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Este é o décimo quarto 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 2018. 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 
partilharmos neste Boletim. Esperamos continuar a receber estes testemunhos!
A Equipa dos Clubes Europeus.

Entrega de Prémios 2016/17

Anualmente é efetuado o Concurso dos Clubes Europeus, dirigido aos Clubes inscritos 
na Rede Nacional de Clubes Europeus (RNCE), com o objetivo de valorizar o esforço, 
empenho e abnegação das escolas na construção de uma cidadania Europeia. O tema 
do ano letivo 2016/17 foi “Por uma Europa de Valores”. Este ano, a entrega de prémios 
resultantes desse concurso foi efetuada no decorrer da Futurália, no dia 15 de março.
Estiveram presentes cerca de 100 participantes (alunos e professores). A sessão iniciou-
se com uma palestra sobre o tema deste ano: “Património Cultural”, cujos oradores 
foram António Carvalho, Diretor do Museu de Arqueologia e Margarida Botto, da 
Direção-Geral do Património Cultural, tendo como moderadora Elisa Marques (DGE). 

Foi uma palestra bastante interessante e dinâmica, na qual também participaram alunos e professores.
O evento terminou com a entrega dos 3 prémios aos Coordenadores e alunos das escolas distinguidas: AE de Vilela, 
Instituto Educativo do Juncal e AE de Almeirim, bem como às 5 Menções Honrosas: AE José Belchior Viegas, AE Morgado 
de Mateus, AE Dr. Serafim Leite, AE do Fundão e AE do Monte da Caparica. As escolas presentes fizeram uma breve 
apresentação do trabalho desenvolvido no ano anterior. 
Esteve igualmente patente no Grande Hall da FIL uma exposição de posters, vídeos, powerpoints, livros e marcadores 
feitos pelos Clubes Europeus. 

https://youtu.be/uF75d-waS5I
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Premios_2017/clubes_europeus_iejuncal.pdf
https://youtu.be/5AGs9OwlGxA
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Premios_2017/fotos_fut_2018.pdf
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Clube Europeu EB Sec. Padre Manuel 
Álvares – Madeira

Debate: A igualdade de género discutiu-se 
na Ribeira Brava: Porque é que é 
importante debatermos o papel dos alunos 
e alunas na promoção da igualdade de 
género? Porquê esta desigualdade?  

Na passada quinta-feira, dia 25 de janeiro, debateu-se na 
Sala de Sessões da EBS Padre Manuel Álvares a igualdade 
de género. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu da Ribeira Brava nas Olimpíadas da 
Europa: No dia 2 de março de 2018 a Escola Básica 
e Secundária Padre Manuel Álvares foi apurada para 
a segunda fase do concurso regional “Olimpíadas da 
Europa”. Leia aqui a  notícia completa.

2018 – Ano Europeu do Património Cultural - Exposição 
“Madeira, ilha global – 600 anos”: De 1 a 16 de fevereiro 
de 2018, alguns dos membros do Clube Europeu da Escola 
Básica e Secundária Padre Manuel Álvares realizaram 
trabalhos de corte e colagem de material sobre o Ano 
Europeu do Património Cultural. Leia aqui a notícia 
completa.

2018: Ano Europeu do Património Cultural (II) - Exposição 
“Madeira, ilha global – 600 anos”: Montagem de uma 
exposição pública, composta por oito “painéis” alusivos 
ao Ano Europeu do Património Cultural. Leia aqui a notícia 
completa.

Exposição de imagens de Trajes Regionais da União 
Europeia, de março a maio de 2018: Os europeus têm 
uma diversidade de culturas nacionais e locais que os 
distingue entre si, mas estão unidos por um património 
comum de valores que os distingue do resto do mundo. 
Leia aqui a notícia completa. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Colégio da Albergaria
Dieta Mediterrânica: Estudo sobre Hábitos 
alimentares do pequeno-almoço dos alunos 
do 1ºCEB: Partindo da temática Dieta 
Mediterrânica e importância de um pequeno-
almoço equilibrado, o Clube Europa + 

considera fundamental estudar e avaliar os hábitos 
alimentares dos alunos mais novos do Colégio em relação 
a esta refeição, procurando assim sensibilizar a 
comunidade educativa para este tema. Leia aqui a notícia 
completa.

O Clube Europa + alerta para a importância do Pequeno-
Almoço: Neste ano europeu do Património Cultural, nunca 
é demais lembrar a importância da Dieta Mediterrânica 
na qual o pequeno-almoço assume um papel de grande 
importância. Nesse sentido, foi dinamizada uma sessão 
de sensibilização junto dos alunos do 3ºano. Leia aqui a 
notícia completa.

 

Clube Europeu AE Vilela
Do “grão ao pão”: Os alunos do Clube Europeu 
têm desenvolvido diversas atividades no 
sentido de preservarem as tradições rurais do 
concelho. Leia aqui a notícia completa. 

Parlamento dos Jovens: A Comissão Parlamentar de 
Educação e Ciência decidiu escolher como tema de 
discussão para o ensino básico e secundário o tema, 
“Igualdade de género - um debate para todos” por 
considerar que esta temática interessa, diz respeito e 
preocupa as crianças, os jovens e a sociedade em geral. 
Leia aqui a notícia completa.

Palestra “Mediação do Património”: Ação de 
sensibilização para a defesa e valorização do património 
Cultural, junto da comunidade educativa. Leia aqui a 
notícia completa.

As nossas tradições: Os alunos do Clube Europeu 
procuraram divulgar os Lenços dos Namorados e os 
Corações de Viana, como forma de dar a conhecer alguns 
aspetos do nosso Património Cultural. Leia aqui a notícia 
completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/es_eb_2_3_padre_manuel_alvares_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/es_eb_2_3_padre_manuel_alvares_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/es_eb_2_3_padre_manuel_alvares_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/es_eb_2_3_padre_manuel_alvares_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/es_eb_2_3_padre_manuel_alvares_noticia_5.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/colegio_albergaria_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/colegio_albergaria_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_vilela_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_vilela_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_vilela_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_vilela_noticia_4.pdf
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Clube Europeu EBS Quinta das Flores
O Parlamento dos Jovens 2018 na 
Escola Básica e Secundária Quinta das 
Flores: Os alunos do Ensino Secundário 
da Escola Básica e Secundária Quinta 

das Flores, em Coimbra, participaram de forma muito 
entusiástica no programa de Parlamento dos Jovens. Leia 
aqui a notícia completa.

Eleição para a presidência da Mesa da Sessão Distrital 
do Parlamento dos Jovens: Aluna eleita em sessão escolar 
na EBSQF para candidata à Mesa da Sessão Distrital do 
Parlamento dos Jovens 2018 eleita para a Presidência da 
Mesa da Sessão Distrital. Leia aqui a notícia completa.

Interculturel Portugal – France - Échange Coimbra-
Bordeaux – 2018: A Escola Básica e Secundária Quinta das 
Flores recebeu alunos franceses do Lycée François Mauriac 
de Bordeaux, no decurso da 2ª fase do Intercâmbio entre 
as duas escolas. Leia aqui a notícia completa.

Portugal e a Europa em análise na EBSQF: Alunos de 
Economia da EBSQF, Coimbra analisam informações 
sobre projetos europeus com o apoio da CCDRC numa 
articulação com o Clube Europeu. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu do Colégio Senhor dos 
Milagres 

O Clube Europeu do Colégio Senhor dos 
Milagres dá a conhecer contos e lendas 
dos Países da EU: Património Literário 
Europeu: Os Contos e Lendas são 
considerados importantes testemunhos 
da cultura dos vários países. Neste 

sentido, os alunos do Clube Europeu do Colégio Senhor 
dos Milagres compilaram um conjunto de lendas e contos 
que fazem parte do imaginário dos povos de cada país da 
União europeia. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu do Colégio dos Plátanos 
Conhecer Aristides de Sousa Mendes: Na 
véspera do Dia Internacional em Memória 
das Vítimas do Holocausto, que se assinalou 
no dia 27 de janeiro, os alunos do 4º, 5º e 6º 
ano do Colégio dos Plátanos ficaram a saber 

quem foi e o que fez Aristides de Sousa Mendes. Leia aqui 
a notícia completa.

Património da UNESCO: No âmbito do projeto do Clube 
Europeu, os alunos da Educação Pré-escolar, 1º e 2º ciclo 
ficaram a saber mais sobre Património e sobre a UNESCO. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EBI Arrifes - Açores
Intercâmbio Açores-Lisboa-
Montemor: O Clube Europeu da 
Escola Básica Integrada de Arrifes 
promoveu um intercâmbio cultural 

com os Clubes Europeus do Agrupamento de Escolas D. 
Dinis e Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo, 
que decorreu de 15 a 18 de fevereiro e envolveu cerca de 
40 jovens açorianos, lisboetas e alentejanos. Leia aqui a 
notícia completa.

Um dia em cheio!: A notícia reporta-se à ao início da 2.ª 
parte do intercâmbio realizado entre os Clubes Europeus 
da EBI de Arrifes e da ES de Montemor-o-Novo. Leia aqui 
a notícia completa.

Clube Europeu AE Mora

Pensar ECO – Bandeiras da Europa com reutilização de 
materiais: Ao longo do segundo período os alunos foram 
convidados a criar bandeiras de países europeus utilizando 
os mais diversos materiais recicláveis: pedras pintadas, 
bolinhas de esferovite, tampas de garrafas, massas, etc. 
Leia aqui a notícia completa.

La Chandeleur: O Clube Europeu associou-se ao grupo 
de Francês e comemorou esta tradição francesa da 
Chandeleur ou Fête des Chandelles com a degustação de 
crepes. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Henrique Sommer
Vamos celebrar o amor: 
Instalação de corações em 
origami inspirados nos lenços 
dos namorados. Leia aqui a 

notícia completa.

Sala de Aula ao Ar Livre: Sala de aula ao ar livre- visita 
ao património natural e religioso de Maceira. Leia aqui a 
notícia completa.

Cubos Poéticos: Instalação de cubos de poesia portuguesa 
como forma de dinamização do Dia Mundial da Poesia. 
Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ebs_quinta_das_flores_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ebs_quinta_das_flores_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ebs_quinta_das_flores_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ebs_quinta_das_flores_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/colegio_sr._milagres_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/colegio_dos_platanos_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/colegio_dos_platanos_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ebi_arrifes_acores_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ebi_arrifes_acores_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_mora_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_mora_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_henrique_sommer_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_henrique_sommer_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_henrique_sommer_noticia_3.pdf
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Clube Europeu AE Marcelino Mesquita
Palestra do Deputado do Parlamento 
Europeu, Doutor Carlos Zorrinho: A Palestra 
inseriu-se no quadro das competências 
digitais, da formação cívica, promovendo a 

reflexão, o debate sobre a atualidade e o futuro do 
Património Cultural Europeu, permitindo a aquisição de 
conhecimentos com base na vivência de um Deputado do 
Parlamento Europeu, Dr. Carlos Zorrinho. Leia aqui a 
notícia completa.

Sessão Informativa/Comunicação do Professor Doutor 
Jorge Custódio: No âmbito do Ano Europeu 2018 do 
Património Cultural, uma iniciativa da Comissão Europeia, 
realizou-se no dia 23 de fevereiro, uma Sessão Informativa, 
no auditório do Cartaxo, subordinada à temática 
do “Património Cultural de Santarém e do Cartaxo”, 
dinamizada pelo Professor Doutor Jorge Custódio. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE  Virgínia Moura
Alunos do Clube Europeu do Agrupamento 
de Escolas Virgínia Moura experimentam 
técnica alternativa: No âmbito da 
participação num projeto internacional 
denominado «EAThink2015 – Alimentação 

Local, Pensamento Global» os alunos do Clube Europeu 
do AE Virgínia Moura, conseguiram adquirir um Kit 
Hidropónico e colocar em prática uma técnica de cultivo 
inovadora alternativa às práticas convencionais. Leia aqui 
a notícia completa.

Clube Europeu AE Gondomar
Exposição Dia Universal dos Direitos 
Humanos: Inaugurada a 10 de dezembro, 
aquando da celebração do Dia Universal dos 
Direitos Humanos e ampliada em janeiro, 
por ocasião da comemoração do nascimento 

de Martin L. King, a exposição patente no BE/CRE da ESG 
pretendeu relembrar figuras importantes que se 
destacaram na defesa dos direitos humanos. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Mirandela

O Clube da Europa participa na Escola Aberta: O Clube 
da Europa do Agrupamento de Escolas de Mirandela 
participou no evento designado de Escola Aberta que 
proporcionou variadas exposições abertas a toda a 
comunidade educativa. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Valongo
Atelier de Artes Criativas: No passado dia 8 
de fevereiro decorreu, no âmbito da Semana 
Aberta do Agrupamento um Workshop 
“Atelier de Ideias Criativas”, organizado pelo 

Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Valongo. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Almeirim
Emocionário: O Emocionário é um 
projeto que pretende levar os alunos 
a identificarem e a lidarem, de uma 
forma assertiva, com as emoções. 

Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE José Belchior Viegas
Exposição Rumo ao Património Cultural: 
O Clube Europeu da Escola E.B.2.3. Poeta 
Bernardo Passos apresentou no átrio da 
escola, no período de 8 a 19 de janeiro 
de 2018, uma exposição de trabalhos 

elaborados por discentes do sétimo ano. Constituiu uma 
parceria entre o Clube e os grupos disciplinares de 
Geografia, Inglês e Francês. Leia aqui a notícia completa.

Espaço Europa na Biblioteca Escolar Poeta Bernardo 
Passos: A Biblioteca da Escola Básica 2.3 Poeta Bernardo 
de Passos dispõe de um novo espaço de conhecimento, o 
Espaço Europa. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Escola Profissional Amar 
Terra Verde 

EPATV assinala o Dia Internacional da Mulher 
com Mulheres Fantásticas: Comemoração do 
Dia da Mulher realizando cuidados e miminhos 
a quem mais precisa. Leia aqui a notícia 
completa.

Dia das línguas na EPATV: Comemoração do Dia das línguas 
na EPATV, destacando a importância do conhecimento das 
línguas e de alguns elementos culturais que caracterizam 
os seus países. Leia aqui a notícia completa.

Alunos debatem sobre Igualdade de Género: No âmbito 
da temática do Parlamento Jovem - Igualdade de Género 
os alunos participaram ativamente na elaboração de 
medidas para alcançar este objetivo que é de todos Nós. 
Leia aqui a  notícia completa.

Exposição de trabalhos sobre Luís de Camões e Fernando 
Pessoa: Exposição de trabalhos que retratam “Os 
Lusíadas” de Luís de Camões e “Mensagem” de Fernando 
Pessoa. Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_marcelino_mesquita_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_marcelino_mesquita_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_virginia_moura_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_gondomar_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_mirandela_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_valongo_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_almeirim_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_jose_belchior_viega_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_jose_belchior_viega_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_4.pdf
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Clube Europeu AE Vidigueira
Vidigueira recebe alunos e professores 
da França e da Eslováquia, no âmbito 
dos Clubes Europeus: No âmbito do 

projeto Erasmus+ “CLUB EUROPE: Creating European 
Clubs and Strengthening Existing Activities”, de 19 a 23 de 
março, realizou-se um encontro de alunos e docentes 
franceses, eslovacos e portugueses no AE de Vidigueira. 
Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_14/ae_vidigueira_noticia_1.pdf
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Dia Mundial do Braille

A data de 4 de janeiro assinala o 
nascimento de Louis Braille, o 
criador do sistema de leitura e de 
escrita Braille, que permite através 
do toque facilitar a vida das pessoas 

invisuais e a sua integração na sociedade.  

Louis Braille ficou cego aos 3 anos de idade e aos 20 
anos conseguiu formar um alfabeto com diferentes 
combinações de 1 a 6 pontos que se alastrou pelo mundo 
e que ainda hoje é usado como forma oficial de escrita e 
de leitura das pessoas cegas.

O Braille é composto por 64 sinais, gravados em papel em 
relevo. Estes sinais são combinados em duas filas verticais 
e justapostas, à semelhança de um dominó ao alto. A 
leitura faz-se da esquerda para a direita

Dia Internacional em Memória das Vítimas 
do Holocausto 

A data de 27 de janeiro foi escolhida 
para nos lembrar este dia, uma vez 
que possui 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.

Este é um dia de lembrança em nome dos milhões 
de vítimas provocadas pelo genocídio da Alemanha 
nazi durante a II Guerra Mundial: judeus, ciganos e 
homossexuais foram os mais afetados.

Dia Escolar da Não Violência e da Paz

A data foi instituída em 1964 em 
Espanha pelo poeta, pedagogo e 
pacifista espanhol Llorenç Vidal, 
sendo acolhida a nível internacional. 
Foi escolhido o dia 30 de janeiro por 

assinalar o falecimento do grande pacifista indiano 
Mahatma Gandhi.

O objetivo deste dia passa por alertar alunos, professores, 
pais, políticos e governantes para a necessidade de 
uma educação para a paz, que promova valores como 
o respeito, a igualdade, a tolerância, a solidariedade, a 
cooperação e a não-violência.

Dia Mundial de Luta Contra o Cancro

Este dia, lembrado a 4 de fevereiro, é um 
evento global que visa unir a população em 
torno da luta contra o cancro. Destina-se a 
salvar vidas humanas, através da 
sensibilização e da educação. Representa 

uma tentativa de criar oportunidades para se falar de 
cancro, focando diversas temáticas.

O objetivo é de responsabilização individual, social 
e comunitária de diversos temas relacionados com 
a doença oncológica, que vão desde a prevenção ao 
acompanhamento do doente e dos cuidadores.
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Dia Internacional da Tolerância Zero à 
Mutilação Genital Feminina

Esta data, lembrada a 6 de fevereiro, 
foi proclamada pelas Nações Unidas 
no sentido de educar e sensibilizar 
para os perigos da Mutilação Genital 
Feminina (MGF), contribuindo para a 

sua eliminação. 

A MGF é reconhecida internacionalmente como uma 
violação aos direitos humanos das mulheres, tendo um 
impacto tanto na saúde física como na saúde psíquica 
das vítimas. Apesar de já ser proibida em vários países, 
a mutilação genital feminina continua a ser praticada, 
afetando milhões de mulheres, sobretudo crianças e 
adolescentes.

Dia Mundial da Justiça Social

O objetivo deste dia, celebrado a 20 
de fevereiro, é enfrentar as realidades 
da pobreza, do desemprego e da 
exclusão, tentando criar 
oportunidades para todos e combater 

as desigualdades no mundo. Igualdade, bem-estar, 
trabalho e justiça para todos são algumas das preocupações 
desta data, numa altura em que se levantam questões 
sensíveis como as da migração e dos refugiados.

Dia Europeu das Vítimas do Terrorismo

Este é um dia de memória em honra 
das vítimas de terrorismo na Europa. 
Lembrado a 11 de março, neste dia 
presta-se homenagem a todas as 
pessoas que perderam a vida em 

ataques terroristas, partilhando-se a dor dos familiares e 
dos amigos das vítimas de terrorismo.

Através de um dia de homenagem pretende-se 
consciencializar a opinião pública e os governos para a 
necessidade do combate ao terrorismo e da promoção da 
defesa dos direitos humanos. A Comissão Europeia realiza 
conferências neste dia tendo em vista a prevenção do 
terrorismo, juntamente com a Rede Europeia das Vítimas 
de Terrorismo (NAVT), da qual a APAV faz parte.

 

Dia Internacional de Luta Contra a 
Discriminação Racial

A efeméride foi criada pela ONU, a 21 de 
março de1969, devido ao massacre 
ocorrido em Joanesburgo em 1960: o 
Massacre de Sharpeville.

Neste 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 sobre a multidão desarmada, 
causando 69 mortos e 186 feridos.
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Ação de Formação

A Direção-Geral da Educação informa que entre 5 e 17 de abril se encontram abertas as inscrições 
para o Curso de Formação “Dimensão Europeia da Educação”, inserida no âmbito do projeto  
“Clubes Europeus”. 

Esta ação de formação é acreditada, tendo a duração de 25 horas  e decorrerá em regime de 
b-learning, entre 24 de abril e 28 de junho. As sessões presenciais (inicial e final) decorrerão  no 
Porto e em Lisboa, optando os formandos pela frequência de uma delas. As restantes sessões são 
em linha síncrona. São  destinatários docentes de todos os grupos de recrutamento em exercício, 
sendo dada prioridade aos Coordenadores dos Clubes Europeus registados na Base de Dados da 
RNCE.

Para inscrições, consulta de cronograma e informações adicionais, aceda ao link: http://dge.mec.
pt/formacao-continua  

Quaisquer pedidos de esclarecimento podem ser enviados para formacao@dge.mec.pt 

Próximo Boletim

A publicação do Boletim 15 está prevista para julho de 2018, pelo que as notícias devem ser 
enviadas até dia 29 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/
orientacoes-para-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus 

A DGE reserva o direito de selecionar os trabalhos enviados.

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

