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O Clube Europeu da Escola Básica nº2 de Marrazes funciona desde o 

ano letivo de 2018/2019. 

O Plano Anual de Atividades do Clube Europeu é sempre apresentado 

e aprovado em Conselho Pedagógico e inserido no Plano Anual de Atividades 

da Escola. Na elaboração do Plano para 2020/2021 tivemos em conta: o tema 

“Pacto Ecológico Europeu - O transporte ferroviário promove a mobilidade 

sustentável”, as sugestões dos alunos, o Projeto Educativo da Escola, Plano 

de Melhoria, Educação para a Cidadania, as Áreas de Competências do Perfil 

do aluno, as Aprendizagens Essenciais e o nível etário dos alunos (dos 10 aos 

15 anos). 

O tema “Pacto Ecológico Europeu - O transporte ferroviário promove a 

mobilidade sustentável” foi trabalhado ao longo do ano letivo por cerca de 30 

alunos do Clube, dos 5º,7º,8º e 9ºanos de escolaridade. Funcionou em duas 

sessões semanais em horários diferentes de modo a poder abarcar um maior 

número de alunos. Muitas das atividades foram alargadas e trabalhadas por 

toda a escola. Este projeto primou pela articulação. Articulámos com outros 

clubes da escola: Robótica (PR@TIC), Teatro, Eco-Escolas e Plano Nacional 

das Artes, com as várias disciplinas e com os diferentes ciclos de ensino. 

Fizemos parcerias com outras instituições da comunidade escolar. Também 

contámos com a colaboração dos Encarregados de Educação. Os nossos 

objetivos foram transversais a diferentes atividades que culminaram nos 

produtos finais. 

Longe de ter sido um ano normal e ainda com muitas restrições 

conseguimos levar a bom porto o nosso compromisso. Das várias atividades 

realizadas destacamos aquelas que apresentámos no Concurso dos Clubes 

Europeus e que podem ser visualizadas na apresentação que os nossos 

alunos expuseram no Webinar “Oceanos” entrega oficial dos prémios dos 

Clubes Europeus. 
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