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bo le t im
19

dezembro 2019

Este é o décimo nono Boletim dos Clubes Europeus. Com ele pretendemos divulgar projetos, temas e atividades 
desenvolvidos pelos Clubes Europeus de todo o país, entre setembro e dezembro de 2019. 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. 

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.
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IV Encontro Nacional dos Clubes Europeus

Decorreu no dia 27 de novembro, na Escola Secundária D. Pedro V, em Lisboa, o IV 
Encontro Nacional dos Clubes Europeus. 

O evento contou com participantes de todo o país e abordou a importante temática 
das alterações climáticas. 

No Hall de entrada do evento estiveram expostos 11 posters de trabalhos que 
receberam menção de destaque.

A mesa de abertura esteve a cargo da Subdiretora da Direção-Geral da Educação, 
Eulália Alexandre e do Diretor do AE das Laranjeiras, Amílcar Francisco Santos.

O painel, subordinado ao tema “Alterações Climáticas, um desafio para a Europa”, 
contou com a participação de 3 oradores: a Professora Auxiliar na Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) Belmira Neto; a Diretora do Departamento 
de Meteorologia e Geofísica (IPMA) Fátima Espírito Santo Coelho e a jovem ativista 
ambiental Matilde Alvim, com a moderação de  João  Horta Santos (Direção-Geral da 
Educação). 

Após as apresentações das conferencistas, realizou-se um debate onde os participantes tiveram a oportunidade trocar 
ideias e colocar questões. 

Seguidamente foi efetuada a entrega dos prémios e das menções honrosas do Concurso dos Clubes Europeus 2018/19, 
subordinado ao tema “Europa, a Casa da Democracia”, 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/slides_posters_ce.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/iv_encontro_nacional_de_clubes_eu_belmira_neto_feup_2711_final.pdf
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Os prémios foram atribuídos aos seguintes Agrupamentos de Escolas:  Agrupamento de Escolas de Vilela (apresentação/
vídeo) - coordenadora Cristina Maria Oliveira Vinagre, Agrupamento de Escolas Monte da Caparica - coordenadora 
Maria do Castelo Fernandes e ao Agrupamento de Escolas de Almeirim (apresentação/vídeo) - coordenadora Anabela 
Simões Costa. As Menções Honrosas foram atribuídas aos seguintes Agrupamentos de Escola: Agrupamento de Escolas 
da D. João II (Caldas da Rainha) - coordenador Carlos Silva, ao Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite – coordenadora 
Anabela Costa, ao Agrupamento de Escolas de Pedome  - coordenadora Rosa Marques e ao Agrupamento de Escolas 
de Santo André Coordenadora Maria Teresa Faia.

Posteriormente, os coordenadores e alunos fizeram a apresentação dos projetos premiados e do trabalho desenvolvido 
ao longo do ano, deixando um testemunho do excelente trabalho por eles desenvolvido.

Nesse sentido, vimos agradecer a todos os que participaram no Encontro e que contribuíram para o seu sucesso. 
Esperamos voltar a vê-los no próximo ano, onde certamente traremos novos temas a debate e mais exemplos de boas 
práticas para partilhar/divulgar.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/vilela_entregapremios18_19.pdf
https://youtu.be/wW1s8w6tOVQ
https://youtu.be/pgu8ymK1R1A
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/apresentacao_almeirim_27.11.2019.pdf
https://youtu.be/_j6zq25nRu0
https://youtu.be/j5t1kAuY7sk
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/pedome_clube_da_europa_2018_-_19.pdf
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Clube Europeu Colégio do Sagrado 
Coração de Maria

Muro de Berlim...30 anos depois: Os 
alunos do Clube Europa visitaram a fração 
do Muro de Berlim que se encontra no 
santuário de Fátima para melhor 
conhecerem in loco um pouco da história 
da Europa. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE de Gondifelos
Clube Europeu AEG promove reflexão 
sobre “Migrações e Desenvolvimento”: 
Com a abertura à comunidade escolar e 
envolvente da exposição itinerante 
“Migrações e Desenvolvimento” e uma 
palestra sobre o mesmo tema realizado 

pela Diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, 
o Clube Europeu AEG proporcionou mais um pretexto e 
oportunidades de reflexão sobre uma realidade por 
demais atual. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AEG explora tema da Saúde e Assistência 
Social no âmbito da i-City do futuro: Dando continuidade 
ao Projeto Erasmus+ i-City, o Clube Europeu associou-
se à exploração deste tema desta fase de construção da 
i-City.  Os alunos do Clube, e aqueles que representaram o 
Agrupamento de Escolas na Turquia, foram responsáveis 
pelo subtópico Serviços/Equipamentos de apoio a 
Migrantes. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EBS Quinta das Flores
Participação portuguesa no 3º 
Fórum internacional EYP da 
Turquia: Um grupo de 7 jovens 
portugueses e uma professora da 
EBSQF participou como 

“Delegação Convidada” no 3º Fórum Internacional, em 
Istambul, na Turquia, entre 26 e 29 de outubro de 2019. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vidigueira
Doar sentimentos positivos…
pelo planeta: Para alertar a 
comunidade educativa para 
a importância de atitudes 
responsáveis e ecológicas, os 

alunos do Clube Europeu construíram e distribuíram 
mensagens eco positivas em corações amarelos, de forma 
a Doar Sentimentos Positivos...pelo Planeta. Leia aqui a 
notícia completa.

Dia Europeu do desporto na escola e Global Action Day 
Eco-escola: Alunos do CE comemoram o Dia Europeu de 
Desporto na Escola e o 1º Global Action Day Eco-escola 
com entrevistas à comunidade e registos de compromissos 
ambientais. Leia aqui a notícia completa.

Dia Europeu das Línguas: Para comemorar o Dia Europeu 
das Línguas e para alertar para a importância da atividade 
física os alunos do CE “espalharam a palavra” pelo 
Agrupamento, com balões de fala, em Inglês, Francês e 
Espanhol. Leia aqui a notícia completa.

Natal 13 – ODS 2030: No dia 13 de dezembro, os pequenos 
grandes alunos do Clube Europeu ao construírem 
a sua Árvore de Natal, baseada nos 17 objetivos do 
desenvolvimento sustentável para 2030, aprenderam 
sobre a sua importância e que o ODS 13 é muito especial. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EBI de Água de Pau
Vamos conhecer a Europa: Esta notícia 
reporta-se à atividade “Vamos Conhecer a 
Europa!”, que decorreu desde o início do ano 
e terminou com uma exposição na EBI de Água 
de Pau. Leia aqui a notícia completa.

 

https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/colegio_sagrado_coracao_de_maria_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_gondifelos_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_gondifelos_noticia_2.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ebs_quinta_das_flores_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_vidigueira_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_vidigueira_noticia_2.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_vidigueira_noticia_3.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_vidigueira_noticia_4.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ebi_de_agua_de_pau_noticia_1.pdf
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Clube Europeu AE Júlio Dinis, 
Gondomar

Mercado de Natal: O Clube Europeu 
comemorou o Dia de S. Nicolau com 
um Mercado de Natal, na Escola Básica 
Júlio Dinis. Leia aqui a notícia completa.

Comemoração da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos: O Clube Europeu 
celebrou o dia 10 de dezembro, dia em que se comemora 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com uma 
exposição na biblioteca da Escola Júlio Dinis. Leia aqui a 
notícia completa.

Decorações de Natal: O Clube Europeu do Agrupamento de 
Escolas de Gondomar procurou sensibilizar a comunidade 
educativa para a utilização de materiais recicláveis nas 
suas decorações de Natal. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Colégio de S. Miguel
Dia Europeu das Línguas: O Dia 
Europeu das Línguas foi celebrado 
na escola, no dia 26 de setembro, 
no âmbito do Clube Europeu. Os 

alunos lembraram a existência e a importância das várias 
línguas estrangeiras e o seu contributo para o 
enriquecimento cultural dos seus povos, tendo descoberto 
expressões idiomáticas. Leia aqui a notícia completa. 

Clube Europeu ES Eça de Queirós - 
Póvoa de Varzim 

Celebração do Dia Europeu das 
Línguas: O Clube Europeu da 
Escola Secundária Eça de Queirós 
(ESEQ) da Póvoa de Varzim 
celebrou, junto da comunidade 

escolar, o Dia Europeu das Línguas. Os alunos de línguas 
estrangeiras participaram ativamente nas várias atividades 
propostas pelo Clube Europeu da ESEQ. Leia aqui a notícia 
completa. 

Clube Europeu AE Camilo Castelo 
Branco, Vila Nova de Famalicão

AECCB no concurso Euroscola e Ser 
Europeu: A Escola Secundária Camilo 
Castelo Branco e a EB Júlio Brandão 
participaram, no dia 13 de dezembro, nos 
concursos Euroscola e Ser Europeu que 
decorreram no Centro Europeu Jean 

Monnet em Lisboa. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Castro Daire
Árvore de natal do Clube Europeu 
Castro Daire: O Clube Europeu do 
Agrupamento de Escolas de Castro 
Daire criou uma árvore de Natal a 
partir de caixas de ovos usadas 
visando consciencializar a 

comunidade educativa para a importância da reutilização/
reciclagem como formas de combate ao consumismo. 
Menos é mais. Do velho se cria o novo. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE D. Maria II
Tradições e curiosidades de Natal 
da União Europeia. Brunch 
Natalício: Os alunos do Clube 
Europeu da Escola Básica D. Maria II 
dedicaram o seu jornal de parede à 
publicação de tradições e 

curiosidades sobre a comemoração do Natal nos diversos 
países da União Europeia, tendo festejado a época com 
um brunch onde degustaram produto de algumas regiões 
da União Europeia. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Garcia de Orta
Intercâmbio com o Liceo Scientifico Maria 
Curie – Pinerolo (Turim): O projeto eTwinnig 
do Clube Europeu do Agrupamento de 
Escolas Garcia de Orta permitiu o 
intercâmbio entre a Escola Secundária 

Garcia de Orta e o Liceo Scientifico Maria Curie – Pinerolo 
(Turim). Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Verde Horizonte
Deixem respirar os direitos 
humanos! - 10 de dezembro: A 
exposição “DEIXEM RESPIRAR OS 
DIREITOS HUMANOS!” assinala o 
dia 10 de dezembro, Dia 
Internacional dos Direitos Humanos 

de 3ª geração, ambiente e alterações do clima, com um 
alerta à comunidade para a necessidade de agir e de 
mudar comportamentos para proteger a salvar o nosso 
planeta. Leia aqui a notícia completa.

https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_2.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_3.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/colegio_sao_miguel_-_fatima_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/es_eca_de_queiros_povoa_de_varzim_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/camilo_castelo_branco_vila_nova_de_famalicao_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_castro_daire_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_d._maria_ii_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_garcia_de_orta_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_verde_horizonte_noticia_1.pdf
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Clube Europeu AE Celorico de Basto
#Natal Verde: O Clube Europeu – 
CELO(EU)RICO – iniciou as suas 
atividades no presente ano letivo, 
começando por planificar 
atividades, eleger o logotipo e abrir 
inscrições aos associados. Aliado 

ao Espírito da época, assinalamos o #Natal Verde. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu Colégio dos Plátanos
O meu compromisso com o clima: É 
urgente a preocupação com as 
alterações climáticas, tema deste ano 
do Clube Europeu. É preciso agir, já! 
Leia aqui a notícia completa.

Poupar a carteira e o Ambiente: Os 
alunos do 1.º ciclo do Clube Europeu 

elaboraram um cartaz alusivo ao Dia Mundial da 
Poupança, que se comemora no dia 31 de outubro. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Alijó
Cartaz 2019-2020: Este ano o 
tema do Clube Europeu é 
“Alterações Climáticas, um 
desafio para a Europa”. Quando 
foi lançado o desafio de se 

elaborar o cartaz, juntaram-se várias ideias; mas esta foi 
aquela que se concretizou. Leia aqui a notícia completa.

Dia de S. Martinho: No dia de S. Martinho comem-
se castanhas e prova-se o vinho; é deste modo que se 
assinala o dia 11 de novembro, feriado municipal. Muitas 
pessoas que não vivem no município viajam até a esta 
vila para confraternizarem com familiares e amigos de 
infância. Leia aqui a notícia completa.

Natal no AE ALIJO: Quando nos parece que já não temos 
ideias devido ao cansaço escolar, eis que os nossos 
olhos poisam num molho de vides, tábuas e arame, e 
surge a árvore e o presépio. Sim porque Natal sem esses 
elementos não é Natal. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE de Campo
30 anos da convenção 
sobre os Direitos da 
Criança: O Clube 
Europeu e a Biblioteca 
Escolar da Escola Básica 

e Secundária de Campo celebraram os 30 anos da 
convenção sobre os Direitos da Criança. Leia aqui a notícia 
completa. 

Comemoração da Convenção dos Direitos Humanos: 
No dia 10 de dezembro, o Clube Europeu e a Biblioteca 
Escolar comemoraram o Dia Internacional dos Direitos 
Humanos. Leia aqui a notícia completa. 

Clube Europeu AE de Mora

 

Dia Mundial da Alimentação: No dia 16 de outubro 
comemora-se o Dia Mundial da Alimentação. Esta 
comemoração, que teve início em 1981, é atualmente 
celebrada em mais de 150 países como uma importante 
data para consciencializar a opinião pública sobre 
questões relativas à nutrição e à alimentação. Leia aqui a 
notícia completa.

Manta dos Afetos Natalícios: O Clube Europeu mais uma 
vez associou-se às festividades do Natal e este ano criou 
uma “Manta dos Afetos Natalícios”. Os trabalhos foram 
elaborados pelos alunos do Pré-Escolar da Escola Básica 
de Mora e pelos alunos do Ensino Especial – Currículos 
Alternativos. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vilela
Troca Europeia de Decorações de Natal, 
2019: O objetivo deste projeto é partilhar 
com os alunos a cultura e as tradições de 
outros países europeus através da troca 
de decorações para a árvore de Natal. Ao 
realizarem as decorações, e ao reunirem 

informações sobre a tradição natalícia da sua região, irão 
descobrir mais sobre sua própria cultura. Leia aqui a 
notícia completa.

Exposição de presépios de materiais recicláveis/
reutilizáveis: O Clube Europeu do Agrupamento de 
Escolas de Vilela colaborou na organização de uma 
exposição de presépios de Natal realizados pelos alunos 
com materiais reciclados/reutilizados. O objetivo deste 
projeto é celebrar o Natal e sensibilizar a comunidade 
educativa para a importância da reutilização. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Dr. Manuel Gomes 
de Almeida 

Dia Europeu das Línguas: O 
AEMGA-EUClub, do Agrupamento 
de Escolas Dr. Manuel Gomes de 
Almeida, em Espinho, aceitou, 
mais uma vez, o convite da 
Direção-Geral da Educação para 

festejar o Dia Europeu das Línguas (DEL), instituído no 
Ano Europeu das Línguas 2001. Leia aqui a notícia 
completa.

Dia Europeu do Desporto Escolar: O AEMGA-EUClub, do 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, 
em Espinho, aliou-se, pelo segundo ano consecutivo, 
à celebração da Semana Europeia do Desporto, que 
se realizou na última semana de setembro. Leia aqui a 
notícia completa.

https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_celorico_de_basto_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/colegio_dos_platanos_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/colegio_dos_platanos_noticia_2.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_alijo_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_alijo_noticia_2.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_alijo_noticia_3.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_de_campo_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_de_campo_noticia_2.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_mora_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_mora_noticia_2.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_vilela_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_vilela_noticia_2.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_dr._manuel_gomes_de_almeida_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_dr._manuel_gomes_de_almeida_noticia_2.pdf
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Clube Europeu AE Murtosa
30 anos da queda do muro de Berlim: 
No dia 9 de novembro de 1989, o muro 
que dividiu a cidade de Berlim entre 
1961 e 1989, separando famílias e 

amigos, começou a ser destruído pela população. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu Escola Profissional 
Amar Terra Verde

EPATV mima idosos do Lar Casa de 
Magalhães: Grupo de Voluntariado e Clube 
Europeu da EPATV mima idosos do Lar Casa 
de Magalhães. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Azambuja
Dia Europeu das Línguas: No dia 26 de 
setembro comemorámos o Dia Europeu 
das Línguas na Escola Secundária de 
Azambuja.  Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE n.º 1 de Gondomar
Dia Europeu das Línguas no AEG1: O Clube 
Europeu do AEG1 celebrou o Dia Europeu 
das Línguas com uma atividade, Peddy 
Paper com telemóvel, elaborada com a 
colaboração dos alunos do Curso 
Profissional TGPSI, que tinha por objetivo 

promover uma melhor informação sobre a Europa e a sua 
diversidade linguística e cultural. Leia aqui a notícia 
completa.

Dia Internacional dos Direitos Humanos no AEG1: No 
âmbito da comemoração do Dia Internacional dos Direitos 
Humanos, o Clube Europeu do Agrupamento de Escolas 
nº 1 de Gondomar dinamizou algumas atividades com a 
colaboração de alunos do 9º e 12º ano que frequentam a 
disciplina de Inglês. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Leal da Câmara
Ainda os Direitos 
Humanos: 71 anos após 
a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos 
estes continuam a ser 
desrespeitados por 

muitos Estados e em muitos locais, às vezes mais perto do 
que pensamos. Leia aqui a notícia completa.

DRELVT - dia aberto às escolas: Inserido na temática 
dos Direitos Humanos, a convite da DRELVT, no seu Dia 
Aberto às Escolas - dezembro 2019 -, alguns membros do 
Clube Europeu participaram em sessões de sensibilização 
subordinadas às temáticas da violência no namoro e do 
tráfico de seres humanos. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Gil Paes
25 de novembro - Dia 
Internacional contra a 
violência das mulheres: O 
Clube Europeu assegurou 
que este dia não fosse 
esquecido, pelo que 

trabalhou com alunos do ensino secundário o tema 
“violência no namoro”. Leia aqui a notícia completa.

Dia 10 de dezembro- Dia internacional dos Direitos 
Humanos: O Clube Europeu, Cidadania e Desenvolvimento 
e Plano Nacional de Cinema juntam-se para desenvolver 
atividades que permitam sensibilizar os alunos para o 
tema dos Direitos Humanos. Esta atividade foi pensada 
para todos os ciclos de ensino básico e ensino secundário. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Almeirim
Participação no IV Encontro 
dos Clubes Europeus: O Clube 
Europeu do AE Almeirim 
esteve presente no IV encontro 
dos clubes com uma 

apresentação sobre o trabalho desenvolvido no projeto 
“Europa, a casa da democracia”. Leia aqui a notícia 
completa.

De Almeirim para Bruxelas: O Clube Europeu do AE 
Almeirim visitou o Parlamento Europeu, em Bruxelas. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Fajões
Viagens das Descobertas: No 
âmbito da atividade, Viagens 
das Descobertas, o Clube 
Europeu associou-se à iniciativa 
e propôs dinamizar a iniciativa 
dramatizando os almoços de 

inspiração árabe que decorreram no nosso agrupamento. 
Leia aqui a notícia completa.

https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_mora_noticia_2.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_azambuja_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_gondomar_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_gondomar_noticia_2.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_leal_da_camara_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_leal_da_camara_noticia_2.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_gil_paes_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_gil_paes_noticia_2.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_almeirim_noticia_2.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_almeirim_noticia_2.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_19/ae_fajoes_noticia_1.pdf
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Dia Internacional da Democracia

A ONU declarou, em 2007, o dia 15 de 
setembro como o Dia Internacional da 
Democracia em referência à adoção 
em setembro de 1997 da “Declaração 
Universal da Democracia” pela União 
Interparlamentar (UIP).

O objetivo da criação desde dia é promover a 
democratização e a observação dos direitos e liberdades 
do homem. Nesta data é feito um convite às nações e às 
organizações para que realizem iniciativas que promovam 
os valores universais da democracia junto das populações.

As Nações Unidas escolheram para este ano o tema: 
“Mobilizar os Jovens Para a Democracia”.

Dia Europeu das Línguas

Em 2001 celebrou-se pela primeira 
vez o Ano Europeu das Línguas (AEL), 
por iniciativa conjunta do Conselho 
da Europa e da Comissão Europeia, 
visando celebrar a diversidade 

linguística como uma riqueza do património comum da 
Europa a preservar. Foi ainda objetivo de AEL-2001 
promover o multilinguismo e motivar os cidadãos 
europeus para a aprendizagem de línguas.

Foi, então, instituído o Dia Europeu das Línguas (DEL), 
que se celebra todos os anos no dia 26 de setembro. As 
competências linguísticas são essenciais para garantir a 
equidade e a integração. Na atual conjuntura de crescente 
mobilidade, globalização da economia e tendências 
económicas em constante mudança, é mais óbvia do que 
nunca a necessidade de aprender línguas e desenvolver 
uma competência plurilingue e intercultural.

Dia Mundial do Animal

Este evento celebra-se a 4 de outubro - 
data que foi escolhida em 1931, durante 
uma convenção de ecologistas em 
Florença, dado ser dia de São Francisco 
de Assis, o Santo protetor dos animais e 
padroeiro da ecologia - e na  perspetiva 

de promover os princípios da Declaração Universal dos 
Direitos do Animal.

Dia Mundial da Organização das 
Nações Unidas

O dia 24 de outubro foi escolhido como 
o Dia Mundial das Nações Unidas já 
que a carta das Nações Unidas entrou 
em vigor nesta data, em 1945, 
formando-se então as Nações Unidas 
oficialmente, em São Francisco, 

Califórnia, neste dia. Esta efeméride é comemorada desde 
1948.

São Objetivos da ONU:

•	 Manter a paz mundial

•	 Fomentar as relações entre os países

•	 Eliminar a pobreza, a exclusão social e o 
analfabetismo

•	 Incrementar a sustentabilidade

•	 Promover o bem social de idosos, crianças, jovens, 
refugiados, etc.

•	 Fazem parte das Nações Unidas 193 Estados-
membros

https://www.lpda.pt/declaracao-universal-dos-direitos-animal/
https://www.lpda.pt/declaracao-universal-dos-direitos-animal/


9

Dia Mundial da Organização das 
Nações Unidas
 
 A Convenção dos Direitos da Criança foi 

adotada pela Assembleia-Geral da ONU 
a 20 de novembro de 1989 e até a data 
foi ratificado por 194 países, tornando-a 
o tratado de direitos humanos mais 
ratificado de sempre. A sua adoção 
marcou a primeira vez que foram 

atribuídos direitos específicos às crianças.

A Convenção contém 54 artigos, que podem ser divididos 
em quatro categorias de direitos:

•	 Os direitos à sobrevivência (ex. o direito a cuidados 
adequados)

•	 Os direitos relativos ao desenvolvimento (ex. o 
direito à educação)

•	 Os direitos relativos à proteção (ex. o direito de ser 
protegida contra a exploração)

•	 Os direitos de participação (ex. o direito de exprimir 
a sua própria opinião)

Dia Internacional do Voluntário

Esta comemoração nasceu de uma 
resolução das Nações Unidas, datada 
de 17 de dezembro de 1985. Desde 
então, governos e sociedade civil 
têm sido convidados a celebrar esta 

data que visa sensibilizar, valorizar, incentivar e dar 
visibilidade aos voluntários e às práticas de voluntariado 
em todo o mundo.

O tema de 2019 é “Volunteer for an inclusive future”.

Dia Internacional dos Direitos 
Humanos

A data, celebrada a 10 de dezembro, 
visa homenagear o empenho e 
dedicação de todos os cidadãos 
defensores dos direitos humanos e 
colocar um ponto final a todos os tipos 
de discriminação, promovendo a 
igualdade entre todos os cidadãos.

A celebração da data foi escolhida para honrar o dia em 
que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou, 
a 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem.

https://www.unicef.pt/media/2766/unicef_convenc-a-o_dos_direitos_da_crianca.pdf?fbclid=IwAR1-0KmB1mQ1ocWEaRi-i_gtlnZV5VSxKp-lnkm6yZjemxALCzg8NBQYL3s
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Próximo Boletim

A publicação do Boletim 20 está prevista para abril de 2020, pelo que as notícias devem ser 
enviadas até dia 20 de março. 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

