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março 2014

02boletim
Editorial

No início deste ano letivo, com o objetivo de divulgar Notícias, Boas Práticas, Eventos e outros assuntos de interesse, lançámos o “Boletim dos Clubes Europeus”. 

Este é o nosso segundo número e pretende dar a conhecer as principais ações que tiveram lugar no período de setembro de 2013 a março de 2014. 

Relembramos que, no final do presente ano letivo, será editado o terceiro número deste Boletim. Enviem-nos os vossos contributos para que este possa ser, cada 

vez mais, um veículo difusor de áreas de interesses para os Clubes Europeus (CE) e uma forma de divulgar e dar visibilidade aos projetos, temas e atividades 

desenvolvidos pelos CE de todo o país.

 

A Equipa dos Clubes Europeus.
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 Notícias

Back to School 2013.

A Representação da Comissão Europeia em Portugal organiza, anualmente, com a colaboração da Direção-Geral da Educação, o Evento “Back to School”.
Esta iniciativa tem por objetivo convidar funcionários portugueses das instituições europeias a visitar as suas antigas escolas contribuindo para a divulgação da 
cultura, das oportunidades e das especificidades do trabalho na Europa e promovendo o debate sobre os temas relacionados com a União Europeia.
Este evento foi integrado nas atividades em torno do Ano Europeu dos Cidadãos e teve lugar entre o dia 31 de outubro e 1 de novembro, tendo contado com a 
participação de cerca de 44 funcionários europeus e 40 escolas.

I Encontro Regional de Clubes Europeus - Região Autónoma dos Açores

 
No dia 26 de outubro de 2013, teve lugar em Angra do 
Heroísmo o I Encontro de Clubes Europeus da Região 
Autónoma dos Açores. 
Este encontro foi uma iniciativa do Governo Regional 
dos Açores, com o objetivo de proporcionar aos 
professores responsáveis pelos Clubes Europeus 
do arquipélago um momento de reflexão sobre o 
funcionamento e financiamento da Rede Nacional de 
Clubes Europeus (RNCE).
O Encontro serviu igualmente para promover a troca de 
experiências, de conhecimentos e a partilha de boas 
práticas. 
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Concurso de fotografia “Qual é a tua história”.

No âmbito do Ano Europeu dos Cidadãos, a Comissão Europeia lançou o concurso de fotografia “Qual é a tua história?”. O objetivo era apresentar 
uma foto, a qual deveria, tanto quanto possível, ilustrar o estilo de vida de um europeu e o usufruto dos direitos da cidadania europeia. 
Os vencedores deste concurso foram anunciados em 25 de novembro de 2013.
Para mais informação, consulte: http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=7875
Através do Facebook: https://www.facebook.com/EuropeanCommission

Espaço Europa recebe visitas de escolas de todo o país.

O Espaço Europa – estrutura da responsabilidade do Gabinete do Parlamento Europeu e da Representação da Comissão Europeia em Portugal – é um local aberto 
ao público, em que qualquer cidadão pode procurar informação sobre questões relacionadas com a União Europeia. É também um espaço de debate e de promoção 
de um maior conhecimento sobre a União Europeia aberto às escolas dos ensinos básico e secundário.
Para mais informação, consulte: ec.europa.eu/portugal/espacoeuropa/index_pt.html

Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude.

Este Prémio, organizado conjuntamente pelo Parlamento Europeu e pela Fundação Internacional Prémio Carlos Magno, em Aachen (Alemanha), é atribuído desde 
2008 a projetos realizados por jovens entre os 16 e os 30 anos, com o propósito de incentivar uma consciência europeia, bem como a sua participação em projetos 
de integração europeia.
Os trabalhos vencedores devem servir de modelo para jovens e oferecer exemplos práticos de europeus que vivem juntos, formando uma comunidade. 
Para mais informação, consulte:  http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/pt/ 

Concurso “A Tua Europa, a Tua Voz 2014”.
 
O Comité Económico e Social Europeu (CESE) lançou a quinta edição de “A Tua Europa, a Tua Voz 2014”. Este evento tem por destinatários alunos do 11.º ano, com 
idades entre os 16 e 17 anos, dos 28 Estados Membros da União Europeia e terminou com uma visita a Bruxelas, de 26 a 28 março de 2014.
Os participantes poderão descobrir factos sobre a Europa, compreender o processo de tomada de decisão e o papel do CESE no seio da União Europeia. Sendo 
também uma oportunidade única para debaterem um assunto específico num ambiente multicultural: apresentar argumentos, negociar e chegar a um compromisso.
Para mais informação, consulte: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.your-europe-your-say-2014

http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=7875
 https://www.facebook.com/EuropeanCommission
http://ec.europa.eu/portugal/espacoeuropa/index_pt.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/pt/ 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.your-europe-your-say-2014
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Entrega de Prémios do Concurso dos Clubes Europeus 2012/13.

No dia 10 de dezembro de 2013, pelas 11h, numa cerimónia presidida pelo Sr. Ministro da Educação e Ciência, teve lugar a entrega de prémios do Concurso dos 
Clubes Europeus 2012/2013. Os Prémios, entregues durante o Seminário da Fundação Pro Dignitate “Ano Europeu dos Cidadãos”, foram atribuídos às seguintes 
escolas:
 • Escola Básica e Secundária de Vilela (Agrupamento de Escolas de Vilela).
 • Escola Secundária de Porto de Mós (Agrupamento de Escolas de Porto de Mós).
 • Escola Básica José Saraiva (Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira, Leiria).

As professoras coordenadoras dos clubes e os alunos deram um testemunho, em primeira mão, do trabalho desenvolvido no ano letivo 2012/13.

Reportagem feita pela Beatriz Marimba, a aluna do CE do Agrupamento de Escolas de Vilela

Vamos a Lisboa receber o prémio do concurso do Clube Europeu? Fixe!

No dia 9, da parte da tarde, saímos de Vilela e fomos apanhar o Alfa a Campanhã. A aventura estava a começar. Ia a Lisboa pela primeira vez.
A viagem demorou cerca de duas horas e meia. Durante esse tempo ouvi música… dormi… admirei a paisagem. Estava com curiosidade por ir 
conhecer a capital e por dormir sozinha, sem os meus pais.
Chegamos a Lisboa. Já era noite. Fomos ao hotel e depois jantamos no centro comercial Vasco da Gama. Era grande, parecido com o Norte 
Shopping.

Agrupamento de Escolas de Vilela Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira Agrupamento de Escolas de Porto Mós
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Fui dormir para, no dia seguinte, continuar a minha aventura por Lisboa. As 9.30 chegamos à Basílica da Estrela. Era grande e bonita. Fomos, 
procurar a Fundação Pro-Dignitate, era lá que íamos receber o prémio. Fomos muito bem recebidos! Vi o nosso poster com as atividades e 
estavam a passar o nosso vídeo. Fiquei muito orgulhosa pela minha escola.
A Dr.ª Maria Barroso Soares deu-nos as boas-vindas, era muito simpática. Falaram um pouco sobre os Clubes Europeus e Cidadania Europeia.
Depois, foi a pausa para o café. Estava a ficar nervosa. Era o senhor Ministro da Educação quem ia entregar o prémio. Às 11 horas, chegou 
acompanhado por muitos fotógrafos. Falou um pouco e entregou os prémios. Mas não pôde ficar muito tempo, tinha outros compromissos. A Dr.ª 
Madalena Guedes, convidou as escolas a falar da sua experiência e das suas atividades. Foi giro e acabei por contar a Lenda da Europa. Pouco 
depois fomos almoçar. Às 14.30 começaram os trabalhos. 
Para finalizar a aventura ainda deu para uma breve visita ao Parque das Nações e de correr novo para a estação, tomar o comboio e regressar 
ao Porto.
Cansada, mas feliz. Tinha muitas novidades para contar…

Curso “DiscovEUry: Integração, Interdependência e Solidariedade”.

Numa iniciativa da Comissão Europeia, promovida pelo Centro de Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD), a Novabase - eLearning está a conceber, produzir 
e implementar um curso para professores, dos ensinos básico, secundário e profissional, em regime de Blended-Learning denominado “DiscovEUry: Integração, 
Interdependência e Solidariedade”. 
Para mais informação, consulte: www.discoveury.eu 

Concurso de Financiamento dos Clubes Europeus 2014.

A Direção-Geral da Educação (DGE) abriu, de 15 de janeiro a 15 de fevereiro, o concurso à concessão de financiamento a Clubes Europeus relativo ao ano letivo 
2013/14, subordinado ao tema: “Portugal no Centro da Europa – contributos portugueses para a construção europeia”. As listas com os resultados deste concurso 
estão disponíveis desde 15 de março 2014.
Para mais informação, consulte: http://dge.mec.pt/clubeseuropeus

www.discoveury.eu 
http://dge.mec.pt/clubeseuropeus
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Dia Escolar da Não-Violência e da Paz.

Celebrou-se, a 30 de janeiro, o Dia Escolar da Não-Violência e da Paz. É uma iniciativa do poeta, pedagogo e pacifista espanhol Llorenç Vidal. 
Desde 1964, que a celebração deste dia pretende chamar a atenção de todos para a necessidade de uma educação permanente pela Não-Violência e pela Paz - é 
preciso educar para a solidariedade e para o respeito pelos outros. 

Dia da Internet Segura.

No dia 11 de fevereiro de 2014, comemorou-se o Dia da Internet Mais Segura. Para assinalar este dia na comunidade escolar, as escolas foram convidadas a 
dinamizar, na segunda semana do mês de fevereiro de 2014, atividades sobre as temáticas relacionadas com a Segurança na Internet. Este ano o tema aglutinador 
foi “Juntos vamos criar uma Internet melhor”.
Para mais informação, consulte: http://www.seguranet.pt/semana2014 

Projeto Europa Sustentável. 

Concebido e desenvolvido pela Science4you, trata-se de uma iniciativa da Comissão Europeia, promovida pelo Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Esta 
ação visa sensibilizar alunos de todo o país, do 1.º ciclo do ensino básico ao ensino universitário, para questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável em 
geral e a ação da União Europeia nesta área, em particular.
Esta iniciativa foi lançada em moldes semelhantes ao ocorrido, em 2013, com o projeto “União Europeia: Cultura e Cidadania”.
Para mais informação, consulte: http://www.science4you.pt/home-europa-sustentavel

Concurso EUemPT.

Este concurso, uma atividade educativa sobre a União Europeia, é uma iniciativa da Comissão Europeia, promovida pelo Centro de Informação Europeia Jacques 
Delors, concebida e implementada pela EDUdigital em parceria com a RTP, Fundação da Juventude e Centros Europe Direct. Pretende divulgar, junto das escolas e 
dos alunos, o tema “Educação, Cultura e Cidadania: pilares do projeto europeu”. O concurso contará com várias reportagens RTP (Jornal da Tarde, RTP Informação, 
Telejornal) abordando questões como a Cidadania Europeia, Erasmus+, Cultura, Mobilidade, Saúde e Segurança Social.
O concurso destina-se aos estudantes que frequentam o 1.º, 2.º ou 3.º Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário, Profissional ou Superior. As inscrições devem 
ser efetuadas até 15 de abril de 2014.
Para mais informação, consulte: www.euempt.eu

http://www.seguranet.pt/semana2014 
http://www.science4you.pt/home-europa-sustentavel
http://www.euempt.eu
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 Contributos dos Clubes Europeus 

Clube Europeu e dos Direitos Humanos
Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares - Ribeira Brava - Madeira
Prof. coordenador: António Pereira

Funchal, 31 de outubro de 2013 - Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro organizou 
uma caminhada no Funchal.

Para assinalar o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama, o Núcleo Regional da Madeira 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro organizou, no dia 31, uma caminhada, com partida na 
praça do município no Funchal, às 10h30, com destino ao Parque de Santa Catarina.
Participaram 12 alunos e um professor do “Clube Europeu e dos Direitos Humanos”, bem como 
a professora Telma Ferraz e a funcionária Olga Abreu da Escola Básica e Secundária Padre 
Manuel Álvares também presentes.

Objetivos Específicos:

 Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu: 
 Demos a conhecer o Projeto da União Europeia.
 Contribuir para a compreensão e tolerância recíprocas: 

Exposições temáticas.

Contribuir para uma tomada de consciência relativamente à interdependência europeia e mundial 
e à necessidade de cooperação:

Participação em campanhas específicas: AMI, LIGA-TE, FUNDAÇÃO CONTRA A SIDA…

Contribuir para a criação do sentido de responsabilidade dos alunos enquanto jovens cidadãos europeus, no que respeita à paz, aos 
direitos do homem e à defesa e conservação do ambiente e do património cultural.
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Motivar a participação ativa e responsável de um elevado número de alunos na divulgação e aceitação de valores europeus, desenvolvendo e 
facilitando um maior conhecimento da construção do Projeto da EU.

Dinamizar atividades de educação para a saúde que promovam comportamentos saudáveis, sensibilizem para as vantagens de não fumar e que consciencializem 
para a importância do que fazemos hoje para a prevenção do cancro no futuro. Dinamizar atividades para que os alunos tenham uma melhor alimentação, façam 
exercício físico, tenham acesso a uma série de (in)formações sobre assuntos de saúde.
 
Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu para a compreensão e tolerância recíprocas.


