam, tais como embalagens de leite, garrafas de plástico e de vidro, roupas usadas, 
entre outros. 
Numa segunda fase, o grupo prosseguiu com a devida limpeza deste material de maneira poder 
ser reutilizado posteriormente. Utilizando técnicas aprendidas em websites de decoração, as alunas 
transformaram esses materiais velhos que já não eram usados em objetos novos que podem ser 
reutilizados com outro propósito, como peças de ornamentação ou de organização, por exemplo. 
Na terceira fase, expomos e vendemos alguns desses produtos na Feira da Primavera, no dia 30 
de Abril. Os produtos em exibição consistiam em jarras de flores, sacos de ganga para arrumação, 
suportes de arrumação para materiais escolares, peças de ornamentação e suportes para velas.

Com este projeto, o grupo consegui alertar as pessoas para o facto de o Planeta estar em perigo e mostrar que podemos todos encontrar formas criativas para o 
proteger, nem que seja através de pequenas ações como reutilizar o que se considera lixo em novos materiais. 

O grupo Powerpuff Girls: Carolina Correia, Irina Fonseca, Aurora Pereira e Ana Sofia Ferreira

Ação de Limpeza da Ribeira da Pena “A Cleaner Future”
 

O grupo R.A.R.E. A.nimals, um grupo de alunos da turma de Inglês do 11ºA, levou a cabo um projeto 
de voluntariado chamado “A Cleaner Future” no âmbito do projeto do Clube Europeu intitulado “EARTH/
Eco-heroes in action”. Este projeto tem como objetivo sensibilizar a população local para a promoção da 
conservação e preservação do meio-ambiente.
Neste projeto, o grupo definiu, como ação a limpeza do rio local (ribeira da pena) que se encontrava 
poluído, devido à falta de cuidado das pessoas que o poluem despejando lixo.
No passado dia 27 de Abril, realizou-se a atividade de remoção dos resíduos da Ribeira da Pena, na qual 
o grupo recolheu diferentes tipos de lixo: embalagens de plástico, jornais, latas, cartão, entre outros.
Na opinião dos alunos, esta ação contribuiu para a sensibilização não só daqueles que são diretamente 
afetados pela poluição da ribeira como também da população que propositadamente ou despropositadamente 
o polui. Esperam que após esta ação a poluição do rio diminua e que o rio volte à sua beleza original.

André Gomes, Ricardo Lopes e João Ferreira 
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Um Objetivo, uma Missão: Campanha de Recolha de Pilhas Usadas

Ao longo do último período deste ano letivo, as turmas de inglês do 11º ano, 
realizaram, pela última vez, um trabalho no âmbito do projeto eTwinning “Languages of the 
Heart”. No entanto, como forma de encerramento do longo historial de projetos realizados 
na disciplina, o objetivo, neste período, focou-se em realizar uma atividade que mudasse e 
melhorasse a qualidade do ambiente na comunidade. O projeto intitulava-se “Eco-Heroes in 
Action”.
O grupo Leticia&Matilde debruçou-se sobre o problema do abandono de pilhas usadas e em 
estado de degradação, tanto nos lixos normais, como nas próprias casas da comunidade. 
Uma vez que este é um problema que afeta em muito a nossa comunidade que não tem 
conhecimento do perigo que causam estas pilhas se não forem devidamente tratadas, as duas 
alunas decidiram fazer uma recolha das mesmas de casa em casa, tanto na sua freguesia de 
Rio de Moinhos, como nas redondezas do concelho e distrito, e recorrendo a ajuda por parte 
de amigos e familiares. 
O resultado de 3 semanas de recolha: 900 pilhas, ao todo, 25kg das mesmas foram 
depositadas no pilhão do projeto escolar “Escolas Interrecycling”, que visa também recolher 
materiais eletrodomésticos que serão encaminhados para um Centro de Tratamento.

As estudantes ajudaram também a população com que contactaram a refletir um pouco mais sobre o problema, de modo a que a mesma mudasse os seus hábitos. 
O objetivo do grupo foi colaborar com o projeto “Eco-Heroes in Action” da melhor e mais ativa forma possível, tentando realmente marcar a diferença e responder ao 
apelo lançado pelo Clube Europeu no âmbito do Ano Europeu do Desenvolvimento. 

Matilde Carvalho e Letícia Coelho 
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Campanha para o Uso Racional da Água

O grupo “The Elements” juntou dois alunos de Inglês do 11º A no âmbito do 
projeto “Eco- Heroes in Action”, um projeto transnacional que contou com a participação de 
diversos grupos de jovens de diferentes países na promoção da educação ambiental nas suas 
comunidades.
O grupo optou por fazer a promoção de uma petição relacionada com o uso racional da água 
em nossas casas e por alertar a população do concelho de Sátão para a importância da 
utilização de reguladores de temperatura nos equipamentos que utilizamos para aquecer 
água. 
Para que tal fosse possível, tivemos que adotar diferentes estratégias para chamar a atenção 
e envolver a comunidade nesta campanha. Como tivemos algumas dificuldades na divulgação 
online da petição, decidimos ir para o terreno e desenvolver a ação junto da comunidade. 
Realizámos um inquérito no qual perguntámos às pessoas a sua opinião acerca dos 
reguladores de temperatura e se os utilizavam nas suas próprias casas.

Também contámos com a ajuda do Sr. Joaquim, uma pessoa da nossa comunidade ligada a este tipo de equipamentos que nos cedeu o seu tempo para a realização 
de uma entrevista sobre o tema. Por último conseguimos o contributo da Junta de Freguesia de Sátão que elaborou um documento no qual demonstrou todo o apoio 
à nossa petição.
Pensamos que com este projeto conseguimos mudar um pouco a mentalidade da nossa comunidade, tornando-a um pouco mais amiga do ambiente e promover o 
uso de reguladores. De destacar a ajuda preciosa dos órgãos e pessoas da comunidade acima mencionados que contribuíram de uma forma muito importante para 
a realização deste projeto.

The Elements: Carlos Sousa e Daniel Ferreira

         Clube Europeu do Centro de Estudos de Fátima

Nas comemorações do Dia da Europa fizeram uma exposição alusiva às principais instituições da U.E. e um Europaper. Veja a reportagem da atividade, a qual faz 
parte da 48ªemissão da TVCEF em: http://youtu.be/mxNMGujmdCE
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    Clube Europeu do AE Almeirim.

Veja algumas imagens da participação deste Clube na Feira da Europa, organizada pela Europe Direct - Santarém, onde o Clube ficou em 3.º lugar 
no concurso de stands, cujo tema eram os jogos tradicionais nos países europeus.
http://slide.ly/view/badd1a1671e74b2e8a6689eae8b4f480?fb_action_ids=10200639811235364&fb_action_types=og.shares

   Clube Europeu EB 2/3 do Caniçal

No passado dia 12 de maio, toda a escola se mobilizou para celebrar mais um Dia da Europa.
O Dia da Europa foi comemorado com várias exposições sobre a Europa, com a entoação do Hino da União 
Europeia – Ode à Alegria – e com a venda de bolos típicos da Europa dos Seis.
Para celebrar este Dia, os alunos das turmas do sétimo ano de escolaridade construíram, na disciplina de Geografia, 
os países dos vinte e oito estados membros da União Europeia. A partir dos contributos dos alunos nasceu a 
exposição “A Europa dos Vinte e Oito” que apresenta a formação e o crescimento da União Europeia ao longo do 
tempo. Esta exposição esteve patente no placar da sala de Geografia. 

Também os alunos do Clube Europeu se empenharam muito a cortar países e a pintar as respetivas bandeiras 
com os quais construíram o mapa da Europa, sobre a Bandeira da União Europeia, no placar do Clube Europeu. 
Construíram ainda a Zona Euro que, juntamente com o Mapa da União Europeia, formaram a exposição do Clube 
Europeu para comemorar o Dia da Europa.
O ponto alto da comemoração da efeméride ocorreu quando as alunas da modalidade de Canto do Núcleo Artístico 
da Escola entoaram, para a comunidade escolar, o Hino da União Europeia.
Por fim, os alunos e alunas da turma 1 do sétimo ano de escolaridade, 
que agarraram o desafio de confecionar bolos típicos da Europa dos 

Seis, deliciaram toda a comunidade escolar com as vendas dos seus “produtos”. À escolha dos interessados havia bolo 
de mármore italiano, bolo bicolor francês, bolo de chocolate belga, bolo de maçã alemão e bolo de nozes, cenoura e 
banana holandês. 
Foi uma tarde especial que esperamos repetir no próximo ano letivo.

Equipa de reportagem: Andreia Spínola; Ana Jacinta, Marta Martins; Matilde Piedade e Sara Moreira, 7º1.
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         Clube Europeu AE Amadeo de Souza-Cardoso, Amarante

O Clube da Europa da Escola Básica 2,3 de Vila Caiz é constituído por cerca de 15 alunos de sétimos e nonos anos, reúnem 
às terças e quintas-feiras para realizar atividades planificadas e que vão surgindo ao longo do ano.
 No início do ano os alunos do clube tomaram conhecimento das instituições da União Europeia, através de pesquisa nos seus 
sites e através de jogos didáticos. Em novembro de 2014 participaram na Feira de Outono, em que os alunos do clube decoraram 
o seu espaço com bandeiras e miniaturas de monumentos e venderam alguns produtos típicos de países da União Europeia.
A 10 de dezembro de 2014, juntamente com alunos de duas turmas dinamizaram a atividade de comemoração dos direitos 
humanos, através de cartazes e uma espécie de marcha, alertaram para o facto de haver ainda muitos países onde os direitos 
humanos não são cumpridos. Ainda dentro desta temática o Clube da Europa participou no projeto da plataforma “Conectando 
Mundos” em que na primeira etapa realizaram trabalhos relacionados com os direitos humanos e locais onde eles são mais ou 
menos respeitados e o que fazer para reduzir a desigualdade no mundo, nas seguintes etapas realizaram um vídeo de um debate 
entre alunos onde uns defendiam a ideia de que devíamos mudarmo-nos para um outro Planeta e começar uma sociedade nova 
e outros contrariavam a ideia defendiam que tínhamos de ficar na Terra e tínhamos de 

lutar para que haja mais igualdade, justiça e respeito pelos direitos humanos. Fizeram também cartazes para comemorarmos 
o “Ano Europeu para o Desenvolvimento”.
Ao longo do ano começamos uma parceria na plataforma eTwinning com o projeto “Student European Council” com 
professores e alunos franceses, italianos, polacos e gregos. Este projeto é muito interessante porque todas as decisões, 
atividades e trabalhos vão a votação.
Em maio de 2015, dois alunos e a professora responsável pelo clube tiveram a oportunidade de realizar uma visita de estudo 
ao Parlamento Europeu em Bruxelas – Bélgica a convite do eurodeputado Francisco Assis, que explicou o funcionamento e 
importância do Parlamento europeu e das outras instituições, ainda visitaram as cidades de Bruxelas, Gent e Bruges. Até ao 

final do ano letivo ainda vamos realizar várias atividades nomeadamente 
a “Feira da Europa” que já está a ser preparada e por isso no dia 5 de junho de 2015 irá realizar-se a “Feira da 
Europa” com a participação de todas as turmas do Agrupamento. Cada turma está a pesquisar e a realizar trabalhos 
sobre um ou dois países da União Europeia para decorarem o espaço da feira. A atividade iniciar-se-á com um 
desfile, em que vinte e oito alunos levam o traje e bandeira de cada país da União europeia, e um grupo de alunos 
tocam o hino da Europa. O espaço da feira será decorado com miniaturas de monumentos, objetos típicos  e venda 
da variada gastronomia europeia. Ao longo da atividade alguns alunos vão apresentar coreografias para embelezar 
e dinamizar a atividade.

Profª. Fernanda Freitas
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   Clube Europeu AE Levante da Maia

Comemorámos na sexta-feira, 8 de Maio (com antecipação) o Dia da Europa.
Este ano beneficiámos de uma coincidência feliz. Isto porque o dia 8 de Maio é também o dia Mundial da Cruz 
Vermelha.
Daqui surgiu o convite à delegação da Cruz Vermelha da Maia para se associar ao evento.
No âmbito do Ano Europeu para o Desenvolvimento e na temática para o mês de Maio: Paz e Segurança, o 
convite à Delegação da Maia da CV fazia todo o sentido. 
A programação contou com palestras, exposições, workshops, concursos e até um almoço temático, cheio de 
chocolate em homenagem a Mons (Bélgica) Capital Europeia da Cultura 2015.

Foi um dia diferente na nossa escola, pois além da participação direta de professores e alunos do 
Clube Europeu na concretização da programação, tivemos uma componente musical proporcionada 
pelo Clube de Música da EBS do Levante da Maia, uma componente gastronómica que os alunos e 
professores do curso vocacional de pastelaria nos proporcionaram, uma vertente artística, lúdica e 
cultural que, em conjunto, encheram a escola de alegria.
Finalmente, o nosso agradecimento ao Centro de Informação Europeia Jacques Delors pela cedência da 
exposição evocativa Jean Monnet, a qual foi observada com interesse por toda a comunidade escolar.

Prof. António Inácio Carmo 
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                     Clube Europeu EBI Roberto Ivens, Ponta Delgada

Ao longo deste período, os alunos do Clube Europeu da EBI Roberto Ivens programaram várias 
atividades para celebrar a nossa “Semana da Europa”.
Realizaram uma exposição sobre a Europa, destacando alguns aspetos históricos, políticos, 
gastronómicos e culturais.
Elaboraram jogos didáticos sobre os países da União Europeia: identificação de bandeiras, 
monumentos e trajes típicos.
Foi feito um escalonamento para os alunos do 2º Ciclo visitarem a exposição e realizarem os jogos 
propostos.

Na cantina da escola, foi servida uma refeição típica de um dos países membros da União Europeia: Pizza (Itália).
Terminamos a nossa semana em grande com a participação da Eurodeputada Dr.ª Sofia Ribeiro no nosso evento, 
a qual dinamizou uma sessão de noventa minutos aos alunos do 2º ciclo sobre a União Europeia.

Profª. Ana Medeiro e Nazaré Pinho
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      Clube Europeu ES Quinta das Flores, Coimbra

Os elementos deste Clube Europeu são na sua maioria das áreas de Economia, Geografia e História. Neste contexto, concretizou-se a participação no Concurso 
“Green Chef” promovido pela DECOJovem; nas Olimpíadas de Economia; na “Geração Euro” e na sensibilização aos “Direitos do Consumidor”.
Ao longo do ano são múltiplas as atividades que em conjunto, Clube Europeu, grupos disciplinares e alunos pró-ativos, se desenvolvem nesta Escola. 

Segunda edição do Concurso Green Chef

Participaram nesta atividade onze alunos do Curso Cientifico-Humanístico de Ciências Socioeconómica do 10º e 12º ano, os quais 
elaboraram livros com receitas que tinham por base sensibilizar para a importância do combate ao desperdício alimentar, no sentido 
de promover a adoção de comportamentos alimentares mais saudáveis e sustentáveis.

Profª. Maria da Luz Santos

I Concurso de Jornalismo das Olimpíadas da Economia

Participaram nesta atividade três alunos do Curso Cientifico-Humanístico de Ciências Socioeconómica do 11º. Um deles passou à 
fase final, tendo obtido o segundo lugar com a realização de uma crónica, cujo tema versou sobre Politica Externa Europeia. Esta 
atividade permitiu a aquisição de noções de funcionamento da economia através de textos indicados para o ensino superior, um 
aprofundamento de políticas da União Europeia e ainda o contacto com o meio universitário, cujo texto se insere.

Profª. Maria da Luz Santos

Geração Euro

Participaram nesta atividade cinco alunos da turma E do 12º ano do Curso Cientifico-Humanístico de Ciências 
Socioeconómica, elaborando o respetivo teste de seleção Geração Euro com um resultado de Bom, embora não tenham 
passado à fase final os alunos acharam esta atividade muito interessante, na medida em que se relaciona com muitas das 
temáticas estudadas e para as quais eles estão motivados, percecionando e aprofundando assuntos da importância da 
política monetária única para o dia-a-dia dos 333 milhões de cidadãos da área do euro, adquirindo a noção de emissão do 
euro através do BCE, compreendendo a relação do euro com outras moedas internacionais, percecionando a ligação do 
euro ao Banco Central Europeu; e conhecendo as funções do BCE.

Profª. Maria da Luz Santos
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Celebração do Dia dos Direitos do Consumidor

Participaram nesta atividade todos os alunos das turmas do 10º ano e 11º ano do Curso Cientifico-Humanístico 
de Ciências Socioeconómica, os quais elaboraram respetivamente cartazes e um movie maker com conteúdos relativos aos 
Direitos do Consumidor, a exposição de materiais foi feita no átrio da Biblioteca Escolar. 
Esta atividade permitiu compreender o funcionamento da sociedade de consumo, adquirir atitudes relacionadas com o 
consumerismo, entender os direitos e deveres do consumidor e sensibilizar para o problema do desperdício.

Profª. Maria da Luz Santos

    Clube Europeu AE da Sé, Lamego 

No dia 27 de fevereiro, no âmbito do Clube Europeu, vinte e dois alunos, acompanhados pelos dois professores responsáveis 
pelo Clube, deslocaram-se a Lisboa, ao Espaço Europa, para participarem no concurso “Portugal Europeu” promovido pela 
Representação da Comissão Europeia em Portugal. 
A sua boa prestação neste concurso garantiu-lhes o primeiro lugar, tendo, este grupo de alunos sido convidado a representar 
Portugal numa sessão final “EUROSCOLA”, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, no dia 23 de abril. Nessa sessão, durante 
a manhã, depois de os jovens estarem instalados nos lugares dos deputados europeus e de o discurso de boas-vindas ser 
proferido, os três administradores do Parlamento Europeu apresentaram, de 
uma forma breve, o funcionamento do Parlamento Europeu e os objetivos da 
União Europeia. 

De seguida, os porta-vozes de cada uma das escolas de cada país tomaram a palavra para apresentarem a sua escola. 
De tarde, os alunos foram divididos por seis grupos temáticos de trabalho, nas salas das comissões, onde discutiram e 
trocaram pontos de vistas, com os colegas de 21 países sobre as prioridades europeias, temas previamente preparados 
nas escolas. Os temas debatidos foram “Ambiente e energias renováveis”, “2015 – Ano europeu do desenvolvimento”, 
“O futuro da Europa”, “Liberdade de informação e cidadania ativa”, “Migração e integração” e “Emprego jovem”. 
Esta experiência memorável permitiu aos jovens desenvolverem a sua capacidade de cidadania ativa no domínio da política europeia ao simularem uma sessão 
plenária no Parlamento Europeu. Por outro lado, tiverem contacto com uma cidade jovem, organizada, sustentável e dinâmica que lhes proporcionou três dias 
inesquecíveis.

Profs. Isabel Maria Gomes Pinto e Fernando da Graça Almeida
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    Clube Europeu do AE da Trofa 

O Clube Europeu da Escola Secundária da Trofa assinalou a Semana da Europa, que decorreu de 4 a 8 de maio, com atividades diversas. 
No dia 4 de maio realizou uma exposição de objetos representativos de cada um dos 28 países da UE. 
Estes objetos foram usados no Desfile da Europa que se realizou no dia 5 de maio. Desfilaram 28 alunos 
em representação de cada um dos países membros, acompanhados pelo hino, a bandeira e um objeto 
de cada país. No final desfilou todo o grupo ao som do hino da EU e foi lançada a campanha de recolha 
de tampinhas de plástico, que serão entregues no final do corrente ano letivo na APPCDM da Trofa. 
Esta atividade está inserida no âmbito dos objetivos do Milénio para a promoção da sustentabilidade 
do planeta. 
No dia 6 de maio, os alunos assistiram a uma palestra efetuada pela Enfermeira Ana Rocha, com 
uma vasta experiência em ações de voluntariado, procurou dar o seu testemunho e partilhar a sua 
experiência. Esta atividade insere-se no âmbito dos objetivos do Ano Europeu para o Desenvolvimento 
2015. No dia 7 de maio, recebemos o Dr. João Frutuoso em representação da Europe Direct, que veio 
falar sobre a Igualdade de Género. Também este item inserido nos objetivos do milénio. 
No dia 8 de maio encerraram-se as atividades com o Mercadinho da Europa ao qual não podia faltar um 
grande bolo com a bandeira da UE. 
O Clube Europeu da Escola Secundária da Trofa conta com 190 alunos associados, de todos os anos 
de escolaridade, sem os quais estas atividades não seriam possíveis. 

A Profª. Maria Alzira Pedrosa

  Clube Europeu AE Henrique Sommer, Leiria

No dia 20 de maio, os membros do Clube Europeu HS, acompanhados das professoras responsáveis, visitaram 
o stand da Europedirect Alta Estremadura em Leiria, no âmbito do projeto Visit Leiria.
O centro Europedirect, é um centro de Informação que pertence à Rede EUROPE DIRECT que conta com 
mais de 500 centros de informação distribuídos pelos estados membros da União Europeia.
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Fomos recebidos pelo responsável do centro que após uma breve contextualização histórica da criação da EU, fez a apresentação do plano de 
atividades do Centro, assim como de todos os recursos disponíveis para que os cidadãos tenham um acesso mais facilitado à informação sobre a 
União Europeia.
Muito amavelmente, cedeu-nos vários materiais, para utilizarmos como meio de divulgação e informação, sobre a União Europeia, nomeadamente sobre as línguas 
faladas na EU, a moeda, as bandeiras, o hino da europa, etc..
Com um stand bastante atrativo e completo, os alunos e professores puderam ainda fazer alguns registos fotográficos com a menina e o menino “Europa”.
Por último, foi ainda oferecido um passaporte europeu, contendo imagens de várias capitais europeias, para que os alunos possam “colecionar” as suas viagens.

Profs. Cristina Cunha, Elsa Ramos e Maria João Coelho

Fórum de Oportunidades Europeias

Inserido no Plano de Atividades do Clube Europeu HS, no dia 14 de maio comemorou-se na escola sede do agrupamento 
o Dia da Europa, com a realização do Fórum de Oportunidades Europeias. Das atividades desenvolvidas e apresentadas 
há a salientar:
Divulgação dos objetivos do ano Europeu do Desenvolvimento com o lema “O nosso mundo, a nossa dignidade, o nosso 
futuro”:
• Divulgação dos países que, de acordo com a revista Forbes, oferecem melhor oportunidade de empreendedorismo na 
EU;
• Apresentação do filme “ Oportunidade Europeias”;
• Apresentação dos filmes relativos às atividades realizadas com as escolas da Polónia e da França no âmbito do intercâmbio 

bilateral realizado com aqueles países, dando-se a conhecer outras realidades culturais e educacionais;
• Apresentação de filmes realizados pelos alunos do clube europeu HS sobre as capitais europeias da cultura 2015: Mons (Bélgica) e Pilsen (República Checa) e 

divulgação de material (livros, folhetos, material de marketing) enviado pela embaixada da Bélgica em Portugal.
Os serviços de Psicologia e Orientação Escolar do agrupamento, na pessoa da Psicóloga, Dr.ª Carla Calhau, também estiveram 
presentes a fim de prestarem esclarecimentos e divulgarem materiais sobre saídas profissionais e sobre diferentes cursos superiores.
Os membros do Clube Europeu HS, para além de divulgarem os objetivos do Ano Europeu do Desenvolvimento 2015, também 
convidaram os participantes a fazer o cartão de cidadão europeu. O documento, em tamanho gigante, foi preenchido por 
muitos cidadãos europeus da nossa escola e lembrou os direitos e deveres que, enquanto membros de uma europa que se 
quer unida, nos são inerentes. 
Por fim, e com grande adesão, foram apresentados vários sabores da Europa, nomeadamente doces e bolos tradicionais.

Profs. Cristina Cunha, Elsa Ramos e Maria João Coelho
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   Clube Europeu do AE de Vilela

Dia da Europa
Os alunos do Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Vilela participaram no dia 9 de maio, no Porto, na comemoração 
do Dia da Europa, organizada pelo Europe Direct Porto, na Estação de Metro de S. Bento. Depois de dois momentos musicais, 

seguiu-se um vídeo com uma dramatização, em teatro de sombras, dos principais 
objetivos da União Europeia. Duas estrelas brilharam entre os espetadores que 
iam oferecendo estrelas e tirando fotografias. Foi uma tarde bem passada que 
serviu para passar a mensagem de Jean Monet: “Mais do que coligar Estados, 
importa unir os homens”.

Profª. Cristina Vinagre

Exposição

A exposição “A escola no tempo do Estado Novo” esteve patente na Loja Interativa de Turismo de Paredes de 
12 a 19 de maio, apresentou uma réplica de uma sala de aula do antigo regime, juntamente com os materiais 
e recursos pedagógicos utilizados na época, bem como alguns trabalhos realizados pelos alunos do Clube 
Europeu, do 6.ºVA e do12.º VD do Agrupamento de Escolas de Vilela. Esta iniciativa tem como finalidade a 
reflexão sobre os 41 anos da democracia, trazendo à memória do público mais velho e informando o público 
mais jovem sobre as referências ideológicas que orientavam o sistema de ensino e em que condições a 
educação era aplicada.
Esta exposição teve a colaboração do Município de Paredes.

Profª. Cristina Vinagre
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Caminhada Solidária

No dia 24 de maio o Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Vilela, organizou a I Caminhada Solidária. Esta 
caminhada enquadra-se nas atividades do Clube e está vinculada aos pontos 2 (educação) e 8 (parceria mundial 
para o desenvolvimento) dos Objetivos do Milénio. Os fundos desta caminhada vão reverter para a Organização Não 
Governamental Sol Sem Fronteiras, para o projeto das Escolinhas Solidárias, nomeadamente para a aquisição de 
manuais escolares de português e matemática e fotocopiadoras para copiar materiais de estudo.
A caminhada teve bastante adesão de toda a comunidade superando as expectativas da organização. Obrigado a todos 
que tornaram possível a realização desta atividade.

Profª. Cristina Vinagre

Encerramento do ano letivo

Os alunos do Clube Europeu apresentaram no dia 5 de junho, na biblioteca Alberta Rangel, as atividades realizadas ao longo do ano letivo. 
O tema escolhido para o projeto do Clube Europeu 2014/2015 foi “De todos e para todos” e teve como principais objetivos a participação 
direta, o pensamento crítico e o interesse ativo dos alunos e da comunidade educativa na cooperação para o desenvolvimento, inclusive 
na formulação e execução das respetivas políticas, sensibilizar os alunos para a necessidade da aplicação dos princípios de proteção, 
controlo e gestão ambiental, no desenvolvimento e na construção de territórios sustentáveis e resilientes e envolver a autarquia, as 

empresas e entidades do setor social, assim como os cidadãos da área de influência do agrupamento, num projeto 
comum de cidadania e voluntariado. Esta atividade contou com a presença da Dr.ª Madalena Guedes, Coordenadora 
da Rede Nacional de Clubes Europeus. 
Depois da visualização de um documentário feito pelos alunos e da apresentação das 
atividades seguiu-se um momento musical que animou todos os presentes. No final, 
realizou-se um lanche convívio, com algumas sobremesas típicas dos países da União 
Europeia. 
Foi uma tarde bem passada que serviu para passar a mensagem de Jean Monet: “Mais do 
que coligar Estados, importa unir os homens”.

Profª. Cristina Vinagre
A Europa (estátua viva)
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Campanha 365 dias de sorrisos

Alguns alunos do Clube Europeu participaram no dia 13 de junho, em Paredes, na Feira Solidária Sem Fronteiras do Douro, 
organizada pela ONG Sol Sem Fronteiras. Nesta feira participaram jovens voluntários, entre eles a equipa Norte Solsef, os 
Jovens Sem Fronteiras e os alunos do Clube que foram feirantes por um fim de semana.
Os jovens venderam materiais oferecidos por diversas empresas (Ambar, Aki, Fateba, Pratik) e outros feitos pelos alunos do 
Clube Europeu, de forma a angariarem fundos para o projeto de voluntariado de 
curta duração “Ponte 2015”, que terá lugar no Brasil. O dia foi chuvoso, mas o 
espírito solidário e de entreajuda esteve sempre presente!

Parabéns a todos os voluntários, especialmente aos nossos alunos.
Profª. Cristina Vinagre

 
         Clube Europeu do AE Marinhas do Sal

Viagem a Bruxelas
Uma delegação de 6 alunos e 4 professores do Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal, efetuou de 2 a 5 de maio uma visita a Bruxelas a convite do eurodeputado 
Francisco Assis do partido socialista. 

Em frente ao Parlamento Europeu, da esquerda para a direita em cima, Ruben Sousa, Carlos Ribeiro, Paula 
Madeira, Tânia Veloso, Cristina Silva Sara Cardoso e em baixo Sofia Figueiredo, Tiago Tomé, Hugo Galvão 
e Juliana Reis.
No primeiro dia em Bruxelas, visitamos a imagem típica de Manneken Pis, uma pequena estátua de um 
menino a urinar para a bacia da fonte, cuja história continua um mistério, passeamos na lindíssima Grand-
Place (praça central da cidade) e provamos os famosos Waffles belgas, quentinhos e feitos na hora.
No segundo dia visitamos duas cidades muito ricas arquitetonicamente, Gent e Bruges e terminamos o dia 
com um jantar oferecido pelo eurodeputado num restaurante no centro de Bruxelas.
No terceiro dia, deslocamo-nos ao parlamento europeu onde reunimos com o eurodeputado Francisco 
Assis que proferiu uma palestra sobre as grandes questões da União Europeia, nomeadamente em relação 
ao percurso da união desde a sua formação até à atualidade. Os participantes nesta viagem foram ainda 
informados sobre o processo da construção da legislação comunitária. De seguida almoçamos num dos 
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refeitórios do parlamento e logo a seguir ao almoço tivemos a oportunidade de visitar o Parlamentarium 
(Museu do parlamento). De tarde, a delegação visitou a European Schoolnet, instituição que coordena 
a formação de professores na Europa, para participar num workshop sobre a sala de aula do futuro que 
permitiu aos alunos experienciar o uso das novas tecnologias em sala de aula. Os participantes nesta viagem tiveram 
a oportunidade de agradecer o convite do eurodeputado Francisco Assis e de lhe endereçar outro para vir a Rio Maior 
para participar num evento sobre a génese da União Europeia.

Prof. Carlos Ribeiro

Dia da Europa
No âmbito da comemoração do Dia Europa, realizou-se em Rio Maior a Feira da Europa 2015, e o Clube Europeu do 
Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal esteve presente. Este evento realizou-se no dia 8 
de maio, no Pavilhão Multiusos de Rio Maior. A nossa escola apresentou um stand ilustrativo 
do trabalho desenvolvido pelo Clube Europeu, nomeadamente nos projetos Comenius WASTE 
e Ersamus+ VASE. Este stand pretendeu ainda, de acordo com o tema do evento, espelhar a 
riqueza cultural da UE, através da apresentação de jogos tradicionais de dois países da UE, no 
nosso caso escolhemos Hungria e Dinamarca.

Prof. Carlos Ribeiro

Dia da Limpeza (Cleaning Day)
No passado 20 de maio o Clube Europeu do Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal promoveu mais um “Dia da Limpeza”. Com esta atividade encerrou as 
comemorações dia da Europa com um evento baseado nos valores sociais, nomeadamente, no respeito pela natureza e na defesa da consciência cívica da 
necessidade de manter a limpeza dos espaços públicos. Considera-se que os valores referidos contribuem para 
formação de seres humanos civicamente respeitadores e defensores do meio ambiente, mensagem esta que a 
Escola deve transmitir. A Escola não deve ser um mero transmissor de informação científica e ignorar os valores 
sociais. 
Os alunos e professores deste Clube concentraram-se na escola na tarde deste dia onde receberam o equipamento 
necessário para realizarem esta atividade em segurança (luvas, pinças e sacos plástico). Iniciaram a limpeza pelo 
recreio escolar para deste modo os alunos compreenderem que este espaço poderia estar mais limpo se cada 
um deles tivesse o cuidado de colocar o lixo nos caixotes existentes. De seguida o grupo dirigiu-se para a Ribeira 
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de S. Gregório e percorreu a sua margem direita desde a zona das piscinas municipais até ao jardim municipal, 
recolhendo o lixo existente. A atividade terminou com uma avaliação oral feita por professores e alunos, seguida 
dum pequeno lanche oferecido pela direção do Agrupamento.
            Prof. Carlos Ribeiro

   Clube Europeu Escola Rui Galvão de Carvalho, Rabo de Peixe

IV Edição do Peddy-Paper 

No passado dia 7 de maio, o Clube Europeu da Escola Rui Galvão de Carvalho organizou a IV edição do Peddy-Paper, para 
comemorar o Dia da Europa. Com uma grande adesão por parte dos alunos do terceiro ciclo, a atividade decorreu da parte da 
manhã, no Polivalente da Escola, e visou dar a conhecer, de forma lúdica, as instituições europeias, bem como os países que 
compõem a União Europeia e algumas curiosidades sobre os mesmos. 

Profª. Sara Moreira e Sandra Oliveira

Palestra com a Eurodeputada Sofia Ribeiro

No âmbito da comemoração do Dia da Europa, a Escola Rui Galvão de Carvalho recebeu, no passado dia 8 de 
maio, a Eurodeputada Sofia Ribeiro, e foi com grande entusiasmo que os alunos assistiram à palestra, tendo 
aproveitado a oportunidade para relembrar conteúdos abordados em sala de aula e colocar questões relacionadas 
com a União Europeia. Partilha e diálogo estiveram em evidência nesta sessão de sensibilização sobre a U.E.

Profª. Sara Moreira e Sandra Oliveira
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Lembramos que está a decorrer de 15 de julho até 31 de agosto, inclusive, o período para entrega do Relatório de Atividades referente ao Concurso dos Clubes 
Europeus 2014/15. O link para a plataforma foi divulgado através de e-mail.

O período para inscrições/revalidações na Base de Dados da Rede Nacional de Clubes Europeus (RNCE) 2015/2016 terá lugar entre 1 de outubro e 15 de 
novembro de 2015. Esta informação, conjuntamente com o link para a plataforma, será atempadamente divulgada a todas as unidades orgânicas através de 
e-mail, do site da DGE, do Facebook e do Moodle dos Clubes Europeus, entre outros.

A publicação do próximo Boletim (n.º 7) está prevista para dezembro de 2015. Devido ao aumento e diversidade dos contributos recebidos e para que exista 
uma maior uniformidade na informação, estão a ser elaboradas as regras a obedecer para o envio de noticias e exemplos de boas práticas. Esperamos 
poder continuar a contar com a vossa colaboração. Estejam atentos à informação que será disponibilizada em setembro, em: http://dge.mec.pt/divulgacao-de-
trabalhos-dos-clubes-europeus.

A DGE reserva o direito de selecionar os trabalhos enviados.
  

Informações


