
 

Menção Honrosa do Clube Europeu do AEVH – 2020/2021 
 

 No âmbito do tema “Pacto Ecológico Europeu - O Transporte Ferroviário promove a 

mobilidade sustentável” o Clube Europeu dinamizou atividades com 74 alunos do 2.º, 3.º Ciclos 

e Ensino Secundário. 

 As professoras Graça Dias, Lígia Silva e Sílvia Ramadas incentivaram alunos para uma 

participação ativa nas atividades planificadas.  

 O Clube Europeu foi distinguido com uma Menção Honrosa pela Direção-Geral da 

Educação e é com imenso orgulho que divulgamos alguns links relativos às atividades: 

• “A viagem…” - retrospetiva histórica do comboio (6.ºB) e criação de um booklet 

“Brincando com os comboios” (8.º B). https://youtu.be/Uj_-RN13BGI  

• "Construção de Maqueta/Mapa 3D “Linhas Férreas de Portugal” e cartazes das 

principais linhas férreas de Portugal continental (11.º A do Curso de Línguas e 

Humanidades). https://youtu.be/aE9DIjQ1hFc    

• Visita online ao Museu Nacional Ferroviário do Entroncamento, no Dia Internacional dos 

Museus, com o 6.ºB trajado à época e com farnel. https://youtu.be/zz0BcO_S1nw  

• "No comboio descendente" - Dramatização, do poema de Fernando Pessoa, musicado 

pelo grupo UHF, (6.ºB), no Dia Mundial da Criança. https://youtu.be/3pvqrWHXL9c  

• “Os comboios da minha vida" - Recriação de um quarto de criança lembrando que os 

comboios fazem parte das nossas memórias (8.ºB) e contribuição de 

elementos/brinquedos pela comunidade educativa. https://youtu.be/apuKUmL-_t8  

• "Reutiliza, Constrói e Diverte-te!" - construção de comboios com recurso materiais 

recicláveis.  https://youtu.be/V5C9tkZoHDc  

• Vídeo onde constam todas as atividades levadas a cabo pelo Clube Europeu do AEVH - 

https://youtu.be/I7yh0uPYpIg  

 A atribuição deste selo significa o reconhecimento do trabalho desenvolvido e é mais 

uma motivação para implementar atividades de qualidade e promover a Europa junto dos 

alunos e de toda a 

comunidade educativa. 

 Uma palavra de 

agradecimento a todos 

os professores e alunos 

que colaboraram 

ativamente para que 

fosse possível 

concretizar as 

atividades propostas 

pelo Clube. 

 

Lígia Silva 

Reutiliza, Constrói e Diverte-te - Foto: Lígia Silva 
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