
 
 
 
 
 

 

Galardoado com Menção Honrosa 

 
 

O Clube Europeu – Azeuropa - do Agrupamento de Escolas de azambuja, foi distinguido 

com uma Menção Honrosa no concurso da Rede Nacional dos Clubes Europeus, no ano letivo 

2021/2022, um Projeto e iniciativa da Direção Geral da Educação, cujo importante certificado 

já nos foi entregue. O reconhecimento do valor do nosso trabalho em equipa - alunos e 

professores - encheu os nossos corações de alegria e entusiasmo para voltarmos a participar 

no concurso do ano letivo 2022/2023.  

Do projeto submetido àquela entidade, o Azeuropa, cumpriu os três objetivos a que se 

propôs no seu início, culminando as nove atividades correspondentes (três por cada objetivo), 

no dia 8 de junho de 2022, com a comemoração do Dia dos Oceanos, através de uma 

representação cénica. Os objetivos foram os seguintes: criar uma relação de empatia com os 

oceanos através de experiências sensoriais, promover atitudes sustentáveis face aos recursos 

oceânicos: desporto, lazer e saúde. sensibilizar os alunos para uma melhor consciencialização 

da ação antrópica que põe em risco o equilíbrio entre os ecossistemas marítimos e terrestres. 

O Azeuropa dedica este prémio a todos os alunos que dinamizaram este projeto, à 

comunidade educativa que dele beneficiou e aos nossos parceiros, destacando, a este 

propósito, a Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, que apostou e apoiou a criatividade e 

o sentido de responsabilidade dos alunos, auxiliando no transporte dos alunos do 1ª ciclo até 

São Martinho do Porto, onde puderam mostrar a toda a comunidade educativa, praticando 

desportos não poluentes, a existência de uma relação saudável entre o Homem e os Oceanos, 

com os seus ecossistemas. 

De entre todas as atividades, destacamos também, a visita de estudo que os alunos do 

Ensino Profissional realizaram e documentaram ao Oceanário de Lisboa, a sala multissensorial 

onde alunos, professores de todos os ciclos de ensino e assistentes operacionais puderam 

vivenciar experiências evocadas pelos cinco sentidos, numa lógica de adoção de 

comportamentos de comportamentos ecológicos, mantendo o equilíbrio e sobrevivência dos 

ecossistemas marinhos e terrestres. 

Ao longo do ano letivo transato explicamos, através de um workshop, as medidas 

legais para as várias espécies de pescado; aplicámos kahoots sobre conhecimentos, acerca da 

vida marinha e da realidade dos oceanos, a grupos de alunos representativos de todos os 

ciclos de ensino; realizámos sessões de esclarecimento, sobre os atos saudáveis a adotar nas 

praias, em conformidade com a necessidade de proteger o ambiente terrestre/marinho, no 

que diz respeito ao uso dos diferentes protetores solares, através de sessões de 

esclarecimento e através da elaboração de um panfleto. 
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