
Notícias * 
Clubes Europeus

Este é o vigésimo oitavo Boletim dos Clubes Europeus. Com esta publicação pretendemos divulgar projetos, temas e atividades desenvolvidos pelos Clubes, entre setembro e dezembro 
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 Clubes, bastando para isso colocar um “post” na cronologia. 

Esperamos continuar a receber estes testemunhos!

A Equipa dos Clubes Europeus.

bo le t im
28
janeiro 2023

Dia Internacional da Democracia 
Celebrado a 15 de setembro, procura chamar a atenção para a 
necessidade de defender os princípios da inclusão, liberdade, 
tratamento igualitário entre os indivíduos, paz e desenvolvimento 
sustentável. A instauração da democracia é um objetivo e um processo 
longo, apenas possível de ser alcançado mediante a participação e o 
apoio da comunidade internacional, da sociedade civil e dos indivíduos.

Este ano, o Dia Internacional da Democracia centra-se na importância 
da liberdade dos meios de comunicação social para a democracia, a paz 
e a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Dia Europeu das Línguas
A data celebra-se, a 26 de setembro, por iniciativa conjunta do Conselho 
da Europa e da Comissão Europeia. 

Este dia tem como objetivo a celebração do património linguístico e 
diversidade cultural comuns ao continente europeu. Na Europa existem 
mais de 225 línguas faladas, e Londres é a cidade europeia com maior 
diversidade linguística, dado que lá se falam mais de 250 línguas.

Dia Mundial da Alimentação
O dia 16 de outubro marca o dia da fundação da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura, em 1945.

A celebração desta efeméride tem por objetivo alertar para a 
problemática da fome, pobreza e desnutrição no mundo.

Em 2022, foi escolhido o tema “não deixe ninguém para trás”. O 
momento é de alerta com uma crise global de segurança alimentar e 
um recorde de pessoas em grave risco de fome na Ásia e na África. 

Dia Mundial de Combate ao Bullying

A data, 20 de outubro, é um alerta internacional para o problema do 
bullying com que muitos jovens vivem.

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), uma em 
cada três crianças do mundo, entre os 13 e os 15 anos, é vítima de 
bullying na escola regularmente.

Consciencializar a população mundial para esta forma de violência, 
apoiar e incentivar as vítimas a denunciarem estas graves situações e 
encontrar formas de as prevenir, são os desafios colocados por esta 
data, visto que a luta contra o bullying não é uma tarefa de um dia, nem 
de um grupo de pessoas, mas sim de todos os dias do ano e de todas 
as pessoas.

Em Portugal as vítimas de bullying podem recorrer à Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) para obterem apoio. 

Dia das Nações Unidas
A ONU (Organização das Nações Unidas) foi criada no final da Segunda 
Guerra Mundial para assegurar a resolução de conflitos e a cooperação 
internacional pós-guerra.

Fundada por 51 Estados Membros, hoje a organização conta com 193. 
O dia é anualmente marcado a 24 de outubro.

Esta organização tem por objetivos manter a paz mundial, fomentar 
as relações entre os países, eliminar a pobreza, a exclusão social e o 
analfabetismo, incrementar a sustentabilidade e promover o bem social 
de idosos, crianças, jovens, refugiados, etc.

Práticas Relevantes *

Dia do Armistício
O aniversário do Armistício é comemorado a 11 de novembro, um pouco 
por todo o mundo, para lembrar não só os mortos na primeira grande 
guerra, como os caídos em todas as guerras.

Dia Internacional da Tolerância 
A data, celebrada a 16 de novembro, visa promover o bem-estar, 
progresso e liberdade de todos os cidadãos, assim como fomentar a 
tolerância, respeito, diálogo e cooperação entre diferentes culturas, 
povos e civilizações. É um dia destinado não só aos governos e 
organizações, mas também às comunidades e aos cidadãos, cabendo a 
todos promover a tolerância no seu espaço e no mundo.

É dado especial ênfase à educação para a tolerância e para as várias 
formas de injustiça, opressão, racismo e discriminação, assim como para 
as consequências deste na sociedade.

Dia Internacional dos Direitos das Crianças
Foi a 20 de novembro de 1959 que se proclamou mundialmente a 
Declaração dos Direitos das Crianças e a 20 de novembro de 1989 que se 
adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança.

A Convenção dos Direitos das Crianças, com 54 artigos, constitui o 
mais completo e importante documento sobre os direitos de todos os 
seres humanos com menos de 18 anos e assenta em quatro pilares 
fundamentais: a não discriminação, o interesse superior da criança, 
a sobrevivência e desenvolvimento, a opinião da criança.

A declaração dos Direitos das Crianças é fruto de uma adaptação da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e indica os seguintes direitos:       

	y Todas as crianças têm o direito à vida e à liberdade.

	y Todas as crianças devem ser protegidas da violência doméstica, do 
tráfico humano e do trabalho infantil.

	y Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, não importando 
a sua cor, raça, sexo, religião, origem social ou nacionalidade.

	y Todas as crianças devem ser protegidas pela família e pela sociedade.

	y Todas as crianças têm direito a um nome e a uma nacionalidade.

	y Todas as crianças têm direito a alimentação, habitação, recreação e 
atendimento médico.

	y As crianças portadoras de deficiências, físicas ou mentais, têm o 
direito à educação e aos cuidados especiais.

	y Todas as crianças têm direito ao amor, à segurança e à compreensão 
dos pais e da sociedade.

	y Todas as crianças têm direito à educação.

	y Todas as crianças têm direito de não serem violadas verbalmente ou 
serem agredidas por pais, avós, parentes, ou mesmo a sociedade.

Dia Internacional do Voluntariado
Este dia, celebrado anualmente a 5 de dezembro, tem por objetivo 
enaltecer o esforço dos voluntários, salientando os valores de entreajuda 
e sentido de comunidade, bem como promover a participação em 
programas de voluntariado. Por outro lado, este dia destaca também o 
seu contributo para cumprimento dos «Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável».

O Dia Internacional do Voluntário 2022 celebra o tema da «solidariedade 
através do voluntariado». Esta campanha destaca o poder da nossa 
humanidade coletiva para impulsionar uma mudança positiva através do 
voluntariado.

Dia Internacional dos Direitos Humanos
Esta efeméride é celebrada anualmente no dia 10 de dezembro, com o 
intuito de promover a defesa dos Direitos Humanos por todo o mundo, 
independentemente da raça, cor ou religião, do género, da língua, 
opinião política, da sua origem nacional ou social. 

Os princípios da igualdade e da não-discriminação estão no centro dos 
direitos humanos. O princípio da igualdade está alinhado com a Agenda 
2030 e com a abordagem da ONU no âmbito do quadro “Leaving No 
One Behind: Equality and Non-Discrimination at the Heart of Sustainable 
Development”.

Dia Internacional das Migrações
Este dia, assinalado anualmente a 18 de dezembro, tem por objetivo 
reconhecer as contribuições culturais, económicas e sociais das 
pessoas migrantes, fomentando a reflexão sobre os seus direitos.

A história mostra-nos como a migração tem sido uma expressão da 
capacidade dos indivíduos em ultrapassar adversidades na procura de 
melhores condições de vida. Nos dias de hoje, a globalização, juntamente 
com os avanços na comunicação e nos transportes, fez aumentar o 
número de pessoas que percecionam a possibilidade de migração e que 
encontram a capacidade de se deslocar para outros lugares.

Contudo, os desafios globais que enfrentamos, demonstram a ligação 
entre migração e desenvolvimento, assente nas oportunidades que a 
mesma representa, implicando novas políticas económicas que acabem 
por impulsionar o desenvolvimento social, tanto nos locais de origem 
como de destino. 

A cooperação internacional é imperativa, na medida em que a migração 
apresenta contornos complexos de emergência e, quase sempre, a 
procura de segurança e paz. 
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Informacões

Clube Europeu AE Pegões, 
Canha e Santo Isidro

Alunos do Clube Europeu do AEPCSI 
comprometidos com causas ambientais: 
No dia 16 de novembro, os alunos do 
Clube Europeu do AEPCSI - Agrupamento 
de Escolas de Pegões, Canha e Santo 
Isidro - participaram na comemoração do 
Planet Earth Day1, integrado no projeto 
Erasmus+ Deplastify the Planet, que o 
Agrupamento está a desenvolver. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu ES Eça de 
Queirós, Póvoa de Varzim

A força das palavras: O Clube Europeu 
da Escola Secundária Eça de Queirós da 
Póvoa de Varzim promoveu a participação 
de seis alunos na sessão regional do 
Parlamento Europeu dos Jovens (PEJ/EYP) 
que se realizou na cidade de Guimarães, 
nos dias 11,12 e 13 de novembro. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Santa 
Maria dos Olivais

Sessão Plenária: No passado dia 28 de 
outubro de 2022 realizou-se uma visita 
de estudo à Assembleia da República, em 
São Bento, com o objetivo principal de 
assistir à Sessão Plenária de discussão do 
Orçamento do Estado. Leia aqui a notícia 
completa.  

Clube Europeu AE Marrazes

Clube Europeu AE Marrazes marca 
presença na Casa Europa e na Assembleia 
da República: No dia 30 de novembro 
48 alunos do Clube Europeu e das listas 
participantes no Parlamento dos Jovens 
realizaram uma visita de estudo, no âmbito 
do tema dos Clubes e da participação no 
Parlamento dos Jovens, visitaram a Casa 
Europa e a Assembleia da República. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu EP Amar 
Terra Verde

“Troca de papéis” pela Igualdade de 
Género: No dia 24 de outubro realizou-
se uma atividade com as turmas do 
terceiro ano dos Cursos de Esteticista e 
de Refrigeração e Climatização, sendo 
vários alunos membros do Clube Europeu 
da EPATV, no âmbito da temática de 
Igualdade de Género. Leia aqui a notícia 
completa.

EPATV aliada à Associação de Paralisia 
Cerebral de Braga: Em novembro, 
celebrou-se o Dia Mundial do Cuidador 
e a EPATV, nomeadamente o 3º ano do 
Curso de Esteticistas, membros do Clube 
Europeu, aliou-se à APCB proporcionando 
bons momentos aos seus cuidadores 
e utentes, aplicando protocolos de 
maquilhagem, verniz gel e massagens na 
cadeira. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Solidário: Alunos solidários 
da Escola Profissional Amar Terra Verde 
participaram no Peditório Nacional da 
Liga Portuguesa contra o Cancro e na 
Campanha Pirilampo Mágico. Leia aqui a 
notícia completa.

EPATV Rosa: O Clube Europeu associou-
se mais uma vez à Liga Portuguesa 
Contra o Cancro da Mama com o intuito 
de assinalar o outubro Rosa. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Vidigueira

12 Steps to Eurocitizen Happiness: 12 
Passos para ser 1 Cidadão Europeu Feliz foi 
o mote da sessão do dia 4 de novembro. 
Europeus e felizes - SEMPRE!!! É o que 
queremos para nós e para todos!!! Leia 
aqui a notícia completa.

À descoberta do património e do turismo: 
Na sessão do dia 11 de novembro, dia 
de São Martinho, os jovens do Clube 
Europeu visitaram o Centro do Património 
e do Turismo de Vidigueira onde fizeram 
inúmeras descobertas. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Porto de 
Mós

Porto de Mós - Dia Europeu das Línguas: 
Os alunos do Clube Europeu iniciaram as 
suas atividades com o projeto «Emoji é a 
língua preferida dos jovens na internet» 
que permitiu envolver toda a comunidade 
na comemoração do Dia Europeu das 
Línguas, promovendo a reflexão sobre 
o papel das línguas e dos emojis na 
comunicação digital. Leia aqui a notícia 
completa.

Dia da Alimentação/Dia Europeu da 
Alimentação e da Cozinha Saudáveis: 
Os alunos do Clube Europeu decidiram 
comemorar o Dia da Alimentação (16 de 
outubro) e o Dia Europeu da Alimentação 
e da Cozinha Saudáveis (8 de novembro), 
destacando a importância das plantas 
aromáticas e da produção sustentável 
na manutenção de uma alimentação 
equilibrada e saudável. Leia aqui a notícia 
completa.

Ano Europeu da Juventude 2022- Visita 
de estudo: Os alunos do Clube Europeu 
decidiram contribuir para as celebrações 
do Ano Europeu da Juventude 2022, 
concretizando uma atividade sugerida 
por 2 alunas do Clube e organizando uma 
agradável visita de estudo a Vila Nova de 
Gaia e ao Porto, no mês de novembro. 
Leia aqui a notícia completa.

Natal para Todos: Na quadra natalícia, os 
alunos do Clube Europeu do Agrupamento 
de Escolas de Porto de Mós participaram 
no projeto «Natal para Todos», abordando 
questões e realidades muito importantes: 
a pobreza, a desigualdade e a exclusão 
social. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Arganil

Alunos de Arganil no “coração” da Europa!: 
Alunos de Arganil viram finalmente 
concretizada a oportunidade de visitar 
o Hemiciclo do Parlamento Europeu em 
Bruxelas, a convite do grupo parlamentar 
europeu do Bloco de Esquerda, depois de 
a eurodeputada Marisa Matias ter estado 
presente no AEA, a convite do Clube 
Europeu. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Verde 
Horizonte

 

Exposição de trabalhos sobre o Dia 
Nacional do Mar: As turmas JMAC3, 
JMAC4 (Jardim de Infância), MAC3 (1.º 
Ciclo) e do 2.º Ciclo realizaram atividades 
para celebrar a importância dos mares, 
nomeadamente a pintura de painéis, de 
várias imagens, elaboração de marcadores 
de livros, origamis de seres marinhos, 
acrósticos e pesquisa sobre os mares. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Júlio 
Dinis – Gondomar

11.11. às 11: O armistício da 1ª Guerra 
Mundial foi amplamente assinalado na 
nossa Escola, com os alunos do Clube 
Europeu e a disciplina de História em 
grande azáfama a montar exposições de 
trabalhos dos alunos do 9º ano e a encher 
a escola de papoilas e flores de mirtilo. 
Leia aqui a notícia completa.

Eleição para a Associação de Estudantes: 
O processo eleitoral para a Associação 
de Estudantes pareceu ao Clube um 
momento de importante aprendizagem 
cívica dos jovens, já que alguns estavam 
a intervir diretamente na escola pela 
primeira vez. Apesar do processo ter 
sido um pouco tortuoso, mostrou-se rico 
em aprendizagem. Leia aqui a notícia 
completa.

Dia Europeu das Línguas: O Dia Europeu das 
Línguas foi celebrado na nossa escola, não 
só como forma de união entre os povos, 
mas como forma de dar as boas-vindas 
aos professores italianos do Erasmus + 
que visitavam a nossa escola. Pretendeu, 
também, divulgar as línguas faladas na 
Europa e incentivar a aprendizagem Leia 
aqui a notícia completa.

Dia de S. Nicolau: No dia 6 de dezembro, 
o Clube Europeu inaugurou os festejos do 
Natal dando notícia de algumas tradições 
europeias, depois de uma pequena 
investigação, construindo a árvore de 
Natal, assim como expondo postais em 
diversas línguas europeias. Para isso 
contou com a colaboração do professor 
Ricardo. Leia aqui a notícia completa.

Dia dos Direitos Humanos: Numa sociedade 
na qual os direitos são atropelados a todos 
os momentos, o Clube Europeu achou 
urgente refletir sobre a importância dos 
Direitos Humanos nos nossos dias, pelo 
que procedeu à sua análise, debate e 
discussão de como os tornar visíveis a 
todos. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Colégio do 
Sagrado Coração de Maria

Um Direito da Criança por dia, não sabe 
o bem que lhe fazia!: O Clube Europeu 
dinamizou uma atividade sobre o Dia 
Internacional dos Direitos das Crianças: 
Um Direito da Criança por dia, não sabe 
o bem que lhe fazia! Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Padre 
João Rodrigues

Ilumina-te: Os alunos do Clube Europeu do 
A.E. Sernancelhe, em parceria com outros 
colegas, organizaram a atividade Ilumina-
te, dando voz a preocupações ambientais/
sociais, mostrando a importância da 
reutilização e realçando a pertinência do 
trabalho manual na saúde mental dos 
jovens de hoje, futuro do amanhã. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Sophia 
de Mello Breyner

Areal Limpo, Areal Saudável: No dia 
15 de outubro, decorreu a ação “Areal 
Limpo, Areal Saudável”, promovida pelos 
membros do Clube Europeu Sophia que 
envolveu professores e alunos do pré-
escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e respetivas 
famílias do Agrupamento, em articulação 
com o Centro de Educação Ambiental 
das Ribeiras de Gaia. Leia aqui a notícia 
completa. 

Comemoração do dia 10 de dezembro, 
Dia da Declaração dos Direitos Humanos: 
Na semana de 5 a 9 de dezembro o Clube 
Europeu Sophia e os seus membros, 
comemorámos na nossa escola o Dia da 
Declaração dos Direitos Humanos. Como 
fazemos todos os anos, quisemos celebrar 
este dia dando a conhecer a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos através 
de diversas atividades. Leia aqui a notícia 
completa.

Podcast - “Faz parte do teu futuro - Ano 
Europeu da Juventude”: Os membros do 
Clube Europeu Sophia gravaram, no mês 
de novembro, um Podcast sobre a Saúde 
Mental dos Jovens, para a Rádio Escolar. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EP Ciências 
Geográficas

Erasmusdays na Escola Profissional de 
Ciências Geográficas: Alunos da Escola 
Profissional de Ciências Geográficas 
comemoram Erasmusdays dinamizando 
o workshop “Na Europa Somos+”, um dia 
diferente que contou com o envolvimento 
do Clube Europeu. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Lordelo

Dia Internacional da Erradicação da 
Pobreza: No dia 17 de outubro assinalou-
se o Dia Internacional da Erradicação 
da Pobreza. Para sensibilizar os alunos, 
o Clube Europeu de Lordelo lançou um 
desafio para a elaboração de um cartaz de 
sensibilização para o Tema, com posterior 
exposição dos mesmos. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE André de 
Gouveia

Direitos Humanos: Perante a necessidade 
de se lembrar que há valores, ideais, 
crenças, diferentes culturas que todos 
devemos respeitar, o Clube Europeu foi 
palco para a concretização de trabalhos 
onde os alunos se expressaram, fez-se a 
respetiva exposição, na escola, e faz-se a 
publicação no Jornal Digital. Leia aqui a 
notícia completa.

Dia da Hispanidade: A comemoração 
de festividades, nas várias disciplinas do 
currículo das turmas, é apanágio do AEAG, 
colocando-se em destaque a importância 
de cada uma delas na apresentação de 
trabalhos, imagens, maquetes, entre 
outros, divulgados no espaço escolar, a 
toda a comunidade, e no Jornal Digital. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EB Pré-
escolar e Creche do Caniçal

 

Palestra de sensibilização: “Eu e os 
resíduos: como exerço a minha cidadania?” 
e ação de limpeza: No passado dia 23 de 
novembro, o Clube Europeu dinamizou, na 
turma 1 do 7ºano e com os alunos sócios 
do Clube Europeu, as iniciativas em título, 
de modo a concretizar um dos objetivos 
orientadores da sua ação. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE 
Montelongo

Clube Europeu de Montelongo: Atividades 
desenvolvidas no 1.º período. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Paião

Árvore dos Desejos dos Direitos Humanos: 
O Clube Europeu dinamizou a atividade 
“Árvore dos desejos dos Direitos 
Humanos”, convidando a comunidade 
escolar a exprimir os seus desejos em 
relação aos Direitos Humanos para a 
construção de uma sociedade mais justa 
e igualitária. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Aurélia 
de Sousa

 A minha experiência no LEMUN: 
Model United Nations em Leiden – 
Holanda: Um grupo de nove alunos do 
Clube Europeu aceitou o desafio de 
participar no LEMUN. Foi preciso não só 
estudar os países que iriamos representar 
(Egito e Gabão), mas também os temas 
que se iriam debater nos diferentes 
comités. Um dos participantes conta-nos 
como valeu a pena. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Vila Nova 
da Barquinha

74 anos da Declaração dos Direitos 
Humanos: Na semana de 5 a 9 de 
dezembro celebrámos o Dia Internacional 
dos Direitos Humanos. Neste âmbito, 
o Clube Europeu do Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova da Barquinha, 
dinamizou várias atividades envolvendo 
a comunidade escolar para lembrar a 
importância na destes valores. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu Colégio dos 
Plátanos

 
Manhã desportiva: Para assinalar o Dia 
Europeu do Desporto Escolar, que se 
assinalou no dia 30 de setembro, todos os 
alunos do Colégio dos Plátanos passaram 
pelo campo de jogos e experimentaram 
atividades desportivas. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE D. Maria 
II, Vila Nova de Famalicão

Comemoração dos Direitos Humanos: 
Nas últimas duas semanas do corrente 
mês de dezembro, estiveram patentes 
no Agrupamento de Escolas D. Maria 
II diversos trabalhos comemorativos 
dos direitos humanos. Esta atividade 
foi dinamizada pelo Departamento de 
Ciências Sociais, em articulação com 
o Clube Europeu. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Fafe

Agrupamento de Escolas de Fafe reativa 
o Clube Europeu: Foi reativado o Clube 
Europeu do Agrupamento de Escolas de 
Fafe. Leia aqui a notícia completa.

CEAEF participa na Semana da 
Alimentação Saudável: Uso do digital na 
Semana da Alimentação Saudável. Leia 
aqui a notícia completa.

CEAEF na luta pela Erradicação da 
Pobreza: A reflexão motiva a mudança e 
determina a ação: 1oo Pobreza. Leia aqui 
a notícia completa. 

Clube Europeu AE Prado

Como festejam o Natal os Europeus?: O 
Clube Europeu da Escola Básica de Prado, 
realizou uma atividade intitulada “Como 
festejam o Natal os Europeus?” no âmbito 
da comemoração da quadra natalícia, 
procurando conhecer tradições de outros 
países da União Europa. Leia aqui a notícia 
completa.

O Nosso Interrail: Os alunos do Clube 
Europeu da Escola Básica de Prado, 
tendo como mote o tema “Juventude – 
O Futuro da Europa”, foram desafiados a 
desenvolver uma atividade intitulada “O 
nosso Interrail”, que levou à realização 
de cartazes digitais e vídeos, alusivos a 
vários países da Europa. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Mora

Dia Europeu das Línguas: O Agrupamento 
de Escolas de Mora, celebrou o Dia 
Europeu das Línguas, no passado dia 26 de 
setembro. Toda a comunidade educativa 
foi desafiada a conhecer as diferentes 
línguas faladas nos países membros da 
UE. Leia aqui a notícia completa.

A minha FAMÍLIA numa estrela: 
Natal é PAZ… Natal é AMOR… Natal é 
SOLIDARIEDADE… Natal é FAMÍLIA…Os 
alunos do Pré-Escolar do Agrupamento de 
escolas de Mora quiseram expressar todo 
o seu AMOR nesta Época de Natal numa 
estrela e nela desenharam a sua FAMÍLIA. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu ES Paços de 
Ferreira

Palestra “ Europa ontem e hoje: O papel 
da Europa no Mundo”: Palestra proferida 
pelo Coordenador da Europe Direct do 
Tâmega, Sousa e Alto Tâmega, Doutor 
Carlos Graf. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Póvoa de 
Lanhoso

ClubEU - Trocar/Salvar/Ganhar: O 
Clube Europeu do Agrupamento de 
Escolas de Póvoa de Lanhoso - “ClubEU” 
realizou a sua primeira atividade para 
toda a comunidade escolar, no dia 15 
de dezembro, intitulada “Trocar/Salvar/
Ganhar”. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Sobreira

Vem trocar a tua roupa!: No âmbito do 
Clube Europeu os jovens promoveram 
a Semana Europeia de Prevenção de 
Resíduos Têxteis. As famílias doaram peças 
de roupa que foram expostas na escola 
e cada um selecionou o que entendeu. 
Objetivos: melhorar o ambiente com a 
reutilização do têxtil e criar consumidores 
conscientes. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Dr. 
Ginestal Machado

“Stand- Espaço Europa”: No âmbito da 
Semana da Interculturalidade e das suas 
múltiplas atividades, o Clube Europeu 
da escola Dr. Ginestal Machado em 
Santarém, promoveu o stand “Espaço 
Europa”, localizado na sala de convívio 
dos alunos, para que toda a comunidade 
escolar do Agrupamento. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Satão

Um Natal Europeu: Celebração do Natal 
nas escolas do Agrupamento. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu ES Martins 
Sarmento - Guimarães

Concurso “cria o logotipo do Clube Europeu 
Martins Sarmento”: O Clube Europeu da 
Escola Secundária Martins Sarmento já 
tem logotipo. Durante o mês de novembro 
o concurso “Cria o logotipo do Clube 
Europeu” esteve aberto a todos os alunos 
da escola. O vencedor já foi apurado! Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Gonçalo 
Mendes da Maia

“À mesa com Eça”: A atividade foi 
proposta pelo Departamento de Línguas. 
O Clube Europeu contribuiu com uma 
valsa palaciana, caracterizando assim a 
sociedade burguesa do séc XIX, ambiente 
vivido e retratado por Eça de Queirós na 
obra que serviu de inspiração para esta 
atividade: “A Cidade e as Serras”. Leia aqui 
a notícia completa.

Evento “Amar-te e Respeitar-te” promovido 
pela CMM: Evento dinamizado pela CMM, 
com espetáculo de música e cantor rapper, 
teatro e debate com o público jovem, 
sobre os temas abordados pelo cantor e 
ator. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE n.º 3 de 
Rio Tinto

O Agrupamento de Escolas de Rio Tinto nº3 
e a prevenção dos resíduos: No passado 
mês de novembro (entre os dias 21 e 25), 
e respondendo ao apelo do Desafio “Let’s 
clean up Europe”, os alunos da Escola 
Secundária de Rio Tinto reuniram-se numa 
série de ações desenvolvidas no âmbito 
da European Week for Waste Reduction 
(EWWR). Leia aqui a notícia completa.

O Clube Europeu e o programa Escolas 
Embaixadoras do Parlamento Europeu 
no AERT3: A Escola Secundária de Rio 
Tinto tornou-se Escola Embaixadora do 
Parlamento Europeu e vai promover um 
encontro entre os alunos do 10º ano e um 
deputado daquela instituição da União 
Europeia. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Almeirim

A descoberta do digital passa pela Europa: 
Os alunos do Clube Europeu de Almeirim 
dinamizaram uma atividade em que 
construíram de forma digital jogos, na 
ferramenta Kahoot, abordando diferentes 
temáticas como bandeiras, informação 
geográfica, tradições/costumes, entre 
outros, referentes aos países que integram 
a União Europeia.  Leia aqui a notícia 
completa.

Natal 2022: Este ano, uma vez mais, os 
alunos do Clube pensaram um Natal 
sustentável, baseado na reciclagem e 
reaproveitamento para dar cor a esta 
época. Trabalharam em articulação com o 
Plano Nacional das Artes, do AE Almeirim 
e criaram árvores e símbolos de Natal 
coloridos pelo azul e amarelo europeus. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Nuno 
Álvares

A tradição do GIS Day: No âmbito 
na Semana Internacional dedicada à 
Geografia, o Clube Europeu/Meteor-Escola 
comemorou o GIS Day – Dia dos Sistemas 
de Informação Geográfica, cujo principal 
objetivo é demonstrar a importância dos 
conhecimentos de caráter geográfico, não 
só a nível científico, mas também no nosso 
quotidiano. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Águeda 
Sul

Atos de generosidade – Agrupamento 
de Escolas de Águeda Sul: No mês de 
dezembro foram implementados atos 
de generosidade aleatórios na Escola 
Secundária Marques de Castilho. Nesta 
linha foi ainda realizado uma manhã de 
convívio, com diversas atividades, para 
os alunos que beneficiam de medidas 
adicionais. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Paredes 
de Coura

Comemoração do Dia Europeu das 
Línguas, no AE de Paredes de Coura: No 
dia 26 de setembro de 2022, o Clube 
Europeu do AE de Paredes de Coura 
comemorou o Dia Europeu das Línguas, 
com uma Palestra, dedicada aos alunos 
de 9º e 11º anos de escolaridade. Tiveram 
lugar várias “conversas” que destacaram a 
importância das Línguas Estrangeiras. Leia 
aqui a notícia completa.

Dia Internacional da Paz (21 de 
setembro): No dia 21 de setembro, o AE 
de Paredes de Coura (AEPC) comemorou 
o Dia Internacional da Paz, com várias 
atividades desenvolvidas ao longo do dia, 
e pretendendo, desta forma, sensibilizar 
a comunidade educativa para a urgência 
de “um mundo sem guerras”. Leia aqui a 
notícia completa.

Projeto da União Europeia “Regresso à 
Escola” - Encontro com José Parente: No 
dia 10 de novembro, o Clube Europeu 
trouxe ao AE um membro do Tribunal de 
Contas Europeu, para falar com os seus 
alunos. Leia aqui a notícia completa.

Ciclo de Cinema Europeu (1ª sessão): No 
âmbito do Plano Nacional de Cinema, o 
Clube Europeu do AE de Paredes de Coura 
(AEPC) promoveu a 1ª Sessão do Ciclo de 
Cinema Europeu- desta vez dedicada à 
língua francesa. Seguir-se-ão as línguas 
espanhola e alemã... por serem as línguas 
estrangeiras estudadas na Escola. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vilela

Juventude - Futuro da Europa: No âmbito 
do projeto proposto para o presente 
ano letivo, pela Rede Nacional de Clubes 
Europeus “Juventude - O Futuro da 
Europa”, o Clube Europeu do Agrupamento 
de Escolas de Vilela, realizou um vídeo 
sobre os Valores que vale a pena “lutar”, 
enquanto jovens e europeus. Leia aqui a 
notícia completa.

Juventude - O Futuro da Europa à conversa 
com...: No passado dia 19 de outubro, o 
Clube Europeu teve a honra de receber 
na biblioteca da escola de Vilela, o 
investigador Norberto Ribeiro. Professor 
doutor, da FPCEUP. O seu trabalho 
centra-se na área da Participação Cívica e 
Política dos Jovens, foi com este tema que 
iniciamos o nosso encontro. Leia aqui a 
notícia completa.

Ano Europeu da Juventude – 2022: No dia 
10 de outubro pelas 15h:30m deslocaram-
se ao nosso Agrupamento, os senhores 
deputados José Carlos Barbosa e Cristina 
Mendes, para auscultar a direção quanto 
ao início do ano letivo. Leia aqui a notícia 
completa.

Semana Europeia da prevenção de 
resíduos – Têxteis circulares e sustentáveis: 
O objetivo da nossa ação foi o de incentivar 
os alunos a criarem novos objetos ou 
peças úteis, com a reutilização de peças de 
vestuário que já não usavam. O lixo está 
fora de moda! Leia aqui a notícia completa.

European Christmas Decoration Exchange: 
Natal chegou mais cedo ao Agrupamento 
de Escolas de Vilela.
Já estão a chegar as decorações de 
várias escolas europeias que fazem parte 
deste projeto inovador e magnânimo 
- uma vez que nos “transporta” para 
horizontes repletos de Cultura, Animação 
e Solidariedade. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu ES Quinta 
das Flores

Reconhecimento do trabalho desenvolvido: 
Alunos e professores do Clube Europeu 
da Escola Básica e Secundária Quinta das 
Flores veem reconhecido o seu trabalho, 
pela Coordenação Portuguesa das Escolas 
Embaixadoras do Parlamento Europeu. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu da EBSQF recebeu “Prémio 
Destaque” pela edição de 2021-2022: 
Pelo segundo ano consecutivo, o Clube 
Europeu da Escola Básica e Secundária 
Quinta das Flores, em Coimbra, foi 
agraciado com um Prémio “Destaque”, 
atribuído pela Rede Nacional de Clubes 
Europeus. Leia aqui a notícia completa.

Sessão de abertura do Clube Europeu da 
EBSQF: No passado dia 5 de dezembro, 
o Clube Europeu da Escola Básica e 
Secundária Quinta das Flores, em 
Coimbra, celebrou o Dia Internacional do 
Voluntariado com uma mesa-redonda de 
jovens ativistas essencialmente ligados 
à solidariedade social e intergeracional. 
Leia aqui a notícia completa.

“Sem Saúde Mental não há Saúde”: 
O Clube Europeu da Escola Básica e 
Secundária, em Coimbra, promoveu dois 
eventos sobre Saúde Mental dirigidos 
a alunos do Ensino Secundário, num 
esforço de esclarecimento, por parte de 
especialistas na área, sobre um tema tão 
delicado e infelizmente atual. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE n.º 1 de 
Gondomar

Paisagens Linguísticas no Dia Europeu 
das Línguas: O Clube Europeu do AEG1 
celebrou o Dia Europeu das Línguas, no dia 
26 de setembro, construindo murais com 
paisagens linguísticas, na ESG e na EBJFS, 
com a colaboração do departamento de 
Línguas. Leia aqui a notícia completa.

Semana Europeia da Prevenção de 
Resíduos no AEG1 – Visita de estudo à 
Lipor: No dia 23 de novembro, os alunos 
do Clube Europeu do AEG1 foram numa 
visita de estudo à Lipor, onde realizaram 
um workshop relacionado com Upcycling 
– “(Re)criar com valor”. Esta visita foi 
realizada no âmbito da Semana Europeia 
da Prevenção de Resíduos. Leia aqui a 
notícia completa.

Maratona de Cartas em prol dos Direitos 
Humanos: Os direitos humanos são 
inerentes à Humanidade, no entanto, não 
são respeitados por muitos. Este ano, o 
Clube Europeu do AEG1 decidiu agir face 
a algumas injustiças, numa iniciativa de 
quatro alunos que abraçaram o projeto 
“Maratona de Cartas nas Escolas” da 
Amnistia Internacional. Leia aqui a notícia 
completa.

Mural dos Direitos Humanos no AEG1: 
Com o objetivo de promover uma cultura 
de Direitos Humanos, o Clube Europeu 
criou um mural online, onde todos podem 
participar, com as suas preocupações 
na defesa de direitos fundamentais e 
inalienáveis. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Valbom

“Outubro Rosa”: O movimento conhecido 
por “Outubro Rosa” nasceu nos Estados 
Unidos da América, na década de 90 
do século passado, com o intuito de 
sensibilizar e mobilizar a sociedade para 
a luta contra o cancro da mama. Desde 
então, por todo o mundo, o laço rosa é 
utilizado para a prevenção e diagnóstico 
precoce. Leia aqui a notícia completa.

Um sapato diferente: O Clube Europeu, 
comemorou o Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência. A data, celebrada a 3 de 
dezembro, tem como principal objetivo a 
motivação para uma maior compreensão 
dos assuntos relativos à deficiência e a 
mobilização para a defesa da dignidade, 
dos direitos e do bem-estar destas 
pessoas. Leia aqui a notícia completa.

Visita à Assembleia da República: Visita à 
Assembleia da República, onde se fazem 
leis e tomam decisões que dizem respeito 
a todos os portugueses. Na Assembleia 
da República faz-se História e cuida-se da 
Democracia, o regime que se pratica em 
liberdade e permite escolher quem nos 
representa e governa. Leia aqui a notícia 
completa.

Comemoração da Declaração dos Direitos 
Humanos: O Dia dos Direitos Humanos 
é assinalado a 10 de dezembro, para 
celebrar a data da adoção da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 
1948. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Ovar

Halloween: O Clube Europeu da Escola 
Secundária Dr. José Macedo Fragateiro 
assinalou esta data com um conjunto de 
atividades que envolveram várias turmas 
do 3º Ciclo e do Ensino Secundário. Leia 
aqui a notícia completa.

Visita à exposição “Kristallnacht” no 
Museu do Holocausto do Porto: No dia 
9 de novembro um grupo de 25 alunos 
do Clube Europeu deslocou-se ao 
Museu do Holocausto no Porto (MHP), 
(acompanhados pelas professoras Cristina 
Rocha e Idalinda Oliveira), para assistir à 
inauguração da exposição comemorativa 
do 84º Aniversário da Kristallnacht 
(“Noite dos Cristais”). Leia aqui a notícia 
completa.

Sentir os Direitos, Viver a Inclusão: O CE 
da ESJMF assinalou, mais uma vez, o Dia 
Internacional da Pessoa Portadora de 
Deficiência e o Dia dos Direitos Humanos, 
com a dinamização de atividades que 
tiveram como objetivo fomentar a 
empatia relativamente a quem se vê 
privado de algum dos sentidos ou dos 
seus direitos elementares. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu ES José 
Saramago, Mafra

Erasmus Days 2022 na SARAMAGO!: 
Alunos do “Saramago na Europa”, 
participantes dos Projetos Erasmus+, 
organizaram uma exposição de fotografias 
e uma palestra sobre os diferentes 
projetos europeus na Escola para, durante 
o Erasmus Days 2022, se comemorar os 
35 anos do Programa Erasmus. Leia aqui 
a notícia completa.

“Saramago na europa” nas atividades 
transnacionais de aprendizagem em Linz, 
Áustria: Após os Encontros Transnacionais 
do ano letivo passado, as quatro escolas-
parceiras do Projeto Erasmus+ “HEY!”, 
encontraram-se em Linz - Áustria para a 
Semana de Atividades Transnacionais de 
Aprendizagem, organizada pela escola de 
acolhimento. Leia aqui a notícia completa.

Concurso “Juvenes Translatores 2022” na 
ES José Saramago – Mafra: No passado 
dia 24 de novembro, cinco alunas do 
“Saramago na Europa” aceitaram o desafio 
para participar no “Juvenes Translatores 
2022”, um concurso de tradução em linha 
dirigido às escolas secundárias da União 
Europeia, lançado pela Direção-Geral da 
Tradução (DGT) da Comissão Europeia. 
Leia aqui a notícia completa.

“Saramago na Europa” nas atividades 
transnacionais de aprendizagem em 
Munique, Alemanha: No seguimento dos 
dois Encontros Transnacionais no âmbito 
do Projeto Erasmus+ “HEROES”, realizados 
no ano letivo passado, a nossa Escola 
participou na Semana de Atividades 
Transnacionais de Aprendizagem, sob a 
temática dos Heróis Nacionais, organizada 
pela escola coordenadora na Alemanha. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu ES Henrique 
Medina

Comemoração do Dia Internacional 
dos Direitos Humanos – Palestra: O 
Clube Europeu Medina assinalou o Dia 
Internacional dos Direitos Humanos, no 
dia 7 de dezembro, na Escola Secundária 
Henrique Medina, em Esposende, para 
sensibilizar a comunidade educativa para 
a defesa e cumprimento dos Direitos 
Humanos. Leia aqui a notícia completa.

Datas Relevantes

No seguimento do concurso dos Clubes Europeus do ano letivo 2021/22, disponibilizamos alguns exemplos de práticas relevantes de Clubes distinguidos com Prémios e Menções 

Honrosas. O objetivo é o de partilhar estes testemunhos, enriquecendo os recursos disponíveis através destas partilhas. Poderão igualmente consultar recursos em vídeo. 

http://www.apavparajovens.pt/pt/
https://www.amnistia.pt/declaracao-universal-dos-direitos-humanos/
https://dge.mec.pt/indicacoes-para-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_pegoes_canha_e_santo_isidro_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/es_eca_de_queiros_povoa_de_varzim_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_santa_maria_dos_olivais_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_marrazes_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ep_amar_terra_verde_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ep_amar_terra_verde_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ep_amar_terra_verde_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ep_amar_terra_verde_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_vidigueira_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_vidigueira_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_porto_de_mos_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_porto_de_mos_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_porto_de_mos_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_porto_de_mos_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_arganil_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_verde_horizonte_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_5.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/colegio_sagrado_coracao_de_maria_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_padre_joao_rodrigues_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_sophia_de_mello_breyner_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_sophia_de_mello_breyner_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_sophia_de_mello_breyner_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ep_ciencias_geograficas_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_lordelo_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_andre_de_gouveia_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_andre_de_gouveia_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/eb_pre-escolar_e_creche_do_canical_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_montelongo_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_paiao_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_28/ae_aurelia_de_sousa_noticia_1.pdf
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