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Dia Mundial da Terra
A data, celebrada a 22 de abril, teve origem em 1970, quando o senador 
norte-americano Gaylord Nelson verificou as consequências do desastre 
petrolífero ocorrido em 1969 em Santa Barbara, na Califórnia. Como 
consequência, o senador resolveu realizar um protesto para colocar o 
tema da preservação da Terra na agenda política norte-americana.

A população aderiu em força à manifestação e mais de 20 milhões 
de americanos manifestaram-se a favor da preservação da terra e do 
ambiente.

Práticas Relevantes *

Dia da Liberdade – 25 de Abril

A data celebra a revolta dos militares portugueses, que a 25 de abril 
de 1974 levaram a cabo um golpe de Estado militar com o objetivo de 
acabar com a ditadura imposta por Salazar, que durou 41 anos.

O Movimento das Forças Armadas, composto por militares que haviam 
participado na Guerra Colonial e por estudantes universitários, teve o 
apoio da população portuguesa. 

Vitoriosos, os revolucionários conseguiram a implantação do regime 
democrático e a instauração da nova Constituição Portuguesa, a 25 de 
abril de 1976.

O símbolo do dia 25 de abril é o cravo, porque nesse dia uma mulher 
ofereceu cravos aos soldados em sinal de agradecimento. Em 
comemoração, os soldados colocaram as flores recebidas nos canos das 
suas armas, o que representava a vitória praticamente sem violência.

Desta forma, o dia 25 de abril é conhecido como o Dia da Liberdade em 
Portugal e o dia da Revolução dos Cravos, sendo um feriado nacional 
onde se recorda a importância da liberdade no país.

Dia da Europa 
Este marco histórico é comemorado anualmente a 9 de maio, para 
festejar a paz e a unidade do continente europeu. A data assinala o 
aniversário da histórica «Declaração Schuman », que expôs a visão 
de Robert Schuman de uma nova forma de cooperação política na 
Europa, que tornaria impensável uma guerra entre os países europeus. 
Considera-se que a atual União Europeia teve início com a proposta de 
Robert Schuman.

 A importância de trabalhar em prol da paz na Europa é cada vez mais 
evidente, face à recente situação na Ucrânia.

Descubra as atividades do Dia da Europa 2022

Dia Europeu do Mar 
Esta data, celebrada a 20 de maio, tem por objetivo consciencializar 
para oportunidades e desafios que o mar traz nas áreas de inovação, 
investigação e cooperação. Por outro lado, pretende-se destacar a 
importância da preservação ambiental e da biodiversidade dos mares. 

Todos os anos é escolhida uma cidade europeia para acolher os altos 
representantes da Europa política e discutir as questões marítimas. Este 
ano, o evento presencial terá lugar em 19 e 20 de maio de 2022, em 
Ravenna, Itália. Aí serão discutidas as oportunidades oferecidas pela 
economia azul, no contexto da recuperação ecológica.

Próximo Boletim

A publicação do Boletim 28 está prevista para janeiro de 2023, pelo que as notícias devem ser enviadas até dia 16 de dezembro de 2022. Esperamos poder continuar a contar com 
a vossa colaboração. Recomendamos a consulta da 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.

Informacões

Clube Europeu AE Padre 
João Rodrigues

9 de maio – Dia da Europa: Promoveram-
se diversas atividades, no Agrupamento 
de Escolas de Sernancelhe, como 
o visionamento de um vídeo, jogos 
interturmas, exposição de cartazes, 
de mapas e de livros, ligados ao tema. 
As atividades desenvolvidas tiveram 
como principal objetivo a formação e o 
envolvimento dos alunos no projeto. Leia 
aqui a notícia completa.

Dia Mundial dos Oceanos: O Clube 
Europeu do Agrupamento de Escolas Padre 
João Rodrigues, Sernancelhe, comemorou 
esta data com diversas exposições, filmes 
e vídeos que resultaram dos trabalhos dos 
alunos de todos os níveis ensino. Leia aqui 
a notícia completa.

Clube Europeu AE Lordelo

Recolha de Alimentos e Medicamentos 
para a Ucrânia: No âmbito do Clube 
Europeu e de ERMC do Agrupamento de 
Escolas de Lordelo, Paredes, fez-se uma 
recolha de alimentos e medicamentos 
para enviar para a Ucrânia com o apoio 
da Câmara Municipal de Paredes. houve 
o envolvimento de todo o agrupamento 
e muita ajuda por parte da comunidade 
local. Leia aqui a notícia completa.

Comemoração do Dia da Europa: No 
dia 09 de maio os alunos das turmas 
do Agrupamento de Escolas de Lordelo 
vestiram-se com as cores das diferentes 
bandeiras da Europa e construíram as 
respetivas bandeiras humanas. Uma forma 
diferente e divertida de comemorarem 
este dia. No final foi elaborado um vídeo 
e difundido pela escola. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu Colégio dos 
Plátanos

Alunos descobrem canções do Mar: 
Os alunos do 6.º ano foram desafiados 
pela professora de Educação Musical, 
que também é coordenadora do Clube 
Europeu, e pelos colegas também 
membros do clube, a elaborar trabalhos 
alusivos à temática deste ano do clube, o 
mar. Leia aqui a notícia completa. 

Arquitetos da Paz: No Dia da Europa, que 
se assinalou no dia 9 de maio, os alunos 
do Clube Europeu organizaram uma 
exposição para dar a conhecer ou lembrar 
os nomes dos homens que idealizaram 
o que é hoje a União Europeia, cujo 
principal objetivo era manter a paz. Leia 
aqui a notícia completa. 

Clube Europeu AE Verde 
Horizonte

Dia da Europa: Celebrámos o Dia da Europa 
com a exposição: “Lendas da Europa” e 
o “Bilhete de Identidade dos países da 
União Europeia.’’ Distribuímos os cartões 
do Clube, bonés azuis e pombas brancas. 
Lemos um texto sobre a União Europeia, 
hasteámos a bandeira e tocámos o “Hino 
da Alegria” de Beethoven. Leia aqui a 
notícia completa.

Eu sou…: Cinco alunos do 5.ºAno, membros 
do Clube Europeu do AEVH, fizeram 
trabalhos sobre os oceanos. Pesquisaram 
informação e reuniram dados respeitantes 
à origem do nome de cada oceano, 
superfície ocupada e características da 
flora e da fauna. Escreveram ainda textos 
em prosa, em verso e um acróstico. Leia 
aqui a notícia completa.

Expansão Marítima Portuguesa em 
Banda Desenhada: Os alunos do 6.ºAno 
do AEVH de Mação, em articulação com 
o Clube Europeu, desenharam Bandas 
Desenhadas retratando episódios da 
Expansão Marítima Portuguesa e fizeram 
a biografia de alguns navegadores 
portugueses. Leia aqui a notícia completa.

Menção Honrosa do Clube Europeu do 
AEVH – 2020/2021: O Clube Europeu 
do Agrupamento de Escolas Verde 
Horizonte foi distinguido com uma 
Menção Honrosa, no ano de 2020/2021, 
pela Direção Geral de Educação, após 
submissão do seu relatório de atividades, 
o que constituiu o reconhecimento da 
qualidade e originalidade dos trabalhos 
implementados. Leia aqui a notícia 
completa.

Teatro de fantoches “Amar o mar”: Os 
alunos das turmas do 4.ªAno (MAC5 e 
MAC6) fizeram vários animais marinhos, 
a partir de materiais recicláveis, com vista 
à sensibilização para a necessidade de 
preservar os oceanos/meios aquáticos. 
A turma JMAC4 (Jardim de Infância) 
construiu o fantocheiro onde foi 
representada a peça de teatro. Leia aqui a 
notícia completa.

Teatro “Os oceanos somos nós!”: 
Elaboração de um texto dramático 
coletivo, partilhado na Drive, com a 
temática dos oceanos e da sua proteção, 
por alunos de duas turmas de 9º ano e 
uma turma de 12º ano regular. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu Esc. 
Portuguesa São Tomé e 
Príncipe

Dia da Europa: A Escola Portuguesa de 
São Tomé e Príncipe celebrou no passado 
dia 9 de maio, o dia da Europa. Esta 
celebração, foi dinamizada pelo Clube 
Europeu e teve também a participação do 
Professor de Música, Cosme Mota e dos 
alunos do 5º ano da Escola. Leia aqui a 
notícia completa.

Jogos sem fronteiras: O Clube Europeu da 
Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe, 
juntamente com o professor de Educação 
Física, Paulo Feliciano, realizou, no passado 
dia 25 de maio, a 1º Edição dos Jogos Sem 
Fronteiras. Esta atividade esteve inserida 
na Semana Cultural da Escola. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Amadeo 
de Souza Cardoso

Dia Mundial do Ambiente - 5 de junho: Os 
alunos do clube Europeu do Agrupamento 
Amadeo de Souza-Cardoso, comemoraram 
o Dia Mundial do Ambiente com uma 
exposição de trabalhos para sensibilizar a 
comunidade educativa para a necessidade 
de alterarmos hábitos e atitudes que 
prejudicam o ambiente do nosso planeta. 
Leia aqui a notícia completa.

Dia Mundial dos Oceanos: Os alunos do 
clube Europeu do Agrupamento Amadeo 
de souza-Cardoso comemoraram o 
Dia Mundial dos Oceanos, com uma 
exposição denominada “Oceanos de Lixo” 
para sensibilizar a comunidade educativa 
para a preservação da vida marinha e dos 
oceanos. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Ferreira 
do Zêzere

Os alunos do Clube Europa em prol do 
rio Zêzere…e dos Oceanos!: Os alunos 
do clube dirigiram-se ao Lago Azul para 
participarem numa ação conjunta entre a 
Escola, a Câmara Municipal de F. Zêzere, 
a Quercus e a EPAL. Esta articulação 
consistiu na limpeza e recolha de lixo junto 
ao rio, com o objetivo de preservarmos o 
Ambiente e o ecossistema marinho. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Arganil

Visita do fotógrafo marinho Nuno Vasco 
Rodrigues ao AEA: O Agrupamento de 
Escolas de Arganil (AEA) teve o privilégio 
de receber a visita do fotógrafo marinho 
Nuno Vasco Rodrigues, premiado 
pela Ocean Geographic Society, nas 
categorias de Fotógrafo de Conservação 
e Fotojornalismo, e pela ONU, na 
Competição de Fotografia do Dia Mundial 
dos Oceanos. Leia aqui a notícia completa.

Visita da Eurodeputada Marisa Matias 
ao AEA: No âmbito do plano de atividades 
do Clube Europeu (CE), a Eurodeputada 
Marisa Matias visitou o Agrupamento 
de Escolas de Arganil (AEA), para realizar 
uma sessão de esclarecimentos sobre 
a identidade e os valores de cidadania 
europeus. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Diogo de 
Macedo

Dia da Europa: O Clube Europeu das 
escolas Básica e Secundária Diogo de 
Macedo de Vila Nova de Gaia comemorou 
o Dia da Europa com o hastear da bandeira 
da União Europeia, com o seu hino e com 
as bandeiras de todos os países membros. 
Leia aqui a notícia completa.

Assembleias de Alunos: O Clube Europeu 
das escolas Básica e Secundária Diogo de 
Macedo de Vila Nova de Gaia organizou 
as Assembleias de Alunos, dando-lhes 
voz relativamente ao novo modelo de 
calendarização - a semestralidade. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Ovar

Ações de Limpeza de Praia - Clube Europeu 
ESJMF: Em articulação com o serviço de 
educação ambiental da Câmara Municipal 
de Ovar, o Clube Europeu realizou, este 
ano, ações de limpeza de praia para os 
alunos do Clube e outros alunos da escola, 
atividade que se insere na participação no 
Concurso de Clubes Europeus. Leia aqui a 
notícia completa.

Desfile “Eco Fashion Show” Os Oceanos: 
Inserido na celebração do Dia Mundial 
dos Oceanos, os alunos do Clube Europeu 
da Escola Secundária José Macedo 
Fragateiro, organizaram, no dia 7 de junho, 
um conjunto de atividades dedicadas à 
temática dos Oceanos. Leia aqui a notícia 
completa. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Nuno 
Álvares

Clube Europeu/Meteor-Escola no 
Oceanário de Lisboa: No Dia Mundial dos 
Oceanos, Clube Europeu realiza atelier no 
Oceanário de Lisboa e visita a Baixa da 
cidade. Leia aqui a notícia completa.

Comemoração do Dia da Europa: 
Cumprindo a tradição, o Clube Europeu/
Meteor-Escola comemorou o Dia da 
Europa com o hastear das Bandeiras, 
interpretação do Hino Nacional e do Hino à 
Alegria e com uma exposição de trabalhos 
alusivos ao tema “Paz”. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Porto de 
Mós

Porto de Mós - Sentir o Oceano: Os alunos 
do Clube Europeu decidiram comemorar 
o Dia da Europa (9 de maio), em contacto 
direto com o Oceano, organizando uma 
agradável visita de estudo à Costa Azul, em 
especial a Setúbal e à Serra da Arrábida. 
Leia aqui a notícia completa.

Porto de Mós – Stop aos plásticos: O 
Clube Europeu de Porto de Mós assinalou 
o Dia Mundial do Ambiente (5 de junho) e 
o Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho), 
procurando chamar a atenção para a 
problemática dos plásticos e para o flagelo 
deste tipo de poluição nos Oceanos. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE D. 
Sancho II

Comemoração do Dia 25 de Abril: Uma 
equipa de alunos que participa no Clube 
Europeu, a convite da vereadora da 
educação da Câmara Municipal de Alijó, 
dinamizou, a sessão de encerramento da 
comemoração do 48º aniversário do 25 
de abril de 2022. Ao longo do guião, os 
poemas abordaram também a temática 
dos oceanos. Leia aqui a notícia completa.

Oceanos e a língua francesa: Os alunos 
do 8º E (escola sede do Agrupamento) 
e 8ºP (Escola do Pinhão do mesmo 
Agrupamento) foram motivados a fazer 
um pequeno vídeo sobre a importância 
dos oceanos na vida do ser humano. Vários 
foram os vídeos que chegaram à docente 
de Francês, Lúcia Gonçalves. Leia aqui a 
notícia completa.

Comemoração do Dia 9 de maio: A 
Equipa do Clube Europeu comemorou, no 
Agrupamento de Escolas D. Sancho II, o 
Dia da Europa. Não faltaram os principais 
símbolos e lenda sobre a Europa. Construi-
se um placard a simular os oceanos com 
desenhos de peixes, elaborados por 
alunos do 2º ciclo, na disciplina de Artes 
e Tradições. Leia aqui a notícia completa.

Comemoração do Dia Mundial dos 
Oceanos: Todos os anos, no dia 8 de junho, 
comemora-se o Dia mundial dos Oceanos. 
Para assinalar a data, a equipa do Clube 
Europeu organizou uma marcha com o 
sr. Diretor, professores alunos dos 2º, 3º 
ciclos e ensino secundário, auxiliares de 
educação, e outros que se juntaram a este 
evento. Leia aqui a notícia completa.

Visita de estudo à Corunha: A docente 
que leciona a disciplina de espanhol, e 
elemento do Clube Europeu Susana Silva, 
organizou uma visita de estudo à Corunha 
nos dias 23 e 24 de abril de 2022 para os 
alunos que frequentam a disciplina (e que 
também fazem parte do Clube Europeu). 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vilela

Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios: No dia 19 de abril e a convite 
da Câmara Municipal de Paredes, os 
alunos deste Clube participaram no Dia 
Internacional dos Monumentos e Sítios, 
este ano dedicado ao tema: “Património e 
Clima”. Leia aqui a notícia completa.

Dia Mundial da Terra: Todos os anos, a 
22 de abril, celebra-se o Dia Mundial da 
Terra, com o objetivo de consciencializar 
as pessoas para os problemas ambientais 
do planeta. Leia aqui a notícia completa.

9 de maio - Dia da Europa e das Olimpíadas 
da Europa: “Numa época de guerra, a UE 
continua a afirmar-se como um projeto 
de paz, valores e bem-estar dos cidadãos. 
Mais do que nunca, celebremos o seu 
dia!” – Ministro dos Negócios Estrangeiros 
português. Leia aqui a notícia completa.

Visita de estudo ao CIIMAR – Matosinhos 
– dia 11 de maio: No âmbito do projeto 
anual, Os Oceanos, os membros do Clube 
Europeu e a turma de Turismo Ambiental 
e Rural, deslocaram-se às instalações 
do CIIMAR – dedicada à investigação, 
divulgação e transferência de tecnologia na 
área das Ciências Marinhas e Ambientais. 
Leia aqui a notícia completa.

Campanha de Sensibilização - OS 
OCEANOS: Os alunos do Clube Europeu 
na semana de 23 a 27 de maio, realizaram 
uma Campanha de Sensibilização, sobre a 
preservação dos Oceanos. Esta Campanha 
estendeu-se às Escolas de Rebordosa e 
Vilela, deste Agrupamento, na disciplina 
de Cidadania e Desenvolvimento do 2º e 
3º Ciclos. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Celorico 
de Basto

Oceano – o grande potenciador: Os alunos 
do Clube Europeu do Agrupamento de 
Escolas de Celorico de Basto planificaram 
e construíram infraestruturas alusivas à 
problemática dos plásticos nos oceanos, 
que incluíram duas embarcações e o 
futuro próximo da atividade piscatória. 
Leia aqui a notícia completa.

O Oceano – invenções e soluções!: Os 
alunos do Clube Europeu do Agrupamento 
de Escolas de Celorico de Basto após 
investigarem sobre os principais problemas 
que afetam os oceanos, quiseram levar 
junto dos mais jovens – 1.º ciclo - uma 
reflexão sobre o tema. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu ES Quinta 
das Flores

Dia da Europa na EBSQF: Com a presença 
de várias entidades, realizou-se no dia 9 
de maio um espetáculo multidisciplinar 
que contou com a participação da 
Escola Básica e Secundária Quinta das 
Flores, do Curso Artístico de Dança e do 
Conservatório de Música de Coimbra, 
unidos pela celebração entusiasmada 
do Dia da Europa. Leia aqui a notícia 
completa.

Dias do Teatro Europeu: De 10 a 13 de 
maio, o Clube Europeu da EBSQF celebrou 
o Teatro e homenageou Eunice Muñoz 
e Jorge Silva Melo. Com uma exposição 
documental, uma feira do livro do teatro, 
uma sessão de cinema e um encontro com 
encenadores, a Escola foi o palco por onde 
o teatro viveu dias fortes e emotivos. Leia 
aqui a notícia completa.

Semana dos Oceanos: A Semana dos 
Oceanos do Clube Europeu da EBSQF, 
entre 1 e 8 de junho, foi concebida 
como uma articulação entre projetos, 
combinação de vontades e incremento 
de realizações que pudessem dar maior 
impacto e visibilidade aos trabalhos, de 
alunos do 5º ao 12º ano, que versaram o 
seu tema aglutinador. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu da EBSQF presente 
na Sessão Nacional – Lisboa 2022 do 
European Youth Parliament (EYP): Clube 
Europeu da Escola Básica e Secundária 
Quinta das Flores com delegação de cinco 
jovens e uma professora na 40ª Sessão 
Nacional – Lisboa - 2022, para debater os 
problemas e desafios, internos, da EU e da 
sua relação com o resto do mundo, com 
destaque para a importância dos Oceanos. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu da EBSQF em Estrasburgo, 
no Encontro do European Student 
Council: Equipa do Clube Europeu da 
EBSQF assegura, com 13 elementos, 
representação portuguesa no Parlamento 
Europeu em Estrasburgo, de 17 a 20 de 
maio, no Conselho Europeu de Estudantes. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vidigueira

Marés de Estórias: Os jovens do Clube 
Europeu do AE de Vidigueira desafiaram os 
alunos do 1º ano, da Escola Sede, a ouvir 
a história de José Fanha “O dia em que o 
mar desapareceu” e a saber mais sobre os 
oceanos. Leia aqui a notícia completa.

A ida ao oceanário!: Visitar o Oceanário 
foi a melhor forma dos alunos do CE 
finalizarem o ano letivo. Divertimento e 
conhecimento de mãos dadas para ficarem 
ainda mais despertos para a necessidade 
de respeitar e ajudar na preservação dos 
oceanos. Leia aqui a notícia completa.

Dia da Europa - 9 maio 2022: O Clube 
Europeu do AEVID participou, em conjunto 
com outros clubes europeus, a convite da 
Representação da Comissão Europeia em 
Portugal e do Centro Europe Direct do 
Baixo Alentejo, nas comemorações do Dia 
da Europa em Évora. Leia aqui a notícia 
completa.

Mãe...Amor do Mar!: Para enaltecer o 
amor no Dia da Mãe os  jovens do Clube 
foram pequenos artesãos, ao criarem 
bijuteria para as suas mães com recurso 
a elementos marinhos. Leia aqui a notícia 
completa.

MarDega: A Casa das Talhas, na Adega 
Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito 
foi o palco para a atividade “MarDega” e 
uma tarde muito bem passada em família. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Júlio 
Dinis - Gondomar

Exposição Atravessar Oceanos, descobrir 
Nações e fazer Amigos: O Clube Europeu 
preparou a exposição Atravessar 
Oceanos, descobrir Nações e fazer 
Amigos, na biblioteca da escola, para 
lembrar que os oceanos representam 
um papel muito importante na economia 
e desenvolvimento do nosso país por 
constituírem uma fonte de recursos como 
energia fóssil e renovável. Leia aqui a 
notícia completa.

Plogging Oceano azul: No dia em que 
celebramos o 25 de abril, momento 
histórico que nos libertou da Ditadura. 
O Clube Europeu em colaboração com a 
Associação de Encarregados de Educação 
organizou um plogging, com o objetivo 
de sensibilizar para a necessidade de nos 
libertarmos da poluição e acabarmos com 
a poluição marítima. Leia aqui a notícia 
completa.

VIVALav – “Plastic Play”: O Dia da Terra é 
comemorado anualmente a 22 de abril e 
procura dar a conhecer a importância do 
planeta e a necessidade de preservar os 
recursos naturais do mundo. Leia aqui a 
notícia completa.

Mar Azul: Os alunos do Clube Europeu 
Júlio Dinis participaram numa atividade 
onde ficaram a conhecer os meios 
humanos e meios materiais que o DMN 
tem para a intervenção de Combate à 
Poluição no Mar. Depois da parte mais 
teórica, foi tempo de embarcar e abraçar 
esta missão a bordo do sr-23. Leia aqui a 
notícia completa.

Hackathon Oceano Azul: O problema dos 
Oceanos é algo que nos preocupa a todos. 
Conservar e utilizar de forma sustentável 
os oceanos, os mares e os recursos 
marinhos para o desenvolvimento 
sustentável faz parte dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
2030. Leia aqui a notícia completa.

Dia da Europa: Em 9 de Maio de 1950, 
o Ministro dos Negócios Estrangeiros da 
França, Robert Schuman, apresentou 
uma proposta de criação de uma Europa 
assente na partilha de recursos e na 
solidariedade entre os povos, fundamental 
para a manutenção da paz. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Manuel 
Ferreira Patrício

Dia da Europa: Os alunos do Clube 
Europeu do Agrupamento de Escolas 
Manuel Ferreira Patrício participaram no 
encontro de Clubes Europeus do Alentejo 
e na comemoração do dia da Europa, em 
Évora. Leia aqui a notícia completa.

Dia Mundial dos Oceanos: O Clube 
Europeu do Agrupamento de Escolas 
Manuel Ferreira Patrício assinalou o Dia 
Mundial dos Oceanos com uma exposição 
temática. Leia aqui a notícia completa.

Preservação e conservação dos oceanos 
e mares: O CEAEMFP organiza palestra 
sobre a preservação dos oceanos e mares 
e inaugura painel que alerta para a sua 
degradação. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE São 
Bruno

Valorização e Preservação do Meio 
Aquático - Celebração dos Oceanos no 
Ano Europeu da Juventude: Criação 
e montagem de instalação 3D de um 
Oceano Virtual, no átrio da escola, com a 
colaboração dos alunos do clube europeu, 
com alerta para os impactos negativos 
da poluição marinha. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Marrazes

Dia da Europa na Escola Básica nº2 de 
Marrazes: O dia 9 de maio foi assinalado 
pelo Clube Europeu com diversas 
atividades: exposição sobre a União 
Europeia, vitrine eTwinning, confeção 
de Crepes «Crêperie da Europa», leitura 
de poemas, canções, jogos e entregas 
de diplomas .de projetos eTwinning na 
Biblioteca da Escola. Leia aqui a notícia 
completa.

O clube Europeu à descoberta de Leiria: Os 
alunos do Clube Europeu da Escola Básica 
Nº2 de Marrazes, no dia 30 de março, 
realizaram um roteiro pela cidade de 
Leiria, esta atividade surgiu no seguimento 
de alguns projetos em que os alunos estão 
envolvidos. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu na Praia do Pedrogão: No 
16 de maio logo pela manhã, os alunos do 
Clube Europeu e as turmas do 6ºD e 6ºE 
deslocaram-se à praia do Pedrógão numa 
atividade de estudo e intervenção. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu EP Ciências 
Geográficas

Vive na Boa - defesa dos direitos 
humanos e a luta contra a discriminação: 
O Clube Europeu da EPCG, a equipa de 
Educação para a Cidadania e a Associação 
Humanidades, levaram a cabo o projeto 
“Vive na Boa”, no qual a defesa dos direitos 
humanos e a luta contra a discriminação 
ganharam visibilidade através da 
apresentação de cartazes no Dia da Make-
A-Wish. Leia aqui a notícia completa.

Erasmus+ Experiências Enriquecedoras: 
Alunos da Escola Profissional de Ciências 
Geográficas conhecem a realidade 
profissional, escolar e cultural de outros 
países europeus, no âmbito de Projetos 
Erasmus+, contando com o envolvimento 
do clube Europeu desta Escola para a 
dinamização de algumas atividades. Leia 
aqui a notícia completa.

Debate parlamentar sobre os objetivos 
da Política Agrícola Comum: Alunos da 
Escola Profissional de Ciências Geográficas 
realizam debate parlamentar sobre os 
objetivos da Política Agrícola Comum. 
A atividade foi integrada no projeto 
Agroescolas e contou com o envolvimento 
do Clube Europeu e a presença de 
representantes da Confederação de 
Agricultores de Portugal.  Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE nº. 1 
Gondomar

Dia da Europa no AEG1: No dia 9 de maio 
de 2022, o Clube Europeu celebrou, na 
ESG e na EBJFS, com a colaboração dos 
professores do grupo de Línguas, o Dia 
da Europa, dinamizando uma amostra e 
venda de iguarias típicas de vários países 
da Europa, essencialmente da União 
Europeia, cujo lucro reverteu a favor de 
uma ONG. Leia aqui a notícia completa.

Dia Europeu do Mar no AEG1: O Dia 
Europeu do Mar, dia 20 de maio, foi 
celebrado em várias escolas do AEG1, 
desde os JI à ESG, com atividades que 
pretendiam sensibilizar a comunidade 
para a importância da preservação da 
biodiversidade aquática, assim como para 
oportunidades que o mar traz na inovação 
e sustentabilidade. Leia aqui a notícia 
completa.

O AEG1 celebrou o Dia dos Oceanos: No 
dia 8 de junho, celebrou-se o Dia Mundial 
dos Oceanos, no AEG1, lembrando 
a importância dos oceanos no nosso 
quotidiano. Montaram-se exposições, 
na entrada das escolas EBJFS e ESG e no 
Centro de Recursos, e leram-se contos 
redigidos por alunos, subordinados ao 
tema dos oceanos. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu ES José 
Saramago

“Saramago na Europa” acolhe 
as atividades transnacionais de 
aprendizagem: No seguimento do 
Encontro Transnacional no âmbito do 
Projeto Erasmus+ “HEROES”, realizado 
no final de 2021 em Itália, e realizados 
diversos trabalhos nomeadamente sobre 
Heróis Nacionais Portugueses, a nossa 
Escola acolheu a Semana de Atividades 
Transnacionais de Aprendizagem em abril. 
Leia aqui a notícia completa.

“Saramago na Europa” nas atividades 
transnacionais de aprendizagem em 
Homburg, Alemanha: Após mais de um 
ano com encontros virtuais, as quatro 
escolas-parceiras do Projeto Erasmus+ 
“HEY!”, encontraram-se em Homburg - 
Alemanha para a Semana de Atividades 
Transnacionais de Aprendizagem, 
organizada pela escola-coordenadora. Os 
alunos participantes de Mafra partilharam 
a sua experiência. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu ES Martins 
Sarmento

Palestra “Alterações climáticas, oceanos 
e mares ameaçados e o papel da União 
Europeia”: No dia oito de abril, o clube 
Europeu Martins Sarmento dinamizou 
uma palestra sobre alterações climáticas, 
oceanos e mares ameaçados e o papel 
da União Europeia, contando com a 
colaboração do Centro Europe Diret 
Minho e do Laboratório da Paisagem de 
Guimarães. Leia aqui a notícia completa.

Visita de Estudo a Aveiro: Visita de 
estudo à Fábrica/Museu da Vista Alegre 
e às salinas da Marinha da Noeirinha em 
Aveiro no dia 13 de maio, organizada pelo 
grupo de Geografia e pelo Clube Europeu 
da Escola Secundária Martins Sarmento de 
Guimarães. Leia aqui a notícia completa.

Dia da Europa: Para comemorar o Dia 
da Europa, o Clube Europeu Martins 
Sarmento hasteou a bandeira da União 
Europeia e realizou uma exposição alusiva 
aos países da União Europeia, que teve 
lugar na biblioteca da Escola Secundária 
Martins Sarmento, entre os dias 9 e 22 de 
maio. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Mora

Encontro Clubes Europeus 9 de maio - Dia 
da Europa: No dia 9 de maio participamos 
numa atividade sobre o dia da Europa; 
gostamos muito! No entanto, o que 
gostamos mais foi da construção do mural 
e da conversa com a comissária Elisa 
Ferreira com os jovens, pois a nossa colega 
Matilde Ferreira participou colocando uma 
questão. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Dr. 
Ginestal Machado

Dia Mundial dos Oceanos 2022: Em 
colaboração para a proteção dos 
Oceanos!! Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Júlio 
Dantas

A Árvore da União: No dia 9 de maio 
os alunos do Clube Europeu, da Escola 
Secundária Júlio Dantas, plantaram uma 
árvore à qual atribuíram o nome de um 
dos valores da União Europeia: UNIÃO. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EP Amar 
Terra Verde

Membros do Clube Europeu da EPATV 
presente no Parlamento Jovem: A 
temática do Parlamento Jovem deste 
ano letivo era “Fake News – O impacto 
da desinformação na democracia”. A 
EPATV, não poderia ficar indiferente a 
uma temática tão atual e pertinente 
para os nossos jovens. Leia aqui a notícia 
completa.

Ano Europeu da Juventude: EPATV explora 
a UE em Vila Verde: No âmbito da parceria 
entre a EPATV e Centro de Informação 
Europe Direct Minho, os alunos do Clube 
Europeu da EPATV da EPATV fizeram, no 
dia 26 de abril, uma viagem pelo centro 
de Vila Verde, visitando alguns projetos 
financiados por fundos europeus. Leia 
aqui a notícia completa.

EPATV é a oliveira que simboliza valores 
europeus: A plantação de uma oliveira — 
símbolo da paz — no recinto da Escola 
Profissional Amar Terra Verde (EPATV) 
celebrou o Dia da Europa, 9 de maio, na 
presença dos alunos do Clube Europeu 
e presidente da Câmara Municipal. Leia 
aqui a notícia completa.

Alunos do Clube Europeu EPATV no evento 
Euroscola online: A Escola Profissional 
Amar Terra Verde participou, no dia 20 
de maio, na sessão “Euroscola Online”, 
promovida pelo Parlamento Europeu, 
cujo tema este ano foi Oportunidades 
e Riscos da Era Digital, Redes Sociais, 
Cyberbullying e Fake News. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu da EPATV dinamiza Dia 
Mundial Dos Oceanos: No dia oito de 
junho assinalou-se o Dia Mundial dos 
Oceanos na Escola Profissional Amar 
Terra Verde! Para assinalar o dia o Clube 
Europeu da EPATV desenvolveu algumas 
atividades para os alunos da escola.  Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE 
Oliveirinha

Visita à Reserva Natural das Dunas de 
S. Jacinto: No dia 19 de maio de 2022, a 
minha turma foi à Reserva Natural das 
Dunas de S. Jacinto, em Aveiro, que é uma 
área protegida, para que ninguém possa 
destruir os seus habitats, flora e fauna 
selvagens e vai desde Ovar e São Jacinto. 
A oeste está o oceano Atlântico e a este a 
ria de Aveiro. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE do 
Prado

Semana da Europa: Comemoração da 
Semana da Europa: O Clube Europeu em 
articulação com o Grupo de Geografia, 
do Agrupamento de Escolas de Prado, 
comemorou a Semana da Europa com 
uma exposição de trabalhos elaborados 
pelos alunos do 3º ciclo. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Paião

Celebração da Semana das Línguas: Nos 
dias 25, 26 e 27 de maio, o Clube Europeu 
promoveu uma exposição evocativa da 
grande diversidade cultural do AEP, no 
âmbito da celebração da Semana das 
Línguas. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Senhora 
da Hora

Clube Europeu do Agrupamento de 
Escolas da Senhora da Hora: Padlet do 
trabalho do Clube ao longo do ano. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Trofa

Vamos salvar os oceanos: Os alunos 
associados do CE efetuaram uma 
reportagem relativamente ao trabalho 
efetuado: recolha de lixo no rio Ave; 
divulgação dos países da UE com melhores 
políticas dos oceanos; exposição de 
trabalhos. Leia aqui a notícia completa. 

Clube Europeu AE Anselmo 
de Andrade

Exposição Dia da Europa 2022: Para 
assinalar o Dia da Europa, o Agrupamento 
de Escolas Anselmo de Andrade organizou 
uma exposição com os trabalhos realizados 
pelos alunos no âmbito do Clube Europeu. 
Mereceram especial destaque a coleção 
de poemas e os cartazes alusivos à Paz. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Dr. José 
Leite de Vasconcelos

Dia da Europa assinalado por terras 
de Nuestros Hermanos: No passado 
dia nove de maio, o Clube da Europa 
do Agrupamento de Escolas Dr. José 
Leite de Vasconcelos – Tarouca, no 
âmbito das comemorações do “Dia da 
Europa”, organizou uma visita à cidade de 
Salamanca. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE D. Maria 
II - Braga

 

Celebração da Semana da Europa no 
AEDM II: Semana da Europa, celebrada 
no AE D.Maria II e organizada pelo Clube 
Europeu do agrupamento, mobilizou 
alunos de vários níveis de ensino e de 
diferentes estabelecimentos escolares 
e contou com a parceria da Câmara 
Municipal de Braga, da ONG Oikos, do 
Europe Direct Minho - IPCA e da U. Minho. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Valongo

 

Dia da Europa: Atividade realizada pelo 
Clube Europeu do Agrupamento de 
Escolas de Valongo. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu ES Eça de 
Queirós - Póvoa de Varzim

Calcorreando Terras Madrilenas: O Clube 
Europeu da Escola Secundária Eça de 
Queirós da Póvoa de Varzim organizou 
uma visita de estudo a Madrid, de 2 a 4 
de junho. Esta viagem proporcionou aos 
alunos explorar um outro espaço europeu, 
possibilitando descobrir os pontos mais 
emblemáticos da cidade e comungar do 
caloroso ambiente madrileno. Leia aqui a 
notícia completa.

Datas Relevantes

No âmbito do trabalho desenvolvido pelos Clubes Europeus, pode consultar aqui exemplos de práticas relevantes que podem ajudar, inspirar ou apoiar o trabalho dos Coordenadores 
dos Clubes Europeus.

Dia Mundial dos Oceanos 
O evento, celebrado a 8 de junho, evidencia a urgência de sensibilizar o 
mundo para os benefícios dos oceanos para a humanidade e também 
com o facto de existir um dever individual e coletivo de utilizar os seus 
recursos de forma sustentável, já que as gerações futuras também vão 
depender dos oceanos.

Este ano, o tema escolhido é “Revitalização: Ação Coletiva para o Oceano”. 
A celebração deste ano, coordenado pela Divisão de Assuntos Oceânicos 
e Direito Marítimo da ONU, adotará um formato híbrido, com um evento 
presencial na sede da ONU (em Nova Iorque) e uma transmissão virtual. 

Dia Mundial do Ambiente
Em 2022, completam-se os 50 anos da Conferência de Estocolmo, que 
designou o dia 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente. Este dia 
tem como objetivo assinalar ações positivas de proteção e preservação 
do ambiente e alertar as populações e os governos para a necessidade de 
salvar o ambiente. O evento destaca a necessidade de se viver de forma 
sustentável em harmonia com a natureza, promovendo transformações, 
a partir de políticas públicas e das nossas escolhas, rumo a estilos de vida 
menos poluentes e mais verdes. 

O tema do ano 2022, é: «Uma Só Terra», que foi o lema da Conferência 
de Estocolmo de 1972, e 50 anos depois, mantem-se verdadeiro – este 
planeta é nossa única casa e seus recursos finitos devem ser preservados 
pela humanidade.

Dia Internacional da Biodiversidade
Este dia é celebrado a 22 de maio. A data visa alertar a população para 
a necessidade e a importância da preservação da diversidade biológica. 
Esta comemoração foi proclamada pelas Nações Unidas a 22 de maio, 
porque foi nesta data que se adotou o texto final da Convenção da 
Diversidade Biológica, em 1992.
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