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AE Vidigueira 

 
 

O Clube Europeu do AE de Vidigueira, “United Colors of 

Europe”, dinamiza atividades que fomentam a cidadania 

europeia com alunos de 2º e 3º ciclo que frequentam o Clube 

em regime de voluntariado.   

É à 6ª Feira à tarde, quando já não há atividades letivas curriculares, que jovens 

entre os 10 e os 15 anos, de diferentes turmas, mas com semelhante energia e espírito 

altruísta, se juntam e participam alegre e entusiasticamente em atividades 

diversificadas.  

O tema “ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, UM DESAFIO PARA A EUROPA” além de atual e 

bastante pertinente foi muito bem aceite pelos alunos, que já estavam envolvidos no 

projeto eTwinning “European Eco Friends”, e desde logo propuseram e aceitaram 

desenvolver atividades...mas nunca nós pensamos que o desafio fosse tão grande… 

As restrições provocadas pela pandemia Covid19 não permitiram realizar a 

totalidade das atividades previstas, nomeadamente as que implicavam saídas para 

outros concelhos ou que implicavam a deslocação de elementos externos à Escola. No 

entanto, com uma enorme capacidade de resiliência e de adaptabilidade perante a 

Pandemia Covid19, o Clube a funcionou sempre, com regularidade, semanalmente e 

com atividades diferenciadoras ao longo de todo o tempo de E@D.  

Apresentamos aqui algumas atividades, desde as que usaram tecnologia e 

ferramentas web 2.0 às que nos levaram literalmente a mexer na terra, que nos 

permitiram trabalhar a temática e assim atingir/superar os objetivos a que nos 

propusemos no Concurso 19/20, como debater as questões ecológicas,  envolver e 

relembrar a comunidade educativa da importância  de contribuir para a diminuição 

dos efeitos nefastos das alterações climáticas.  

Por fim, não podemos deixar de referir a importância do trabalho colaborativo 

e em rede, pelo que salientamos a realização de excelentes parcerias (Maison Jean 

https://twinspace.etwinning.net/97164/home
https://drive.google.com/file/d/1fu1QWRWqiUuRThzyjQtcWuTI5E6At8nX/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/131658117312434/videos/700317180725243
https://www.facebook.com/131658117312434/videos/927314981061744
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=clubeuropeuaevid&set=a.810098046135101
https://www.facebook.com/maisonjeanmonnet/posts/3350656351611769


 

 

Monnet, Centro de Informação Europe Direct do Baixo Alentejo, Rede Nacional de 

Clubes Europeu e Serviço Nacional eTwinning) e a disseminação (redes sociais, rádio, 

imprensa) do trabalho realizado, que fomenta o perfil do aluno do século XXI através 

das aprendizagens não formais, com evidente visibilidade do Clube, do Agrupamento, 

da Rede Nacional de Clubes Europeus e do papel dos Clubes Europeus a nível nacional 

e internacional, na promoção da cidadania europeia. 

Sigam a nossa página facebook “Europe Colors of Europe” e acompanhem as 

nossas aventuras!  

  

 
 

A Coordenadora – Carla Aleixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/maisonjeanmonnet/posts/3350656351611769
https://www.facebook.com/europedirectbaixoalentejo/posts/2799449753435939
https://www.facebook.com/131658117312434/videos/740497310110653
https://www.facebook.com/131658117312434/videos/740497310110653
https://www.facebook.com/clubeuropeuaevid

