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Este é o décimo primeiro Boletim dos Clubes Europeus. Com ele pretendemos divulgar projetos, 
temas e atividades desenvolvidos pelos Clubes Europeus de todo o país, entre janeiro e março 
de 2017. Divulgamos, igualmente, datas marcantes a nível nacional e internacional bem como 
informações de interesse.

Relembramos que podem utilizar a página do Facebook dos Clubes Europeus para divulgar 
atividades dos vossos Clubes, bastando para isso colocar um “post” na cronologia. 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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Clube Europeu Escola Básica Integrada de Arrifes 
- São Miguel - Açores

Europe Direct Açores: Participação dos 
alunos do Clube numa sessão de 
esclarecimento sobre a União Europeia, 
através de uma parceria com o Centro 

de Informação Europe Direct dos Açores. Leia aqui a 
notícia completa.

Eurodeputado Serrão Santos: Ricardo Serrão Santos veio 
falar aos jovens do Clube da sua atividade enquanto 
deputado no Parlamento Europeu. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu voa para Lisboa: O Clube Europeu da EBI 
de Arrifes realizou uma viagem a Lisboa para realizar um 
intercâmbio com o Clube Europeu do Agrupamento de 
Escolas D. Dinis, tendo visitado também o Espaço Europa 
e a Assembleia da República. Leia aqui a notícia completa.

Valores Fundamentais Europeus: Destacamos atividades de 
preparação da Semana da Europa, #EU  UE e a Árvore 
dos Valores, nas quais os alunos devem conhecer e dar 
a conhecer os valores fundamentais europeus. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Verde Horizonte - Mação

Dia Internacional do Idoso: Mais uma vez, o 
CE assinalou este dia, levando a cabo uma 
sessão de cinema e um lanche convívio 
entre os idosos da Santa Casa da 
Misericórdia e os alunos membros do CE. 

Estas iniciativas fomentam os valores da solidariedade e da 
amizade, criando laços afetivos entre todos os envolvidos. 
Leia aqui a notícia completa.

Dia da Não Violência e da Paz nas Escolas: O CE apoiou 
esta causa, levando os alunos membros do clube a visitar 
a exposição organizada pelo núcleo de Educação Especial 
e a refletir sobre a importância do respeito pelos valores 
da convivência salutar em contexto escolar. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu Colégio de Albergaria

Cleaning Day no Colégio de Albergaria: O 
Clube Europa+ planeou e dinamizou um 
conjunto de atividades – Cleaning Day 
para sensibilizar a comunidade educativa 
para a importância de não colocar lixo 
no chão e proteger o meio ambiente. 

Leia aqui a notícia completa.

Membros do Clube Europa+ do Colégio de Albergaria visitam 
Roma: Foram 4 dias de visita a Roma. O grupo partiu do 
Colégio, na madrugada de dia 31 de janeiro, em direção 
ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, de onde partiu o 
voo com destino a Ciampino, em Roma. Apesar da hora 
da partida (3.00h) a alegria e expectativa por esta viagem 
estavam bem espelhados nos rostos dos alunos. Leia aqui 
a notícia completa.

Alterações Climáticas: O Clube Europa + do Colégio de 
Albergaria aposta na sensibilização para esta problemática: 7 
de fevereiro foi a data escolhida para a realização de uma 
ação de sensibilização junto dos alunos do 8º ano sobre as 
alterações climáticas. Leia aqui a notícia completa.

Pela Defesa dos Direitos: Uma sessão realizada no Colégio 
de Albergaria, Pedro Neto, Diretor Executivo da Amnistia 
Internacional sensibilizou alunos e professores para a 
temática dos Direitos Humanos, baseando-se nas suas 
próprias vivências enquanto voluntário desta organização, 
em Angola e no Brasil. Leia aqui a notícia completa.

O Clube Europa + promove uma “Viagem pelos países da 
União Europeia”: Viajar é uma das formas privilegiadas de 
conhecer o mundo que nos rodeia, mesmo que através 
de “viagens virtuais”. Nesse sentido, o Clube Europa+ 
organizou uma atividade “Viagens pelos países da União 
Europeia”, que decorrerá entre março e maio, num total 
de seis viagens. Leia aqui a notícia completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ebi_arrifes_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ebi_arrifes_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ebi_arrifes_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ebi_arrifes_noticia_4.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_verde_horizonte_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_verde_horizonte_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/colegio_albergaria_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/colegio_albergaria_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/colegio_albergaria_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/colegio_albergaria_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/colegio_albergaria_noticia_5.pdf
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Clube Europeu Básica e Secundária Padre Manuel 
Álvares - Ribeira Brava (Madeira)

Conferência sobre Segurança na Net na era 
da globalização, no âmbito de “Por uma 
Europa de Valores”: O Clube Europeu da 
Escola Básica e Secundária Padre Manuel 
Álvares promoveu uma conferência sobre 

Segurança na Net, em fevereiro de 2017, perante uma 
audiência de alunos do 10º. 11º. e 12º. anos de escolaridade 
daquele estabelecimento de ensino público. Leia aqui a 
notícia completa.

Participação nas atividades “Olimpíadas da Europa” e “Curtas-
metragens”: “Por uma Europa de Valores” - Ribeira Brava 
(Madeira) participa no projeto regional ‘IncluEuropa 
– Europa Inclusiva, sob o lema “A Europa Somos Nós”, 
no âmbito do tema do ano da Rede Nacional de Clubes 
Europeus (RNCE) – “Por Uma Europa de Valores”. Leia 
aqui a notícia completa.

Participação no “Parlamento dos Jovens, de janeiro a março de 
2017: Parlamento dos Jovens- 2ª. Fase, de 6 a 14 de março 
de 2017, no Funchal: O programa nacional Parlamento 
dos Jovens desenvolve-se em várias fases ao longo do ano 
letivo. No dia seis de março teve início a fase regional, 
com a participação, também, da Escola Básica e Secundária 
Padre Manuel Álvares. Leia aqui a notícia completa.

Parlamento dos jovens - Sessão Regional do Parlamento 
dos Jovens/Básico 2016-2017: No âmbito do Projeto 
“Parlamento dos Jovens 2016-2017”, do Ensino Básico, 
constante do Plano Anual de Atividades da nossa Escola, 
decorreu no dia treze de março a Sessão Regional, com 
a participação de cinco deputados da Escola Básica e 
Secundária Padre Manuel Álvares. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE D. Dinis - Lisboa

Intercâmbio Cultural: Intercâmbio Cultural 
entre Clubes Europeus (Lisboa e Açores), em 
que durante três dias foram desenvolvidas 
atividades em conjunto dentro e fora da 
escola. Leia aqui a notícia completa. 

Visita ao Parlamento Europeu: Visita ao Parlamento Europeu 
em Bruxelas, a convite da Eurodeputada Liliana Rodrigues. 
Faz-se referência aos pontos mais marcantes vividos entre 
todos os participantes. Leia aqui a notícia completa.

Novos desafios para os jovens de hoje e para o Projeto Europeu: 
O artigo descreve a visita da eurodeputada Cláudia de 
Aguiar à Escola Secundária D. Dinis no âmbito do projeto 
Clube Europeu. O artigo refere-se às perguntas pertinentes 
que foram colocadas à nossa representante e respetivas 
respostas da mesma. Leia aqui a notícia completa.

Os Ministros Vêm à Escola: O artigo descreve a visita do 
Ministro da Educação à Escola Secundária D. Dinis no 
dia 24 de março, dia Nacional do Estudante, em que o 
Ministro visitou os “espaços” de vários projetos existentes 
na Escola, entre os quais o Clube Europeu. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu Escola Dr. Horácio Bento de 
Gouveia – Madeira

Olimpíadas da Europa: Participação dos 
alunos da Escola Dr. Horácio Bento de 
Gouveia no concurso “Olimpíadas da 
Europa”, promovido pelo Gabinete da 

senhora Eurodeputada Liliana Rodrigues em parceria com 
a Secretaria Regional da Educação. Leia aqui a notícia 
completa.

Visita da senhora Conselheira Adjunta para a Imprensa 
Educação e Cultura da Embaixada dos Estados Unidos da 
América em Lisboa: O Clube Europeu HBG convidou a 
senhora Conselheira Adjunta para a Imprensa Educação 
e Cultura da Embaixada dos Estados Unidos da América 
em Lisboa para uma palestra sobre “Multiculturalismo”, 
seguida de uma reunião com os professores de Inglês desta 
escola sobre “O ensino da língua Inglesa em Portugal: o 
caso da Madeira”. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Martinho Árias – Soure

Internet+Segura: Teve lugar na 
escola sede uma palestra/workshop 
com o objetivo de promover uma 
cidadania responsável. A 06 de 

março, os alunos tiveram oportunidade de serem alertados 
para o problema da utilização internet e do ciberbullying 
numa palestra promovida pela GNR - Núcleo da Escola 
Segura de Montemor-o-Velho. Leia aqui a notícia completa.

Violência em contexto escolar: Teve lugar  na escola sede 
uma palestra/workshop com o objetivo de promover uma 
cidadania responsável. A 20 de março, os alunos tiveram 
oportunidade de serem alertados para o problema  da 
violência em contexto escolar,  numa palestra promovida 
pela GNR - Núcleo da Escola Segura de Montemor-o-
Velho. Leia aqui a notícia completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ribeira_brava_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ribeira_brava_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ribeira_brava_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ribeira_brava_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_d._dinis_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_d._dinis_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_d._dinis_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_d._dinis_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/escola_dr._horacio_bento_de_gouveia_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/escola_dr._horacio_bento_de_gouveia_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_martinho_arias_soure_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_martinho_arias_soure_noticia_2.pdf
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Clube Europeu AE Valongo

Comemoração do Dia Internacional em 
Memória das Vítimas do Holocausto: No 
passado dia 27 de janeiro de 2017, por 
iniciativa do Clube Europeu do AE Valongo 
decorreu na Escola Secundária de Valongo 

a comemoração do Dia Internacional em Memória das 
Vítimas do Holocausto. Do programa, destacamos a 
projeção de filmes sobre o tema, a leitura de textos 
elaborados pelos alunos e a exposição de fotografias 
alusivas ao genocídio do povo judeu. Leia aqui a notícia 
completa.

Atividades do Clube Europeu na Semana Aberta do AE 
Valongo: No passado dia 23 de fevereiro, O Clube Europeu 
do AE Valongo levou a efeito uma exposição intitulada 
“ Marionetas do Mundo”, integrada nas atividades da 
Semana Aberta do Agrupamento, subordinada ao tema 
Interculturalidade. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Marcelino Mesquita

Desfile Carnavalesco de Máscaras Venezianas 
e de Personagens de Cinema: Integrado no 
desfile de Carnaval dos alunos dos 
diferentes ciclos de ensino das escolas do 

Concelho do Cartaxo, realizou-se, no dia 24 de fevereiro, 
um “Desfile Carnavalesco de Máscaras Venezianas e 
Personagens de Cinema”, dinamizado pelo Clube Europeu 
da Escola Secundária, do Agrupamento de Escolas 
Marcelino Mesquita do Cartaxo. Leia aqui a notícia 
completa.

A voz dos deputados: hoje na escola, no futuro na Assembleia da 
República: O processo de participação democrático, com 
elaboração e discussão de propostas sobre a temática “40 
anos de Constituição da República Portuguesa e do Poder 
Autárquico - A que Temos e a Que Queremos: Desafios 
do Poder Local” que foi escolhido este ano para celebrar 
os 40 anos da Constituição da República Portuguesa. Um 
programa da iniciativa da Assembleia da República. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube AE São Brás de Alportel

Concurso «Criação do logótipo do Clube Euro-
peu»: De 14 de novembro de 2016 a 3 de 
março de 2017, solicitou-se aos alunos do 
3º ciclo da escola E.B. 2/3 Poeta Bernardo 

Passos a criação de um logótipo oficial do Clube Europeu. 
Leia aqui a notícia completa.

Exposição «A Dignidade Humana/Saber + sobre a U.E.»: 
O Clube Europeu em articulação com as disciplinas de 
EMRC, Evangélica e Geografia organizaram uma exposi-
ção no átrio da escola E.B. 2/3 Poeta Bernardo Passos, 
corroborando a temática deste ano «Por uma Europa 
de Valores», lançada pela plataforma da Rede Nacional 
de Clubes Europeus da Direção Geral de Educação. Leia 
aqui a notícia completa.

Palestra «Cittaslow de São Brás de Alportel»: O Clube Euro-
peu, em articulação com a disciplina de Geografia, convi-
dou a Drª. Dora Barradas, da Câmara Municipal de São 
Brás de Alportel, para apresentar a alunos do 9º ano de 
escolaridade, o conceito de «slow city» ou «cittaslow», no 
contexto do município. Esta atividade insere-se no projeto 
eTwinning «Views of my hometown». Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Vidigueira

Partilha de experiências na Vidigueira: 
No âmbito do Projeto Erasmus+ 
“Clubbing Europe - Strengthening 

active european clubs and creating new ones”, o 
Agrupamento de Escolas de Vidigueira recebeu um grupo 
de alunos e docentes, do Lycée Jean Albert Gregórie (França), 
bem como a representante da entidade promotora 
(Fundação Robert Schuman) de 5 a 11 de Fevereiro. Leia 
aqui a notícia completa.

Contos de Valores: No âmbito da temática anual dos Clubes 
Europeus “Por uma Europa de Valores”, as docentes de 
Educação Especial e os alunos de CEI desenvolveram, no 
dia 15 de março, a atividade “Contos de Valores”, com os 
alunos do Pré-Escolar da escola sede da Vidigueira. Leia 
aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_valongo_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_valongo_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_sao_bras_de_alportel_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_sao_bras_de_alportel_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_sao_bras_de_alportel_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_vidigueira_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_vidigueira_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_marcelino_mesquita_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_marcelino_mesquita_noticia_2.pdf
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Clube Europeu AE Condeixa

Comemoração do Dia Mundial da Justiça Social: 
No dia 20 de fevereiro 2017, o Clube Euro-
peu da nossa escola promoveu um conjunto 
de atividades com o objetivo de sensibilizar 
os jovens para os valores da solidariedade e 

do voluntariado. O presidente da S.O.G.A proferiu uma 
palestra sobre o tema “Missão Humanitária na ilha de 
Soga, Guiné-Bissau”. Foi dinamizado um debate sobre “O 
papel da UE na promoção de maior justiça social ”. Todos 
concluíram que é urgente ajudar os países em desenvolvi-
mento. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Domingos Sequeira

Dia Mundial do Cancro: 
Assinalámos o Dia Mundial do 
Cancro em colaboração com 

a equipa dos “Professores Contra o Cancro”, dinamizando 
atividades que visaram informar, sensibilizar e desmistificar 
ideias pré - concebidas sobre esta doença.

Sob o lema “Eu Posso ….Nós Podemos…” foram 
elaboradas mãos e autocolantes com mensagens alusivas 
ao tema que decoraram a escola e alertaram para a 
importância da prevenção. Leia aqui a notícia completa. 

Cabaz do Carnaval: O Clube Europeu associou-se a um 
projeto solidário da escola - Crescer com Laços - e deu 
o exemplo da solidariedade, contribuindo com um cabaz 
de carnaval recheado de bens alimentares cuja finalidade é 
alimentar famílias carenciadas. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Dr. Manuel Gomes de Almeida 

Dia Internacional da Felicidade: O Dia 
Internacional da Felicidade celebra-se a 20 
Março em todo o mundo. Foi instaurado 
pelas Nações Unidas em 2012 e adotado 
pelos 193 Estados Membros da Assembleia 

Geral. 

Na Domingos Capela alguns alunos do 7º e do 9º fizeram 
um “Estendal Feliz”, tiraram fotos malucas e... comeram 
bananas, porque a felicidade e a saúde andam de mãos 
juntas! Leia aqui a notícia completa.

Dia Internacional da Lembrança do Holocausto: No dia 27 
de Janeiro assinalou-se o Dia Internacional da Lembrança 
do Holocausto. Os alunos do 3º ciclo da Escola Básica 
Domingos Capela (AEMGA) fizeram um Mosaico 
Colaborativo – “Holocaust Memorial Mosaic”, para 
homenagear não só as vítimas do Holocausto, mas todas as 
pessoas discriminadas, perseguidas e torturadas e refletir 
sobre as “heranças” que a história nos vai deixando. Leia 
aqui a notícia completa.

Dia de São Valentim: Os alunos do 7º ano celebraram o 
“Valentine’s Day” com a construção de um poema coletivo 
intitulado “Love is...” e uma colagem com as contribuições 
de todos. Esta atividade foi desenvolvida no âmbito do 
projeto eTwinning “Postcards... Let’s Travel Around Europe 
and Make New Friends” e o AEMGA-EUClub. Leia aqui a 
notícia completa.

Dia Mundial da Leitura em Voz Alta: O “World Read Aloud 
Day” foi assinalado, mais uma vez, pelos alunos do 7º, 8º 
e 9º da Domingos Capela (AEMGA). É a 4ª vez que a 
nossa escola se alia a este importante evento. Desta vez, 
leram-se poemas e histórias relacionadas com os projetos 
eTwinning e com temáticas da Cidadania Europeia, dando-
se continuidade as atividades iniciadas em Janeiro com 
o “Holocaust Memorial Mosaic”. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Salvaterra de Magos

Visita ao parlamento Europeu de Bruxelas: 
Um grupo de alunos que integram o 
Clube Europeu e a disciplina de geografia 
do Agrupamento de Escolas de Salvaterra 
de Magos, acompanhados pelos docentes 

Alexandre Pereira, Manuela Batista e Nuno Gomes, 
visitaram o parlamento Europeu de Bruxelas entre os dias 
09 e 11 de março de 2017. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Colégio Crescer no Campo

Dia Mundial da Liberdade - Dia de reflexão: 
No passado dia 23 de janeiro de 2017, 
comemorou-se o Dia Mundial da Liberdade, 
decretado pela ONU. Nesse contexto, os 

alunos do primeiro ciclo do Colégio Crescer no Campo 
(Pinhal Novo) assinalaram o dia com a visualização de um 
filme sobre a liberdade, refletindo depois sobre o mesmo, 
referindo o que é para eles a liberdade e efetuando um 
pequeno vídeo com os desenhos elaborados no Clube 
Europa. Leia aqui a notícia completa.

Dia De São Valentim - Carinho e amor em várias línguas: 
O Colégio Crescer no Campo assinalou a data de São 
Valentim, recorrendo ao multilinguismo, elaborando um 
mural com palavras de carinho e amor nas várias línguas 
europeias. Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_condeixa_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_domingos_sequeira_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_domingos_sequeira_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_dr._manuel_gomes_de_almeida_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_dr._manuel_gomes_de_almeida_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_dr._manuel_gomes_de_almeida_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_dr._manuel_gomes_de_almeida_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_salvaterra_de_magos_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/colegio_crescer_no_campo_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/colegio_crescer_no_campo_noticia_2.pdf
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Clube Europeu AE Alijó

Calendários - “Por uma Europa de 
valores”: À semelhança do ano 
passado, os alunos do segundo e 
terceiro ciclos, ensino secundário e 

cursos profissionais foram desafiados a elaborar um 
desenho subordinado ao tema “Por uma Europa de 
Valores”, que integraria um calendário. Depois de realizado 
o projeto surgiu a obra. Os vencedores surpreenderam 
pelo empenho e criatividade. Leia aqui a notícia completa.

“Carnaval à vista”: Para festejarem o Carnaval, alunos e 
professores do clube Europeu, deitaram mãos à obra e 
fizeram máscaras, que ficaram expostas no átrio da escola 
sede. O espaço ganhou um colorido a condizer com a 
própria festividade. Para o próximo ano os alunos do 
agrupamento irão participar no desfile, mas este ano 
divertiram-se muito ao realizar a pesquisa. Leia aqui a 
notícia completa.

Marcha do Dia da Justiça Social: O tema da Justiça Social 
é abordado nas aulas do 10º ano. Mas abordar os temas 
apenas em termos teóricos, não revela propriamente ao 
aluno, o contexto social em que o tema decorre. Somos 
seres sociais; jovens que vivem o aqui e agora mais do 
que o futuro ou o passado. Urge então a necessidade de 
apelar ao aluno a sua capacidade de intervenção. Leia aqui 
a notícia completa.

Tu Mulher: O Dia da Mulher, não é só mais um dia. Claro 
que a Mulher não necessita de um dia para ser mimada, 
acarinhada, reconhecida pelo seu valor. Mas numa altura 
em que a Mulher continua a sofrer em vários domínios do 
real social, é sempre bom enaltecer o seu valor. Leia aqui 
a notícia completa.

Dia de S. Valentim: O amor celebra-se sempre: amor pelos 
pais, amor/amizade pelos amigos; amizade dedicada aos 
professores. O ser humano é (no meu entender), o único 
ser capaz de tentar perceber o que é o amor. Ao longo 
da História existiu o amor não correspondido, sofrido, 
vivido. Será que hoje ainda se acredita no amor? Leia aqui 
a notícia completa.

Os ovos da Páscoa: A tradição da Páscoa nem tem apenas 
a ver com os ovos da Páscoa; é para muitos um motivo 
sério de autorreflexão. Mas para os mais pequeninos e 
apesar de se falar tanto de obesidade infantil, o significado 
da Páscoa passa em muito, por receber/encontrar os 
famosos ovos de chocolate. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Manuel da Maia

Encenação da lenda da Europa: Os alunos 
do Clube Europeu do Agrupamento de 
Escolas Manuel da Maia, realizaram no 
dia 15/2/2017 a Encenação da lenda da 
Europa em articulação com as escolas 
do 1º Ciclo. Leia aqui a notícia completa.

Dia Internacional da Mulher: Os alunos do Clube Europeu do 
Agrupamento de Escolas Manuel da Maia comemoraram 
o Dia Internacional da Mulher no dia 8/03/2017 através 
de um trabalho, assinalando a data junto de toda a 
Comunidade Educativa. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EP Amar Terra Verde 

EPATV em prol dos animais: A EPATV 
promoveu uma campanha de angariação de 
bens e alimentos para o canil municipal e 
promoveu ações de sensibilização para 
evitar o abandono dos animais. Leia aqui a 

notícia completa.

Dia das Línguas: No sentido de promover o conhecimento 
de diversas línguas o Clube Europeu da EPATV e os 
grupos disciplinares de Inglês e Francês, assinalaram a 
semana das línguas promovendo atividades culturais tais 
como exposições, sessões de cinema, gastronomia e 
conhecimento das línguas. Leia aqui a notícia completa.

EPATV Valoriza os Direitos das Crianças: Alguns alunos da 
EPATV, membros do clube europeu, em colaboração com 
alguns professores, a CPCJ e a Camara Municipal de Vila 
Verde promoveram uma ação de sensibilização para os 
direitos das crianças. Leia aqui a notícia completa.

A EPATV na Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens 
2017: Alguns alunos do clube europeu participaram no 
parlamento jovem distrital de Braga. Esta atividade tem 
como objetivo promover a participação cívica e estimular 
valores democráticos na sociedade atual. Leia aqui a 
notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_alijo_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_alijo_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_alijo_noticia_3_0.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_alijo_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_alijo_noticia_5.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_alijo_noticia_6.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_manuel_da_maia_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ae_manuel_da_maia_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ep_amar_terra_verde_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ep_amar_terra_verde_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ep_amar_terra_verde_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/ep_amar_terra_verde_noticia_4.pdf
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Clube Europeu Colégio dos Plátanos

Árvore da Amizade: Para celebrar a amizade e 
incentivar o respeito entre os colegas de 
sala, os alunos do 1º ciclo do Colégio dos 
Plátanos construíram a Árvore da Amizade. 
Leia aqui a notícia completa.

O que é o ACNUR? Depois da aula sobre a ONU, os alunos 
do 4º ano ficaram a saber o que é o ACNUR e o importante 
papel que desempenha na atual crise humanitária. Leia 
aqui a notícia completa. 

Obrigado!: O Clube Europeu do Colégio dos Plátanos 
não se esqueceu do Dia do Obrigado. Leia aqui a notícia 
completa.

Olá Befana!: Befana, uma tradição italiana que se comemora 
no Dia de Reis. Leia aqui a notícia completa.

Secretários de Estado visitam o Colégio: O objetivo da visita 
dos governantes foi agradecer pessoalmente o contributo 
dado pelos alunos dos Plátanos, aos refugiados que chegam 
ao nosso País. Viram uma exposição sobre os Refugiados 
onde constavam vários trabalhos de alunos de todos os 
ciclos. Leia aqui a notícia completa.

Ser refugiado…: Os alunos do Colégio dos Plátanos 
desenvolveram projetos relacionados com o tema dos 
“Refugiados”. Frases, desenhos, um vídeo e um mapa com 
a rota que fazem para chegar à Europa. Leia aqui a notícia 
completa.

Um aluno, um país, uma bandeira: Conhecer as bandeiras de 
todos os países que constituem a União Europeia tornou-
se numa tarefa divertida nas turmas do 5º ano do Colégio 
dos Plátanos. Os trabalhos foram depois expostos num 
mural. Leia aqui a notícia completa.

Valores: No âmbito do concurso “Por uma Europa de 
Valores”, o Clube Europeu do Colégio dos Plátanos 
envolveu os alunos de todos os ciclos no primeiro 
objetivo do concurso: o que são valores. O resultado ficou 
espetacular. Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/colegio_dos_platanos_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/colegio_dos_platanos_noticia_5.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/colegio_dos_platanos_noticia_6.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/colegio_dos_platanos_noticia_7.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/colegio_dos_platanos_noticia_8.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/colegio_dos_platanos_noticia_9.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/colegio_dos_platanos_noticia_10.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_11/colegio_dos_platanos_noticia_11.pdf
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Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 

A data comemora-se a 15 de janeiro em 
2017. Trata-se de uma ocasião especial 
para aprofundar a compreensão do 
fenómeno migratório e a consciência dos 
desafios que os migrantes enfrentam no 

mundo. O objetivo é gerar gestos de solidariedade na 
sociedade, apelando ao apoio aos refugiados.

 “Migrantes de menor idade, vulneráveis e sem voz” foi o 
tema escolhido pelo Papa Francisco para a celebração do 
Dia Mundial do Migrante e do Refugiado em 2017.

Dia Internacional em Memória das Vítimas do 
Holocausto

Este dia, lembrado a 27 de janeiro, 
homenageia os milhões de vítimas 
provocadas pelo genocídio da 
Alemanha nazi sobre os judeus, ciganos, 
homossexuais, entre outros, ocorrido 
durante a II Guerra Mundial. 

Esta data foi escolhida por possuir um significado especial: 
foi a 27 de janeiro de 1945 que teve lugar a libertação do 
principal campo de concentração nazi (Auschwitz) pelas 
tropas da União Soviética.

Dia Escolar da Não Violência e da Paz

A data, celebrada a 30 de janeiro, foi 
instituída em 1964 em Espanha pelo 
poeta, pedagogo e pacifista espanhol 
Llorenç Vidal, acabando por ser 
acolhida a nível internacional. O dia 
assinala igualmente o falecimento 
do grande pacifista indiano Mahatma 

Gandhi.

O objetivo do Dia Escolar da Não Violência e da Paz 
passa por alertar alunos, professores, pais, políticos e 
governantes para a necessidade de uma educação para a 
paz.

Dia Mundial das Zonas Húmidas

Esta efeméride celebra-se a 2 
de fevereiro, tendo tido por 
origem a Convenção de Ramsar 
(Irão), referente à conservação 
e ao uso sustentável das zonas 

húmidas, a 2 de fevereiro de 1971

O tema do Dia Mundial das Zonas Húmidas 2017 é “Zonas 
Húmidas: a nossa salvaguarda natural contra desastres” 
para consciencializar as pessoas que as zonas húmidas 
saudáveis ajudam a lidar com as condições climáticas 
extremas.

Dia Mundial de Luta Contra o Cancro

O objetivo do Dia Mundial de 
Luta Contra o Cancro, lembrado 
a 4 de fevereiro, é desmistificar 
algumas das ideias pré-concebidas 
sobre o cancro e informar sobre 
os factos reais da doença.

A celebração deste dia tem origem na Carta de Paris, 
aprovada em 4 de fevereiro de 2000, na Cimeira Mundial 
Contra o Cancro para o Novo Milénio. A Carta apela 
à aliança entre investigadores, profissionais de saúde, 
doentes, governos e parceiros da indústria no âmbito da 
prevenção e do tratamento do cancro.



9

Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação 
Genital Feminina

Esta data é observada pelas Nações 
Unidas no dia 6 de fevereiro, para 
chamar atenção para um facto 
alarmante: mais de 140 milhões de 
meninas e mulheres, em todo mundo, 
já foram sujeitas a estas práticas 

violadoras dos direitos humanos.

A mutilação genital feminina ocorre em observação de 
rituais regionais e resulta em sérias hemorragias, quistos, 
infeções, problemas urinários, infertilidade, problemas no 
parto e risco de morte natal.

Dia Mundial da Justiça Social

A data, comemorada a 20 de fevereiro, 
foi criada em 2007 pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas e celebrada 
pela primeira vez em 2009.

O objetivo desse dia é o de enfrentar 
as realidades da pobreza, do desemprego e da exclusão, 
tentando criar oportunidades para todos e combater as 
desigualdades no mundo.

Dia Mundial da Proteção Civil

Este dia celebra-se a 1 de março, sendo uma 
data globalmente instituída pela Organização 
Internacional de Proteção Civil (OIPC). O 
seu objetivo é chamar a atenção dos vários 
países do mundo para a importância da 

proteção civil, nomeadamente para a prevenção e para a 
coordenação de esforços em caso de emergência e 
calamidade.

Dia Mundial da Vida Selvagem

O objetivo deste dia criado em 2013 
pela ONU é de celebrar a fauna e a 
flora do planeta, assim como alertar 
para os perigos do tráfico de espécies 

selvagens animais.

O tema de 2017 é “Ouça as vozes jovens”, dado que quase 
um quarto da população mundial tem entre 10 e 24 anos, 
sendo necessário dedicar esforços no encorajamento dos 
jovens, como futuros líderes e decisores mundiais, a atuar 
a nível local e global na proteção dos animais selvagens 
ameaçados

Dia Europeu das Vítimas do Terrorismo

Esta efeméride, celebrada a 11 de março, 
tem por objetivo lembrar as vítimas de 
terrorismo na Europa, prestando 
homenagem a todas as pessoas que 
perderam a vida em ataques terroristas.

A data foi instaurada na sequência dos atentados de 
Madrid, que decorreram a 11 de março de 2004 e que 
causaram 91 mortos e 1800 feridos.

Dia Mundial dos Direitos do Consumidor

O evento, celebrado a 15 de março, 
foi instituído por John F. Kennedy, ex-
presidente dos Estados Unidos da 
América, precisamente a 15 de 

março de 1962.

Em Portugal, os direitos do consumidor encontram-se 
consagrados na Constituição da República Portuguesa e 
pela Lei de Defesa do Consumidor (lei 24/96 de 31 de 
julho).

Dia da Liberdade de Informação

A data celebra-se a 16 de março, dia do 
nascimento de James Madison, 
presidente norte-americano 
considerado o “pai da Constituição” 

dos Estados Unidos da América.

A liberdade de informação é um direito de acesso à 
informação detida por governos e organismos públicos 
e é uma extensão da liberdade de expressão, como é 
reconhecido pela Resolução 59 da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, pelo artigo 19 da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, pelo Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos e pela Convenção Americana 
sobre os Direitos Humanos.
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Dia Mundial da Árvore

O objetivo da comemoração desta 
efeméride a 21 de março, é sensibilizar 
a população para a importância da 
preservação das árvores, ao nível do 
equilíbrio ambiental e ecológico, bem 
como da própria qualidade de vida dos 

cidadãos. Estima-se que 1000 árvores adultas absorvem 
cerca de 6000 kg de CO2 (dióxido de carbono).

Atualmente, 30% da superfície terrestre está coberta por 
florestas, as quais realizam a fotossíntese - produção de 
oxigénio a partir de dióxido de carbono. As florestas são 
denominadas os pulmões do mundo, devido à sua função 
de manutenção e renovação dos ecossistemas.

Dia Internacional de Luta Contra a Discriminação 
Racial

Esta data foi escolhida para 
lembrar a todos o massacre 
ocorrido em Joanesburgo a 21 de 
março de 1960: o Massacre de 
Sharpeville.

Nesse dia 20.000 pessoas 
protestavam pacificamente contra a Lei do Passe, que 
obrigava a população negra a ser portadora de um cartão 
com identificação dos locais onde era permitida a sua 
circulação. A polícia do regime de apartheid disparou 
contra a multidão desarmada, causando 69 mortos e 186 
feridos.

Dia Mundial da Água

A data, celebrada a 22 de março, visa 
alertar as populações e os governos 
para a urgente necessidade de 
preservação e poupança deste 
recurso natural tão valioso.

A gestão dos recursos de água tem 
impacto em vários setores, nomeadamente na saúde, 
produção de alimentos, energia, abastecimento doméstico 
e sanitário, indústria e sustentabilidade ambiental.

As alterações climáticas provocam graves impactos 
nos recursos de água. Alterações atmosféricas como 
tempestades, períodos de seca, chuva e frio afetam a 
quantidade de água disponível e colocam em risco os 
ecossistemas que asseguram a qualidade da água.

Este ano, o tema escolhido é: Desperdício de Água!
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Próximo Boletim

A publicação do Boletim 12 está prevista para julho de 2017, pelo que as notícias devem ser 
enviadas até dia 23 de junho. 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

