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Este é o vigésimo sexto Boletim dos Clubes Europeus. Com esta publicação pretendemos divulgar projetos, temas e ati-
vidades desenvolvidos pelos Clubes, entre janeiro e março de 2022. Divulgamos, igualmente, datas relevantes 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 Clu-
bes, bastando para isso colocar um “post” na cronologia. 

Esperamos continuar a receber estes testemunhos!

A Equipa dos Clubes Europeus.
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Clube Europeu ES Eça de Queirós, 
Póvoa de Varzim

Mobilidade Estudantil, Línguas e 
Culturas: O Clube Europeu da ESEQ 
dinamizou uma sessão aberta com 
estudantes estrangeiros inscritos em 

programas de mobilidade internacional. Esta sessão 
permitiu aos nossos alunos comunicar em línguas 
estrangeiras numa situação real e aprofundar temáticas 
relacionadas com aspetos culturais dos países envolvidos. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Prado 

“La Chandeleur”: O Clube Europeu 
associou-se ao grupo de francês e 
comemorou esta tradição francesa da 
Chandeleur com a degustação de crepes. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu do Colégio dos Plátanos
Colégio entrega arcas frigoríficas à 
instituição Obra do Padre Gregório: Com a 
ajuda dos Encarregados de Educação, 
conseguimos doar duas arcas frigoríficas à 
instituição Obra do Padre Gregório, bem 

como um fornecimento de alimentos congelados para as 
crianças. Muito obrigado a todos! Leia aqui a notícia 
completa. 

Clube Europeu EP CIDENAI
Quem diria que uma aula de 
Físico-química também pode ser 
feita em campo aberto?: Cuidar 
dos Oceanos também começa 
nos nossos rios! A turma do 12º 

do curso de GPSI recolheu amostras de água junto à ETAR 
da Rabada no rio Ave para análises físico-químicas à 
qualidade da água do rio. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Padre João 
Rodrigues

Descobre se puderes “Poluição do 
mar”: Descobre se Puderes é um jogo 
que, tal como em anos anteriores, 
pretende promover o intercâmbio de 
aprendizagens. Consistiu em mostrar a 

importância da Água e dos Oceanos no Planeta. Leia aqui 
a notícia completa.

Clube Europeu AE Ovar
Palestra sobre Erosão Costeira: Palestra 
sobre Erosão Costeira, no âmbito da 
participação do Clube no Concurso de 
Clubes Europeus. Leia aqui a notícia 

completa.

Dia Internacional em Memória das Vítimas do 
Holocausto: No dia 27 de janeiro, Dia Internacional em 
Memória das Vítimas do Holocausto, o Clube Europeu 
da Escola Secundária José Macedo Fragateiro escolheu 
homenagear Aristides de Sousa Mendes, salvador de 
mais 30000 refugiados que buscavam escapar do terror 
nazi durante a segunda guerra mundial. Leia aqui a notícia 
completa.

Dia Internacional da Mulher: O Clube Europeu da Escola 
Secundária José Macedo Fragateiro não esqueceu o Dia 
da Mulher assinalando-o com a realização de trabalhos 
e uma campanha de sensibilização. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Almeirim
Projeto de Educação Ambiental - 
Our own yellow submarine: Este 
é um projeto eTwinning sobre 
educação ambiental, desenvolvido 

pelos alunos do Clube Europeu do AE Almeirim, em 
colaboração com cinco países europeus: França, Polónia, 
Roménia, Sérvia e Turquia. Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/es_eca_de_queiros_povoa_de_varzim_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_prado_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/colegio_dos_platanos_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ep_cidenai_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_padre_joao_rodrigues_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_ovar_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_ovar_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_ovar_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_almeirim_noticia_1.pdf
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Clube Europeu AE Celorico de Basto
Um oceano de emoções: Os alunos 
do Clube Europeu durante a semana 
dos afetos, de 14 a 18 de fevereiro, 
refletiram a relação que a 
Humanidade tem com o ecossistema, 
dando especial ênfase ao tema dos 

Clubes Europeu- os Oceanos. Leia aqui a notícia completa.

  

Clube Europeu AE D. Sancho II, Alijó
Dia de Amar os Oceanos: Como todos os 
anos acontece no dia 14 de fevereiro, a 
equipa do Clube Europeu motiva os alunos 
de vários ciclos de escolaridade para 
expressarem emoções sentimentos 
relativamente a conceitos fundamentais 
da sociedade atual. Este ano as mensagens 

de alunos incidiram sobre a temática dos Oceanos. Leia 
aqui a notícia completa.

Quem dá vida quer viver: O Oceano: Vida e Meios de 
Subsistência foi o tema escolhido pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), para as comemorações do Dia 
Mundial dos Oceanos. Tendo em conta a importância 
deste tema, a Equipa do Clube Europeu resolveu assinalar 
esta data com a realização de atividades. Leia aqui a 
notícia completa.

Calendário, calendário meu…: No mês de fevereiro, 
a equipa do Clube Europeu motivou os alunos no 
sentido de cumprirem uma atividade prevista no Clube: 
elaboração de calendários alusivos aos Oceanos. Os 
docentes motivaram e os alunos criaram desenhos que 
serão aplicados nos respetivos calendários. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Vidigueira
“Amar amar...o mar // Love love 
…the sea /// Aimer Aimer…la 
mer”: Para comemorar o Dia dos 
Namorados os alunos do Clube 

Europeu declararam o amor ao Mar e às suas formas de 
vida num mural.  Leia aqui a notícia completa.

Step by Step...Ajuda os Oceanos: Os jovens do Clube 
Europeu alertam de forma original, criativa, mas também 
alarmante, em patamares de escadas, a comunidade 
escolar para ações que cuidem dos oceanos.  Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Verde Horizonte
Mulheres incríveis que mudaram o 
Mundo!: O Clube Europeu do Agrupamento 
de Escolas Verde Horizonte de Mação 
organizou uma exposição sobre dezasseis 

Mulheres que se notabilizaram pelas suas ações na defesa 
dos seus direitos. Leia aqui a notícia completa.

Dia Internacional da Mulher: O Clube Europeu do AEVH, 
tendo como base “Os oceanos” distribuiu pelos alunos 
membros dois modelos de conchas para serem coloridas 
e coladas numa imagem de perfil de uma mulher. 
Foi oferecida uma pulseira a cada uma das Mulheres 
do Agrupamento e ouvidas músicas alusivas à data 
comemorativa. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EBS Quinta das Flores
Clube Europeu da EBSQF leva 
delegação à Sessão Regional Sul do 
European Youth Parliament (EYP): 
Mais uma fantástica participação do 

Clube Europeu da Escola Básica e Secundária Quinta das 
Flores no encontro de jovens, Évora 2022, para debater os 
problemas e desafios, internos, da EU, e da sua relação 
com o resto do mundo. Leia aqui a notícia completa.

Crash Course “EU - ´porque existe a EU?´, ‘como funciona 
a EU?’ e ‘como posso participar na EU?’”: Clube Europeu 
da EBSQF promove debates sobre a União Europeia e 
sua importância, no contexto Europeu e Mundial, entre 
janeiro e março. Leia aqui a notícia completa.

“40 mulheres artistas”: O Clube Europeu da Escola Básica 
e Secundária Quinta das Flores, em Coimbra, dinamizou 
com as docentes e os alunos de Filosofia de 11º ano uma 
“exposição aérea” sobre 40 mulheres artistas. Leia aqui a 
notícia completa.

“Semana Gastronómica Francesa, Inglesa e Alemã”: 
O Clube Europeu da Escola Básica e Secundária Quinta 
das Flores, em Coimbra, dinamizou com as docentes de 
Francês e Inglês e os alunos das turmas de 8º ano, além 
de alunos de diversos anos de escolaridade membros 
do Clube Alemão, uma exposição com ótimas receitas 
culinárias. Leia aqui a notícia completa.

“Viagem pela História da Arte Europeia”: O Clube 
Europeu da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, 
em Coimbra, dinamizou com as docentes e os alunos 
da turma de Artes do 10º ano uma exposição original e 
inédita sobre Belas-Artes Europeias. Leia aqui a notícia 
completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_celorico_de_basto_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_vidigueira_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_vidigueira_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_verde_horizonte_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_verde_horizonte_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ebs_quinta_das_flores_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ebs_quinta_das_flores_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ebs_quinta_das_flores_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ebs_quinta_das_flores_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ebs_quinta_das_flores_noticia_5.pdf
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Clube Europeu EP Amar Terra Verde

Alunos do Clube Europeu associam-se à EPATV para 
assinalar o Dia Mundial do Cancro: Membros do 
Clube Europeu associam-se à Escola Profissional Amar 
Terra Verde para assinalar o Dia Mundial do Cancro 
sensibilizando a comunidade educativa para a importância 
da prevenção e tratamento do cancro. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu alerta para o plástico nos oceanos: Os 
alunos do Clube Europeu da Escola Profissional Amar Terra 
Verde elaboraram cartazes alusivos ao tema “Oceanos de 
Plástico” e inauguraram uma exposição dos seus trabalhos 
na entrada da escola. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu da EPATV participa no «Film4energy» 
Challenge: Alunos do Clube Europeu da Escola Profissional 
Amar Terra Verde participaram no «Film4energy» 
Challenge com um vídeo sobre o motivo pelo qual é 
importante poupar energia e como o conseguir. Leia aqui 
a notícia completa.

Clube Europeu da EPATV unido pela Ucrânia: Os alunos 
do Clube Europeu da nossa escola não podiam deixar 
de mostrar toda a sua solidariedade para com o povo da 
Ucrânia. Unidos pela paz na Europa, pela paz no Mundo. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Oliveirinha
Erasmus uma porta aberta para a Europa: 
Dezoito alunos do Clube Europeu estão a 
participar no projeto de mobilidade Erasmus 
“Be Child-For an Inclusive School” tendo 
como parceiros a Letónia, Itália e República 

da Macedónia do Norte. O projeto abrange alunos dos 8º 
e 6º anos de escolaridade e pretende dar visibilidade à 
voz das crianças. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE n.º 1 de Gondomar
Exposição: O homem, o Litoral e a 
Conservação da Natureza: O Clube Europeu 
dinamizou uma exposição intitulada “O 
Homem, o litoral e a conservação da 
Natureza”, em parceria com a Associação 
Portuguesa para a Conservação da 

Biodiversidade, que teve lugar na ESG, no dia 17 de janeiro 
e foi visitada por vários estudantes. Leia aqui a notícia 
completa.

Saída de Campo à Praia da Aguda: O Clube Europeu do 
AEG1 realizou, a 18 de janeiro, uma visita de estudo à praia 
da Aguda, com a colaboração das entidades Águas de Gaia, 
FAPAS e ELA, com o objetivo de estudar a biodiversidade 
no litoral Norte e sensibilizar os alunos para a necessidade 
da sua preservação, mudando comportamentos. Leia aqui 
a notícia completa.

O Clube Europeu nos Dias Abertos do AEG1: Nos Dias 3 
e 4 de março, os alunos do Clube Europeu participaram 
ativamente nos Dias Abertos no AEG1, convidando os 
visitantes a conhecer a União Europeia, seus objetivos, 
instituições e história, através de jogos, puzzles, kahoots, 
exposições e outras atividades. Leia aqui a notícia 
completa.

 

Clube Europeu AE Marrazes
Janeiras no AE Marrazes: Os alunos do 
Clube Europeu do Agrupamento de 
Escolas de Marrazes, em articulação com 
a disciplina de Educação Musical, foram 
cantar as Janeiras, na escola e na 

comunidade no dia 26 de janeiro. A esta atividade juntou-
se um grupo de alunos acompanhados pela professora da 
Educação Especial. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Gonçalo Mendes 
da Maia

O Clube Europeu da Gonçalo Mendes da 
Maia organizou um workshop de teatro: 
Os alunos do Clube Europeu do 
Agrupamento Gonçalo Mendes da Maia 
participaram no dia 11 de fevereiro num 
workshop de teatro. A nossa recém-
criada companhia beneficiou da 

experiência de um jovem ator, que ajudou sobretudo a 
desenvolver técnicas de relaxamento/confiança para 
enfrentar o público. Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ep_amar_terra_verde_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ep_amar_terra_verde_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ep_amar_terra_verde_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ep_amar_terra_verde_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_oliveirinha_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_gondomar_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_gondomar_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_gondomar_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_marrazes_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_26/ae_goncalo_mendes_da_maia_noticia_1.pdf
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Dia Internacional da Educação
Este dia, marcado a 24 de janeiro, 
tem por objetivo sensibilizar a 
sociedade civil para que se cumpra 
o direito à educação, consagrado 
no artigo 26º. da «Declaração 
Universal dos Direitos Humanos» 
(1948) e na «Convenção sobre os 
Direitos da Criança» (1989). 

As comemorações deste ano decorreram sob o signo do 
tema “Changing Course, Transforming Education”, pelo 
quarto ano consecutivo. Como detalhado no relatório 
da UNESCO “Futures of Education report”, transformar 
o futuro requer um equilíbrio urgente entre as relações 
interpessoais, a natureza e a tecnologia, criando 
oportunidades de descoberta e de rutura, ao mesmo 
tempo que se levantam sérias preocupações em relação 
a questões como equidade, inclusão e participação 
democrática.

Dia Internacional em Memória das 
Vítimas do Holocausto

Criado pela Assembleia 
Geral das Nações 
Unidas, no dia 1 de 
novembro de 2005, 
através da Resolução 
60/7 designada 
“ H o l o c a u s t 
remembrance”, este 

evento assinala o aniversário da libertação do campo de 
concentração de Auschwitz – Birkenau, no ano de 1945.

Este é um dia de lembrança em nome dos milhões de 
vítimas provocadas pelo genocídio da Alemanha nazi 
sobre os judeus, ciganos, homossexuais, deficientes 
físicos e mentais, opositores do regime nazista, entre 
muitos outros, ocorrido durante a II Guerra Mundial.

Dia Internacional da Tolerância Zero à 
Mutilação Genital Feminina

O objetivo da data, 
marcado a 6 de fevereiro, é 
combater a mutilação 
genital feminina, uma 
prática que afeta cerca de 8 
mil mulheres por dia, 
sendo uma clara violação 
dos direitos humanos.

Com o propósito de sensibilizar a sociedade civil para 
a erradicação desta prática, que lesa a saúde física 
e psicológica de várias mulheres e meninas à volta 
do mundo, é importante realçar que se trata de uma 
manifestação extrema das desigualdades entre géneros, 
que deverá ser combatida.

O quinto objetivo dos «Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável» da ONU - alcançar a igualdade de género 
e empoderar todas as mulheres e raparigas - procura, 
também, acabar com esta prática.

Dia Internacional da Língua Materna 
Celebrado anualmente 
a 21 de fevereiro, visa 
promover, preservar e 
proteger todas as 
línguas faladas pelos 
povos em todo o 
mundo.

Estima-se que existam mais de 7000 línguas em todo o 
globo. No entanto, metade destas corre o risco de vir a 
desaparecer.

O tema do Dia Internacional da Língua Materna de 
2022 é a “Utilização da tecnologia para a aprendizagem 
multilinguística: Desafios e oportunidades”, em que 
se explorará o papel da tecnologia para a melhoria e a 
expansão de uma educação multilinguística e para o 
apoio do desenvolvimento de um ensino e aprendizagem 
de qualidade para todos.
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Dia Internacional para a Eliminação 
da Discriminação Racial 

Esta efeméride, lembrada a 21 de 
março, recorda 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 na multidão desarmada, causando 69 
mortos e 186 feridos.

A mensagem deste dia reafirma e renova o objetivo de se 
construir um mundo mais justo e igualitário.

Dia da Hora do Planeta
Este é um movimento de 
sustentabilidade global que une 
milhões de pessoas em todo o 
mundo para mostrarem o seu 
compromisso com o planeta. 
Esta iniciativa da WWF nasceu 
em 2007, em Sidney, na Austrália, 

quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2 mil empresas 
apagaram as luzes por uma hora numa tomada de posição 
contra as alterações climáticas. 

No último sábado de março, das 20:30 às 21:30, casas, 
ruas, edifícios e monumentos apagam as suas luzes na 
Hora do Planeta. “Move-te pela Natureza” é o desafio que 
a Hora do Planeta lança este ano.
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Próximo Boletim

A publicação do Boletim 27 está prevista para julho de 2022, pelo que as notícias devem 
ser enviadas até dia 17 de junho de 2022. Esperamos poder continuar a contar com a vossa 
colaboração. Não se esqueçam de consultar a informação necessária ao envio de notícias 
em: https://dge.mec.pt/indicacoes-para-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus 

A DGE reserva o direito de selecionar os trabalhos enviados.

O conteúdo dos textos é da inteira responsabilidade dos autores.

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

