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Este é o décimo quinto Boletim dos Clubes Europeus. Com ele pretendemos divulgar projetos, temas e atividades 
desenvolvidos pelos Clubes Europeus de todo o país, entre abril e junho 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.



2

Clube Europeu AE Paredes
Visita de Estudo: Património local 
(Rota do Românico): As turmas A e 
B do sétimo ano da Escola E.B. 2, 3 
de Paredes, acompanhadas pelos 

docentes de Português, Matemática, Físico-Química, 
Inglês, Ciências Naturais e História realizaram uma visita 
de estudo à “Rota do Românico”, com o intuito de 
possibilitar aprendizagens interdisciplinares. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Azambuja
 Palestra “Valorização do Território: 

Garantia de Futuro”: Realizou-se a 23 de 
abril, no Centro Social e Paroquial de 
Azambuja, a Palestra “Valorização do 
Território: Garantia de Futuro”. Esta 

Palestra foi uma parceria entre o Clube Europeu e o grupo 
de Biologia/Geologia, destinada aos alunos do Ensino 
Secundário da área das Ciências e Tecnologias. Leia aqui a 
notícia completa.

 Dia Mundial da Água - 22 de março: O Clube Europeu 
e as turmas 8ºF e Curso Vocacional Secundário de 
Logística assinalaram esta data no sentido de alertar para 
a necessidade de preservação e poupança deste recurso 
natural tão valioso. Leia aqui a notícia completa.

 Kahoot - Jogo do Património Cultural: No dia 13 de abril, 
Dia do Agrupamento, o Clube Europeu promoveu uma 
atividade sobre o Património Cultural do Concelho a partir 
de uma ferramenta digital para ensinar em forma de jogo 
- Kahoot. Leia aqui a notícia completa.

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios: No dia 18 de 
abril, o Clube Europeu e as turmas 8ºF e Curso Vocacional 
Secundário de Logística assinalaram esta data com uma 
exposição, no sentido de promover e valorizar o património 
cultural edificado. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Colégio de Albergaria
Património Europeu: o Clube Europa + 
explica...: O Clube Europa+ organizou uma 
sessão sobre o Património Cultural, 
destinada aos alunos do 4º ano. Nesta 
sessão foram abordados vários aspetos 

relativos ao património de Albergaria-a-Velha, do distrito 
de Aveiro, de Portugal, da Europa e do Mundo. Leia aqui a 
notícia completa.

Vice-Presidente, Dr. Delfim Bismarck fala aos alunos 
sobre Património Cultural de Albergaria-a-Velha: Para 
relembrar que 2018 é o Ano Europeu do Património 
Cultural, o Clube Europa + convidou o Dr. Delfim Bismarck, 
historiador, genealogista e Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Albergaria-a-Velha para abordar o tema do 
Património de Albergaria. Leia aqui a notícia completa.

Exposição de informação sobre o Fado, pelo Clube 
Europa+: O Fado...elemento tão importante do nosso 
Património Cultural - Pequena exposição de informação 
pelo Clube Europa+. Leia aqui a notícia completa.

Conhecer o Património do distrito de Aveiro: visita à Costa 
Nova: Um grupo de alunas do Clube Europa + organizou 
e dinamizou uma visita à Costa Nova para melhor dar a 
conhecer aos colegas a riqueza do Património desta zona 
do nosso distrito de Aveiro. Leia aqui a notícia completa.

Dez Maravilhas de Albergaria-a-Velha: Viver Património 
e Tradições: Um projeto de exploração do Património e 
Tradições de Albergaria-a-Velha, desenvolvido por um 
grupo de alunas do Clube Europa + originou um livro 
onde são exploradas, apresentadas e promovidas dez das 
maravilhas deste magnífico Concelho. Leia aqui a notícia 
completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_paredes_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_azambuja_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_azambuja_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_azambuja_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_azambuja_noticia_4.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/colegio_albergaria_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/colegio_albergaria_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/colegio_albergaria_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/colegio_albergaria_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/colegio_albergaria_noticia_5.pdf
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Clube Europeu Externato Marquês de 
Pombal

Exposição- Azulejaria Portuguesa: 
Os alunos da turma de Ensino Básico 
Recorrente do Externato Marquês 
de Pombal comemoraram o Dia 

Nacional do Azulejo (Escolas). Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Mira
Semana da Europa: Esteve 
patente na escola uma exposição 
de materiais sobre a UE e tudo o 
que a ela se reporta que pôde ser 

visualizada por todos. Na cantina foram servidos pratos 
típicos europeus, degustados pelos interessados, que 
mostraram os seus conhecimentos europeus participando 
no Concurso com ótimos prémios. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu ES EB 2/3 Padre Manuel 
Álvares - Madeira

Dia da Europa 2018 na Secundária da 
Ribeira Brava: A Escola Básica e 
Secundária Padre Manuel Álvares 
organizou uma conferência, seguida de 
debate, intitulada “A Identidade e a 
Diversidade na Europa”, no passado dia 8 

de maio de 2018, com a presença de Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Deputada ao Parlamento Europeu. Leia aqui a 
notícia completa.

 

Clube Europeu EBI Arrifes - Açores
Viagem a Valência: O Clube Europeu 
da EBI de Arrifes viaja até Valência para 
desenvolver mais uma atividade do 
seu projeto eTwinning Património 

Cultural Europeu: a nossa memória, a nossa identidade. 
Leia aqui a notícia completa.

9 de maio, 9 escolas: A notícia fala da comemoração do 
Dia da Europa na EBI de Arrifes, uma atividade inserida 
no projeto “Encontros com os Cidadãos” que Centro de 
Informação Europeia Jacques Delors promoveu em 9 
escolas do país. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Gafanha da Nazaré
Comemoração do Dia da Europa: O 
Clube Europeu do AEGN, em 
colaboração com o Departamento de 
Ciências Sociais e Humanas, 
comemorou, no passado dia 9 de 

maio, o Dia da Europa. Procurou-se sensibilizar a 
comunidade educativa para o “património cultural 
europeu enquanto elemento central da diversidade e do 
diálogo interculturais”. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Secundária Eça de 
Queirós - Póvoa de Varzim 

Visita à terra dos Vikings: O Clube 
Europeu da Escola Secundária Eça 
de Queirós da Póvoa de Varzim 
organizou uma visita de estudo a 
Copenhaga de 13 a 16 de abril. 

Esta visita proporcionou aos alunos mergulhar num outro 
espaço europeu, possibilitando assim o confronto com 
aspetos do património cultural dinamarquês. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu EBS Quinta das Flores
Participação da EBSQF na 37ª Sessão 
Nacional do Parlamento Europeu 
dos Jovens – 2018: O Clube Europeu 
da Escola Básica e Secundária Quinta 

das Flores continua a acompanhar os alunos na sua busca 
de aventuras e na procura de experiências multiculturais 
e de enriquecimento pessoal e pedagógico. Leia aqui a 
notícia completa.

9 de maio - Dia da Europa: Comemorações do Dia da 
Europa 2018 da EBSQF, Coimbra integradas no programa 
9 de maio/ 9 escolas - Diálogo com os Cidadãos, numa 
parceria com O Instituto de Informação Europeia Jacques 
Delors e numa associação oficial das comemorações da 
Comissão Europeia. Leia aqui a notícia completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/externato_marques_de_pombal_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_mira_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/es_eb_2_3_padre_manuel_alvares_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ebi_arrifes_acores_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ebi_arrifes_acores_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_gafanha_da_nazare_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/eca_de_queiros_-_povoa_de_varzim_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ebs_quinta_das_flores_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ebs_quinta_das_flores_noticia_2.pdf
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Clube Europeu AE Mora

Ementa Gastronómica da Europa: Em alusão ao dia da 
Europa, 9 de maio, o Clube Europeu da Escola Básica e 
Secundária de Mora elaborou e organizou a semana 
gastronómica da Europa, de 7 a 11 de maio, valorizando 
os costumes e hábitos alimentares de diferentes países da 
União Europeia. Leia aqui a notícia completa.

Comemorações do Dia da Europa: No dia 9 de maio, 
as turmas do Pré-Escolar cantaram o Hino Nacional no 
momento do hastear da Bandeira da República Portuguesa, 
e as turmas do 1.º Ciclo do Ensino Básico cantaram o Hino 
da Alegria aquando do hastear da Bandeira da União 
Europeia. Leia aqui a notícia completa.

O Pinhal de Cabeção – uma mancha florestal muito ligada 
à sua terra: No âmbito do projeto “Património Cultural 
do Concelho de Mora”, os alunos e professores do Clube 
Europeu fizeram uma viagem pelo concelho, recolhendo 
informação que foi reunida num pequeno vídeo. Leia aqui 
a notícia completa.

Brotas, uma Fátima de tempos idos?: No âmbito do 
projeto “Património Cultural do Concelho de Mora”, 
os alunos e professores do Clube Europeu fizeram uma 
viagem pelo concelho, recolhendo informação que foi 
reunida num pequeno vídeo. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Valongo
Assembleia Municipal de Jovens: O 
Clube Europeu do nosso Agrupamento 
participou, no passado dia 11 de maio, 
na Assembleia Municipal de Jovens do 
Concelho de Valongo, onde foram 

apresentadas soluções para alguns dos problemas da 
autarquia e foi debatida a liberalização da cannabis. Leia 
aqui a notícia completa.

Comemoração do dia da Europa - 9 de maio: Durante a 
semana de 7 a 11 de maio, o Clube Europeu do AE Valogo 
promoveu as comemorações do Dia da Europa (9 de 
maio). Esta comemoração englobou diversas atividades, 
que envolveram toas as escolas do Agrupamento. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Mirandela
Comemoração do 
Património cultural da 
Europa: Entre dias 7 e 11 

de maio, comemorou-se e demonstrou-se a importância 
do Património cultural da Europa no AE de Mirandela. 
Leia aqui a notícia completa.

Palestra sobre a importância da União Europeia: No dia 
6 de Junho as turmas de 8º e 10º anos assistiram a uma 
palestra no auditório da escola sede apresentada pela 
representante da Europe Direct do I.P. de Bragança. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE José Belchior 
Viegas

Comemoração do Dia da Europa – 9 
de maio: O Clube Europeu em 
articulação com os grupos disciplinares 
de Geografia, Francês e Espanhol 
coordenou e dinamizou a celebração 

do Dia da Europa na Escola E.B.2.3. Poeta Bernardo 
Passos, com uma exposição de trabalhos dos alunos do 3º 
ciclo e secundário e com a 3ª edição do Concurso «0 + 
Europeu». Leia aqui a notícia completa.

Exposição Final do Ano: Nas duas semanas que 
antecederam o final do ano letivo, o Clube Europeu 
em articulação com a disciplina de E.M.R.C., participou 
na «Exposição Final de Ano», na escola E.B. 2.3. Poeta 
Bernardo Passos, com um cartaz intitulado «Património 
Religioso e Cultural». Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Henrique Sommer
Obras de arte Recriadas: 
Recriação de obras de 
arte a partir do estudo e 
análise de obras de arte 

de artistas famosos. Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_mora_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_mora_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_mora_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_mora_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_valongo_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_valongo_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_mirandela_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_mirandela_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_jose_belchior_viega_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_henrique_sommer_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_jose_belchior_viegas_noticia_2.pdf
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Clube Europeu Colégio dos Plátanos
Da natureza nada se tira, a não ser fotos: 
“Da natureza nada se tira a não ser fotos; 
nada se deixa a não ser pegadas; nada se 
leva a não ser recordações.”. Estes são os 
mandamentos do ecoturista, que os alunos 

da turma A do 8º ano procuraram transpor para o vídeo 
que criaram sobre o Património Natural de Portugal. Leia 
aqui a notícia completa.

Uma guitarra num quadro de Van Gogh: No âmbito do 
Clube Europeu, este ano dedicado ao tema do património, 
os alunos do 6º ano desenharam quadros de conhecidos 
pintores europeus. Os mais novos, da Educação Pré-
Escolar fizeram puzzles com paisagens. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Campo
Comemoração do dia da Europa: 
Exposição temática, na Biblioteca 
Escolar, Peddy-Paper nos 
diferentes espaços da EBS, 

Articulação com JI - Projeto Erasmus+ e Projeto bilingue, 
1º ciclo: jogo “À Descoberta da Europa”, com utilização de 
diferentes recursos. Leia aqui a notícia completa.

Visita de Estudo a Bruxelas: Visita a Bruxelas, com alunos 
do Clube Europeu – 11º B: Parlamentarium, Mini-Europa, 
Atomium, Centro Belga de Banda Desenhada (CBBD), 
Visita turística. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vidigueira
Visita à Quinta do Carmo - 
Património de Vasco da Gama?: O 
CE do AE de Vidigueira visitou a 

Quinta do Carmo/Convento de Nossa Senhora das 
Relíquias, local onde permaneceram durante alguns 
séculos os restos mortais do grande navegador, o Conde 
Vasco da Gama, descobridor do Caminho Marítimo para a 
Índia. Leia aqui a notícia completa.

Valorização da Ermida de São Rafael: Os alunos do CE 
visitaram, limparam e deram uma nova e cuidada imagem 
à Ermida de São Rafael, relembrando a vital importância 
do papel das gentes autóctones na preservação e 
conservação do património. Leia aqui a notícia completa.

CE da Vidigueira na Roménia: Os alunos do CE, no âmbito 
do projeto Erasmus+ “CLUB EUROPE: Creating European 
Clubs and Strengthening Existing Activities” tiveram uma 
mobilidade fantástica na Roménia, entre 12 e 19 de maio. 
Leia aqui a notícia completa.

CE na 35ª Ovibeja com o Presidente da República: 
Os alunos do CE participaram na 35ª Ovibeja para 
ajudar a promover o património cultural da região da 
Vidigueira e tiveram o privilégio de contatar com ilustres 
representantes de entidades a nível regional/nacional. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE D. Dinis - Lx
Semana da Europa no D. Dinis: No 
dia 11 de maio viveram-se momentos 
únicos, contando-se com a presença 

de vários convidados, entre os quais 2 eurodeputados. 
Foram içadas bandeiras, cantou-se o hino nacional, 
participou-se numa conferência/debate e comemorou-se 
o 10º Aniversário do Projeto Europeu D. Dinis. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Gondomar
Ano Europeu do Património Cultural: 
Aproveitando a presença da assistente 
Erasmus+, Rasa Ibelhauptaitė pedimos-
lhe que partilhasse connosco algumas 
das tradições culturais e lendas do seu 
país – Lituânia. Fizemos também um 

kahoot sobre Gondomar e estamos a trabalhar na criação 
de um quebra-nozes que podemos associar ao nosso 
concelho. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Santos Simões

Dia da Europa: Escola Santos Simões 
comemora Dia da Europa. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Penafiel Sudeste

AE de Penafiel Sudeste celebrou o Dia da 
Europa: O Agrupamento de Escolas de 
Penafiel Sudeste celebrou o dia da Europa 
com diversas iniciativas. Leia aqui a 
notícia completa.

Penafiel na Rota do Românico: O Agrupamento de 
Escolas de Penafiel Sudeste tem feito várias iniciativas de 
promoção dos monumentos da Rota do Românico junto 
da comunidade educativa, no âmbito do Ano Europeu do 
Património Cultural. Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/colegio_dos_platanos_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/colegio_dos_platanos_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_de_campo_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_de_campo_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_vidigueira_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_vidigueira_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_vidigueira_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_vidigueira_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_d._dinis_lx_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_gondomar_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_santos_simoes_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_penafiel_sudeste_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_penafiel_sudeste_noticia_2.pdf
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Clube Europeu EB 2/3 de Santo António 
- Madeira

Clube Europeu da EB 2/3 de Santo 
António na II edição do Concurso 
IncluEuropa: Com o objetivo de 
aprofundar conhecimentos e 
partilhar valores europeus, os alunos 

da Escola Básica 2,3 de Santo António participou de forma 
muito ativa na II Edição do Concurso IncluEuropa. Leia 
aqui a notícia completa.

2018 – Ano Europeu do Património Cultural: Durante 
a Semana da Europa, foi apresentada uma exposição 
alusiva ao Património Cultural. Foram apresentados vários 
trabalhos realizados pelos nossos alunos sob o lema “ O 
nosso Património, a nossa História”. Leia aqui a notícia 
completa.

Semana da Europa e Dia da Europa: A Sessão de 
abertura da Semana da Europa começou com os Hinos 
Europeu, Nacional e Regional. O CEPAM participou com 
um ensemble de Cordofones madeirenses. Um grupo de 
alunos do Clube Europeu participou nas atividades da 
Semana da Europa com danças tradicionais da Irlanda, 
Roménia e Croácia. Leia aqui a notícia completa.

Ano Europeu do Património Cultural: No âmbito do Ano 
Europeu do Património Cultural, os nossos alunos foram 
à descoberta dos tesouros do nosso Património. Aqui 
ficam algumas imagens que serviram de base para todo 
o trabalho apresentado na Semana da Europa. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Dr. Manuel Gomes 
de Almeida

Domingos Capela (AEMGA) 
arrecada Prémio Escolar – 
Ano Europeu do Património 
Cultural 2018: No âmbito da 
celebração do Ano Europeu do 

Património Cultural - 2018, a Escola Básica Domingos 
Capela, do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de 
Almeida, associou-se à iniciativa “Prémio Escolar AEPC 
2018”. Leia aqui a notícia completa.

Dia da Europa – 9 Maio: O Dia da Europa visa celebrar a 
Paz e a União entre os vários países Europeus. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu Escola Profissional 
Amar Terra Verde

EPATV assinala Dia da Europa: A EPATV 
realizou atividades de comemoração do Dia 
da Europa. Leia aqui a notícia completa.

Painel interativo do Parlamento Europeu: 
Alunos do Clube Europeu criam painel interativo sobre 
Parlamento Europeu. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu promove exposição – Identidade 
na Diversidade: Alunos do clube europeu da EPATV 
desenvolvem trabalhos para uma exposição sobre 
património cultural. Leia aqui a notícia completa.

Sensibilizar é agir – protege as florestas: Os alunos 
do clube europeu desenvolveram um eco painel que 
sensibiliza a comunidade escolar para a proteção das 
florestas. Leia aqui a notícia completa.

EPATV constrói laço contra a violência: Alunos da EPATV 
e do clube europeu juntam-se para criar um laço de 
combate à violência. Leia aqui a notícia completa.

EPATV recebe menção honrosa em concurso “Uma 
árvore, uma floresta”: Alunos do clube europeu da EPATV 
recebem menção honrosa do concurso - Uma árvore, uma 
floresta. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Ginestal Machado

Visita guiada aos monumentos da 
nossa cidade: No mês de maio os 

elementos do Clube Europeu visitaram os seguintes locais: 
Mosteiro de S. Francisco, Praça Sá da Bandeira Igreja de 
Nossa Senhora da Piedade e da Sé de Santarém; Igreja de 
Santa Maria de Marvila; Igreja da Graça e Urbi Scallabis. 
Leia aqui a notícia completa.

Exposição “ O Património” - Entrevista à Sra. Vereadora 
da Cultura: A última semana de aulas do terceiro 
período, acolheu no átrio da escola, a exposição de 
trabalhos realizados pelos membros do Clube Europeu do 
Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, alusivos 
ao tema Ano Europeu do Património Cultural. Leia aqui a 
notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/eb_2_3_de_santo_antonio_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/eb_2_3_de_santo_antonio_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/eb_2_3_de_santo_antonio_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/eb_2_3_de_santo_antonio_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_dr._manuel_gomes_de_almeida_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_dr._manuel_gomes_de_almeida_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_5.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_6.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_ginestal_machado_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_ginestal_machado_noticia_2.pdf
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Clube Europeu AE Soares Basto
Fazer da Escola um Espaço 
Europeu: No dia 9 de maio 
comemorámos o dia da Europa. 
Fizemos do átrio da nossa 
escola um espaço de encontros, 

mobilizámos a comunidade, dando a conhecer e 
importância dos valores da União Europeia, reforçando a 
ideia da importância do Espaço Europeu. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu ES Manuel Cargaleiro
Património Imaterial: as palavras, os sons e 
os objetos: Na 1ª edição do ArtFest, realizada 
na última semana do 2º período, o Clube 
Europeu associou-se à Biblioteca Florbela 
Espanca para celebrar o património, desta 
vez o imaterial, as memórias que vieram à 

escola para lembrar que há palavras, sons e objetos que 
fazem parte de uma memória coletiva. Leia aqui a notícia 
completa.

Europe Day, Everyday: Entre 7 a 11 de maio, o Clube 
Europeu + Europa desenvolveu um conjunto de iniciativas 
promotoras da cidadania europeia, em colaboração com 
o Espaço Europeu e Associação RATO, que envolveu 
11 turmas dos ensinos básico e secundário. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Almeirim
Ano Europeu do Património 
Cultural: O tema do Património 
Cultural foi objeto de diferentes 
atividades desenvolvidas pelos 

alunos do Agrupamento de Escolas de Almeirim, nas quais 
expressaram criativamente a sua interpretação do 
passado e apresentaram à comunidade. Leia aqui a notícia 
completa.

Emocionário: Decorreu no final do mês de maio uma 
exposição sob o tema “As emoções em nós”, na Escola 
Secundária da Marquesa de Alorna. Sob diferentes 
prismas as emoções foram interpretadas pelos alunos e 
apresentadas à comunidade. Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_soares_basto_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/es_manuel_cargaleiro_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/es_manuel_cargaleiro_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_almeirim_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_15/ae_almeirim_noticia_2.pdf
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Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios

A data, celebrada a 18 de 
abril, visa promover os 
monumentos e sítios 
históricos e valorizar o 
património, ao mesmo 
tempo que tenta alertar para 

a necessidade da sua conservação e proteção.
“Salvaguardar a herança cultural é reforçar laços 
identitários, fomentar o diálogo entre a tradição e o 
progresso, assumir os valores da memória como alavancas 
de futuro, estimular a transferência intergeracional de 
conhecimentos e reforçar a partilha de informação, 
sensibilizando os mais novos, aprendendo com os mais 
velhos, impulsionando a comunicação entre gerações, 
para conhecer mais, preservar melhor e cimentar a 
importância da cultura e do património enquanto 
elementos aglutinadores das comunidades”.
O tema de 2018 é “ Património Cultural: de geração em 
geração”.

Dia Internacional da Liberdade de 
Imprensa

Celebrado a 3 de maio, os seus objetivos são 
promover os princípios fundamentais da 
liberdade de imprensa; combater os ataques 
feitos aos media e impedir as violações à 
liberdade de imprensa; lembrar os 
jornalistas que são vítimas de ataques, 
capturados, torturados ou a quem são 

impostas limitações no exercer da sua profissão; prestar 
homenagem a todos os profissionais que faleceram 
vítimas de ataques terroristas ou que foram assassinados 
por organizações terroristas.

Dia Mundial da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho

A escolha da data deve-se ao 
facto do dia 8 de maio ser a 
data de nascimento de Henry 
Dunant, o fundador da Cruz 

Vermelha.
Neste Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho enaltece-se a importância e o valor da ajuda 
humanitária.
A Cruz Vermelha foi criada em 1863, pelo suíço Henry 
Dunant. É a maior organização humanitária do mundo, 
contando com cerca de 97 milhões de voluntários, em 190 
países. Tem como missão prestar assistência humanitária 
e social.
Os 7 princípios da Cruz Vermelha são: Humanidade, 
Imparcialidade, Neutralidade, Independência, 
Voluntariado, Unidade, Universalidade.

Dia da Europa

Este dia comemora a paz e a 
unidade e assinala o aniversário da 
«Declaração Schuman». A 9 de 
maio de 1950, Schuman propõe, 
inspirado por Jean Monnet, a 
criação de uma comunidade 
europeia para gerir o carvão e o aço 

(matérias base do poderio militar e do desenvolvimento 
industrial). Assim em 1951, é criada a CECA. A esta 
primeira organização supranacional seguiu-se em 1957, a 
criação de mais duas comunidades europeias, a CEE e 
CEEA, precursora da União Europeia.
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Dia Mundial da Diversidade Cultural 
para o Diálogo e o Desenvolvimento

Este dia celebra-se a 21 de maio e 
estipula que a diversidade cultural 
é um património comum da 
humanidade.
O objetivo desta data é cultivar 
a compreensão da riqueza e 
importância da diversidade 

cultural, assim como incentivar o respeito pelo outro. 
Conhecer melhor as diferenças entre os povos permite 
obter uma maior compreensão das vicissitudes, assim 
como cimentar a união.

Dia Internacional da Biodiversidade
Este Dia foi proclamado pelas Nações 
Unidas a 22 de maio porque foi nesta 
data (em 1992) que se adotou o texto 
final da Convenção da Diversidade 
Biológica. O dia visa alertar a população 
para a necessidade e importância da 
conservação da diversidade biológica.
Todos os anos o Dia Internacional 

da Biodiversidade celebra-se à volta de um tema. O 
tema de 2018 é ”Celebração dos 25 Anos de Ação pela 
Biodiversidade”.

Dia Mundial do Ambiente
O evento, celebrado a 5 de junho, 
visa apresentar novas formas e 
métodos de preservar o futuro da 
humanidade, através de ações 
individuais do cidadão ou coletivas. 
Nas escolas esta data assume 

especial importância, com a chamada de atenção para a 
preservação do meio ambiente junto das crianças.
O tema deste ano é “Acabe Com a Poluição Plástica”. A data 
pretende alertar governos, setor privado, comunidades 
e indivíduos para os perigos do consumo excessivo de 
produtos plásticos descartáveis.
Na última década, a humanidade produziu mais plástico 
do que em todo o século passado. A cada minuto, são 
compradas 1 milhão de garrafas plásticas.

Dia Mundial dos Oceanos
Celebrado a 8 de junho, a data lembra-
nos que os oceanos ocupam dois terços 
da superfície da Terra e através da 
interação com a atmosfera, litosfera e 
biosfera, têm um papel importante nas 
condições climatéricas do planeta. Por 
outro lado, os oceanos não são apenas 

o habitat de um vasto número de plantas e animais, mas 
também fornecem comida, energia, oxigénio e múltiplos 
recursos aos seres humanos.
Os oceanos são ainda o principal regulador térmico 
do planeta, absorvendo mais de um quarto do dióxido de 
carbono libertado pelas atividades humanas.
Este ano com o tema é “Prevenir a poluição plástica e 
encorajar soluções para um oceano saudável”.

Dia Mundial do Refugiado
Nesta data, 20 de junho, 
presta-se homenagem à 
resistência e à força de 
todos os refugiados do 
mundo que foram 

obrigados a fugir de suas casas por motivos de perseguição, 
calamidades ou de guerra.
Um “refugiado” é uma pessoa que sofre perseguição pela 
sua raça, naturalidade, religião, grupo social ou opinião 
política e que se encontra fora do seu país, não podendo 
a ele retornar por força de perseguição.
Estima-se que existem mais de 45 milhões de pessoas 
espalhadas pelo mundo que foram forçadas a encontrar 
um novo local para viver. As regiões mundiais com mais 
refugiados são o Médio Oriente, o Sudeste Asiático, a 
África Oriental e o Corno de África.
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Próximo Boletim

A publicação do Boletim 16 está prevista para dezembro de 2018, pelo que as notícias de-
vem ser enviadas até dia 10 de dezembro. 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

