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Este é o décimo segundo Boletim dos Clubes Europeus. Com ele pretendemos divulgar projetos, 
temas e atividades desenvolvidos pelos Clubes Europeus de todo o país, entre abril e junho de 
2017. Divulgamos, igualmente, datas marcantes a nível nacional e internacional bem como infor-
mações de interesse.

Relembramos que podem utilizar a página do Facebook dos Clubes Europeus para divulgar ativi-
dades dos vossos Clubes, bastando para isso colocar um “post” na cronologia. Podem igualmen-
te utilizar o Moodle dos Clubes Europeus.

Aproveitamos para agradecer a todos os Clubes que nos têm enviado notícias e exemplos de boas 
práticas, para partilhamos neste Boletim. Esperamos continuar a receber estes testemunhos!

A Equipa dos Clubes Europeus.
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Clube Europeu AE de Ovar

Por uma Europa de Valores: No dia 27 de 
março realizou-se uma palestra na 
Escola Secundária José Macedo 
Fragateiro com o objetivo de dar a 

conhecer à comunidade escolar os valores comuns dos 
povos da União Europeia e revitalizar o espírito europeu, 
realçando a importância da união entre os povos no 
contexto sociopolítico atual. Leia aqui a notícia completa.

“Exchange Students 2016/17”: No âmbito do projeto 
eTwinning “Exchange Students 2016/17”, um grupo de 15 
alunos e 2 professores da Escola Secundária José Macedo 
Fragateiro de Ovar realizou um intercâmbio com uma 
escola na Polónia, entre os dias 28 de abril e 4 de maio. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Colégio de Albergaria

Clube Europa+ do Colégio de Albergaria 
promove Workshop de dança tradicional 
portuguesa: Divulgar e motivar para um maior 
conhecimento da nossa cultura Portuguesa é 
um dos objetivos do Clube Europa +. Nesse 

sentido, aliando a celebração do dia da dança à promoção 
de tradições portuguesas, alguns elementos do Clube 
dinamizaram um Workshop sobre danças tradicionais 
portuguesas. Leia aqui a notícia completa.

Viagem pela União Europeia: O Clube Europa + promove 
uma sessão de esclarecimentos para o 1ºCEB: o mês 
em que se celebra o Dia da Europa, o Clube Europa + 
dinamizou mais uma sessão, dando assim continuidade 
à “Viagem pela União Europeia”. Esta viagem teve lugar 
no dia 7 de maio e desta vez foram os alunos do 2º ano 
que apertaram os cintos para conhecer mais sobre a 
diversidade cultural da União Europeia. Leia aqui a notícia 
completa.

Semana das Danças Europeias no Colégio de Albergaria: 
A semana de 8 a 12 de maio foi palco da Semana das 
Danças Europeias, tendo o Clube Europa + convidado 
toda a comunidade educativa a assistir à apresentação 
das danças de cinco países da União Europeia. Leia aqui a 
notícia completa.

Um olhar sobre a UNICEF: Apresentação e Exposição: 
Esta notícia fala-nos sobre uma ação composta por uma 
apresentação aos alunos do 3º ano e uma exposição. 
O mote para esta iniciativa do Clube Europa + foi a 
importância de divulgar o que é a ajuda humanitária. Para 
isso, nada melhor do que apresentar uma organização 
como a UNICEF. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE D. Dinis - Lisboa

Dia da Europa 9 de maio – Concurso de 
Maquetes: Concurso de maquetes realizado no 
Dia da Europa, que foi lançado no início do ano 
letivo, cujo tema foi “Os Monumentos 

Emblemáticos da União Europeia”. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE São Gonçalo 

Comemorações do Dia da Europa no AESG: O 
Clube Europeu do AESG promoveu em 
colaboração com a CMTV e o Europe Direct 
Oeste, as comemorações do Dia da Europa, 
este ano subordinadas ao tema «Por uma 

Europa de Valores». Recebemos o Eurodeputado José 
Inácio Faria para uma conferência «À conversa com a 
Europa» e dinamizámos 19 bancas de gastronomia 
europeia. Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_ovar_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_ovar_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/colegio_albergaria_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/colegio_albergaria_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/colegio_albergaria_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/colegio_albergaria_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_d._dinis_lx_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_sao_goncalo_noticia_1.pdf
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Clube Europeu EBI Biscoitos - Açores

Não deixes fugir os valores da 
Europa: A Escola EBI dos Biscoitos 
comemorou mais um dia da 
Europa, que contou com a 

participação de toda a comunidade escolar, desenvolvendo 
atividades sobre a diversidade e os valores da Europa. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EBS Padre Manuel Álvares – Madeira

Semana Europeia da Juventude e “Dia da 
Europa” - 3 a 12 de maio: No mês de maio, o 
Clube Europeu celebrou a “Semana Europeia 
da Juventude”, a nível regional e, a nível local, 
dinamizou e organizou uma exposição pública 

sobre o ”Dia da Europa”. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EBI Arrifes - Açores

Árvore dos Valores: Os membros do 
Clube Europeu escrevem mensagens 
sobre os valores europeus e colocam-
nas numa árvore, no recreio da escola, 

para que todos possam ler e refletir sobre o assunto. Leia 
aqui a notícia completa.

Sharing Is Caring: O Clube Europeu da EBI de Arrifes 
participou no encontro internacional - Sharing Is Caring 
- An invitation to celebrate Europe Day, que decorreu em 
Varsóvia, na Polónia, de 4 a 7 de maio. Leia aqui a notícia 
completa.

Schumann Parade: O Clube Europeu da EBI de Arrifes 
participou, com o apoio do Governo Regional dos Açores, 
na Parada Schumann, em Varsóvia. Leia aqui a notícia 
completa. 

Dia da Europa: O Dia da Europa foi comemorado a 9 
de maio, na EBI de Arrifes, com diversas atividades 
promovidas pelo Clube Europeu e pelo Departamento 
Curricular de Ciências Sociais e Humanas. Leia aqui a 
notícia completa.    

Clube Europeu AE Mira

Viagem Cultural a Santiago de 
Compostela: Visita de estudo a 
Santiago de Compostela, Ponte Vedra, 
Porto Novo, Sansencho, Lanzada, Toja, 
Combarro, em 11 e 12 de Abril, cujo 

público-alvo foram os alunos membros do Clube Europeu, 
as Coordenadoras do Clube, outros docentes e 
Encarregados de Educação. Leia aqui a notícia completa.   

Semana da Europa: Na semana de 8 a 12 de maio 
decorreu a atividade plurianual relativa à exposição da 
“Semana da Europa”, na qual, para além de todo o espólio 
constitutivo do Clube Europeu foram também afixados 
trabalhos, panfletos, textos informativos sobre “Como 
viver na Europa”, no âmbito da temática “Por uma Europa 
de Valores”.  Leia aqui a notícia completa.   

Visita de estudo ao Museu da Presidência e à Assembleia 
da República: No dia 11 de maio, os alunos foram a 
Lisboa para se inteirar acerca da constituição do Museu 
da Presidência (através dos esclarecimentos da guia 
acompanhante) e também da Assembleia da República e 
do seu modo de funcionamento (através da assistência a 
uma sessão plenária). Leia aqui a notícia completa.   

Clube Europeu AE Amadeo Souza-Cardoso

Comemoração do Dia da Europa: A 
comemoração do Dia da Europa na EB Vila 
Caiz e EB Amadeo de Souza-Cardoso teve 
como tema principal “Uma Europa sem 
fronteiras” e por isso, coreografamos o 

derrube de um muro, construído, com pacotes de leite 
vazios, para simbolizar a necessidade de mudarmos para 
uma Europa mais unida e solidária, para com os refugiados 
e imigrantes. Leia aqui a notícia completa.   

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ebi_biscoitos_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ribeira_brava_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ebi_arrifes_acores_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ebi_arrifes_acores_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ebi_arrifes_acores_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ebi_arrifes_acores_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_mira_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_mira_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_mira_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_amadeu_souza_cardoso_noticia_1.pdf
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Clube Europeu AE Ovar Sul

“Por três “pequenos” dias...grandes lisboetas!!!

Realizou-se no final do período a visita do 
Clube Europeu a Lisboa. Durante 3 dias 
visitaram e admiraram todos os 
momentos, durante duas noites riram e 
conversaram. Alguns dos alunos nunca 

tinham ido a Lisboa!!! Leia aqui a notícia completa.   

Ação de Sensibilização Sobre o Cancro - Um Dia Pela 
Vida: No dia 26 de maio, no Ginásio da Escola Secundária 
Júlio Dinis, o Clube Europeu organizou uma ação de 
sensibilização sobre o Cancro. Tratou-se de uma ação 
inserida no âmbito de uma iniciativa de “Um Dia Pela 
Vida”, promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
numa parceria com o concelho de Ovar. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu colabora com “Mãos Solidárias”: Na 
primeira semana de interrupção letiva da Páscoa, vários 
alunos do Clube Europeu da Escola Secundária Júlio Dinis 
em Ovar estiveram na instituição “Mãos Solidárias” para 
servir almoços às pessoas mais carenciadas da cidade. 
Leia aqui a notícia completa.

Todos merecem respeito e…um lugar no mundo! O Clube 
Europeu Júlio Dinis organizou uma palestra no dia 24 de 
abril sobre deficiência e direitos humanos. Pretendeu 
com esta sensibilizar a comunidade escolar para este 
problema. No final, os alunos colocaram questões que 
foram prontamente respondidos pelo palestrante. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu Colégio dos Plátanos

Bem-vindos à Europa: Os alunos do Clube 
Europeu do Colégio dos Plátanos 
organizaram a Semana da Europa, 
subordinada ao tema “Por uma Europa de 
Valores”, diferentes culturas unidas pelos 
mesmos valores. Esta semana contou com 

exposições, execução do “Hino da Alegria”, filmes… Leia 
aqui a notícia completa.   

Por uma Europa de Valores – Respeito: Livro de visitas, 
os alunos do Clube Europeu convidaram a Comunidade 
Escolar a deixar a sua opinião sobre a exposição da 
semana da Europa. Leia aqui a notícia completa.   

Por uma Europa de Valores” – Solidariedade: No âmbito 
do tema “Por uma Europa de valores”, os membros 
do Clube Europeu do Colégio dos Plátanos em parceria 
com a Make-A-Wish organizaram várias atividades de 
sensibilização e de solidariedade para com esta causa. 
Leia aqui a notícia completa.   

Sabores da Europa: Na Semana da Europa, alguns 
membros do Clube Europeu deram a conhecer aos colegas 
a variedade da Gastronomia Europeia. Leia aqui a notícia 
completa.   

Culturas diferentes unidas pelos mesmos valores: Na 
Semana da Europa, que decorreu de 8 a 12 de maio, 
os alunos do Cube Europeu do Colégio dos Plátanos 
inauguraram a exposição “Culturas diferentes unidas 
pelos mesmos valores”, onde mostraram vários aspetos 
culturais de todos os países que compõem a União 
Europeia. Leia aqui a notícia completa.

Europa, um continente de religiões: No âmbito do 
concurso da Rede Nacional dos Clubes Europeus “Por 
Uma Europa de Valores”, para o objetivo III, os alunos 
fizeram um vídeo sobre as várias religiões existentes na 
Europa. Tendo sido feito o enquadramento dos problemas 
atuais que a Europa enfrenta e a sensibilização para a paz 
e tolerância. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Alijó

Comemoração do Dia da Europa: O 
Dia da Europa é sempre esperado 
com expetativa por parte dos alunos 
que integram as atividades do Clube 
Europeu. Os jovens não são apenas 

pessoas que passam um período conturbado de 
desorientação. São pessoas com expetativas face ao 
futuro e à integração no mundo de trabalho. É por isso 
natural que tivessem participado na comemoração da 
data. Leia aqui a notícia completa.

Dia da Europa: A festa levada a cabo pela equipa do Clube 
Europeu no último dia de aulas, surpreendeu e encantou 
tudo e todos. A mesma (festa) Já estava a ser preparada ao 
longo do segundo e terceiro períodos. Esteve muita gente 
envolvida (professores, alunos, técnicos operacionais), 
que abrilhantaram a festa de final de ano. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Almeirim

A árvore dos valores: A notícia ilustra a 
atividade desenvolvida pelo clube nas 
escolas do agrupamento, durante o 3º 
período, incidindo sobre os valores 
Humanos/Europeus. Leia aqui a notícia 
completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_julio_dinis_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_julio_dinis_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_julio_dinis_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_julio_dinis_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/colegio_platanos_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/colegio_platanos_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/colegio_platanos_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/colegio_platanos_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/colegio_platanos_noticia_5.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/colegio_platanos_noticia_6.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_alijo_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_alijo_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_almeirim_noticia_1.pdf
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Clube Europeu AE Alvito

9 de Maio - Dia da Europa: Celebração do 
“Dia da Europa - 9 de Maio” com exposição 
de trabalhos e sessão de esclarecimento, 
por parte dos membros do Clube Europeu. 
Leia aqui a notícia completa.

Dia das Línguas: Divulgação e partilha de tradições 
culturais e gastronómicas.  Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Cuba

Comemoração do Dia da Europa no AE de 
Cuba: O Agrupamento de Escolas de Cuba 
comemorou o “Dia da Europa”, tendo o 
Clube Europeu organizado as comemorações 
deste dia histórico. Foram desenvolvidas 
muitas atividades que envolveram toda a 

Comunidade Educativa. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Eugénio de Castro 

A solidariedade: Uma das 
atividades que os nossos meninos 
solidários (os nossos europeístas) 
mais gostam é a de recolha de 

bens para oferecer a quem mais necessita. Assim, mais 
uma vez, fizeram junto das famílias, amigos e toda a 
comunidade escolar, uma gigantesca recolha de alimentos, 
brinquedos e vestuário. Leia aqui a notícia completa.

Feira das Plantas: Dia 4 de maio realizaram a feira das 
plantas, apelando a toda a comunidade escolar para 
colaborar em mais uma iniciativa, adquirir uma plantinha, 
uma flor para oferecer à Mãe, no domingo seguinte, dia 
dedicado às Mães! Leia aqui a notícia completa.

Organizações não Governamentais, Locais e Nacionais, 
de Ajuda Humanitária: Com toda a garra e vontade que 
os caracteriza, desta vez, os membros do Clube Europeu 
da nossa escola, pesquisaram e elaboraram trabalhos, 
em diferentes formatos (cartazes, panfletos, power-
point…) sobre Organizações não Governamentais, Locais 
e Nacionais, de Ajuda Humanitária. Leia aqui a notícia 
completa.

Valores Da Europa – Igualdade: Clube Europeu ao rubro! 
Tema proposto: “Igualdade de Género”! Grupo de 
meninas e meninos, mas iguais entre eles… Propuseram 
elaborar um inquérito e não foi difícil a tarefa… Passaram o 
mesmo junto de toda a comunidade escolar, trabalharam 
os resultados e chegaram a conclusões que caracterizam 
como “engraçadas”. Leia aqui a notícia completa.

Grau de satisfação do C. Europeu na Escola e na 
Comunidade Escolar: Aí vem mais uma ideia…”Será que o 
Clube Europeu é importante e tem visibilidade consistente 
na nossa Comunidade  e junto das nossas famílias?” 
“Professoras, temos que saber… temos que fazer mais um 
inquérito, não acham?” Mãos à obra, Europeístas! Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Manuel da Maia

Comemoração do Dia da Europa: Os alunos 
do Clube em articulação com o 1º Ciclo 
construíram um conjunto de letras para 
formar palavras em volta da palavra Europa. 
Essas palavras construídas foram os Valores 

para a construção de uma “Europa de Valores”. Leia aqui 
a notícia completa.

Clube Europeu AE Mora

Comemorações da semana da Europa: Demonstração 
das atividades decorrentes das comemorações do dia da 
Europa, presença dos elementos do Centro Europe Direct 
do Alentejo Central. Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_alvito_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_alvito_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_cuba_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_eugenio_de_castro_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_eugenio_de_castro_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_eugenio_de_castro_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_eugenio_de_castro_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_eugenio_de_castro_noticia_5.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_manuel_da_maia_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_mora_noticia_1.pdf
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Clube Europeu AE José Belchior Viegas

Comemoração do Dia da Europa: O Clube 
Europeu em articulação com o Grupo de 
Geografia, da Escola E.B.2.3. Poeta 
Bernardo Passos, comemorou o Dia da 
Europa com uma exposição de trabalhos 

elaborados pelos alunos do 3º ciclo e com a segunda 
edição do Concurso «O + Europeu». Leia aqui a notícia 
completa.

Participação em Concursos Ecológicos: Alunos da 
Escola Secundária José Belchior Viegas participaram 
nos concursos «Green Chef 3» e «green ecological film 
festival», no âmbito do Clube Europeu. Leia aqui a notícia 
completa.

Exposição Final do Ano Letivo: O Clube Europeu da Escola 
E.B. Poeta Bernardo Passos participou na «Exposição Final 
do Ano Letivo» com trabalhos elaborados pelos discentes 
do 3º ciclo. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Camilo Castelo Branco 
Clube Europeu da Camilo: Construir a 
tolerância e a cooperação: Numa parceria 
entre o Programa Ser Europa do Município de 
Famalicão, a PASEC e o Clube Europeu 
decorreu o workshop “Construir a tolerância e 

a cooperação”. Leia aqui a notícia completa.

Camilo comemora a semana da europa: Envolvendo vários 
parceiros internos e externos, realizaram-se diversas 
atividades. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu da Camilo visita Comissão Europeia: Para 
além de conhecerem a composição e as competências 
institucionais, os alunos discutiram e votaram acerca 
dos cenários e desafios futuros da UE. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu vence concurso “O Minho e a Europa”: O 
Clube Europeu venceu o Escalão A do concurso “O Minho 
e a Europa”, Escola do Ensino Secundário, na modalidade 
vídeo, com o trabalho “O património industrial famalicense 
e a Europa”. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Azeitão

Comemoração do Dia da Europa: O Dia da 
Europa foi comemorado na Escola Básica de 
Azeitão pelos membros do Clube Europeu que 
quiseram chamar a atenção para os valores de 
cidadania europeia. Leia aqui a notícia 

completa.

Visita de Estudo à Assembleia da República: No 
dia 10 de maio, quarta-feira, o grupo de alunos e 
professores do Clube Europeu foi em visita de estudo à 
Assembleia da República. Teve como objetivos que os 
alunos conhecessem os meandros de uma instituição 
democrática e percebessem a sua função no seio da 
sociedade portuguesa, integrada na União Europeia.  Leia 
aqui a notícia completa.

“Dia do Nariz Vermelho”: Este é um dia especial em que 
se celebra a importância que um sorriso pode ter na 
vida de uma criança. O Clube Europeu da Escola Básica 
de Azeitão associou-se à causa a 1 de junho, o Dia da 
Criança, e também a 14 do mesmo mês, durante a Festa 
do Agrupamento. Leia aqui a notícia completa.

EuroCine: No final do terceiro período, o Clube Europeu 
dinamizou a atividade “EuroCine”: dois dias dedicados 
a ver filmes sobre temáticas relevantes. Subjacente à 
escolha dos títulos esteve o propósito global de promover 
uma escola com valores, no contexto de uma sociedade 
equilibrada e inclusiva. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Valongo

O CE na Assembleia Municipal de Jovens 
do Concelho de Valongo: No passado dia 
24/04/2017, um grupo de alunos da 
Escola Secundária de Valongo e da Escola 
EB2,3 de Sobrado, membros do Clube 
Europeu do AE Valongo, participou na 

Assembleia Municipal de Jovens do Concelho de Valongo, 
onde abordaram os temas: “Acessibilidade e mobilidade 
sem restrições” (ES Valongo) e “Lazer – Uma ideia Jovem 
de Futuro para Sobrado” (EB 2, 3 de Sobrado). Leia aqui a 
notícia completa.

Comemoração do Dia da Europa - 9 de maio “ Con-
curso Caça ao Tesouro - por uma Europa de valores”: No 
passado dia 9 de maio de 2017, por iniciativa do Clube 
Europeu do AE Valongo decorreu na Escola Secundária de 
Valongo, a comemoração do Dia da Europa. Do programa, 
destacamos a realização de um concurso intitulado “ Caça 
ao Tesouro, por uma Europa de valores”, amplamente 
participado e que decorreu com grande entusiasmo. Leia 
aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_jose_belchior_viega_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_jose_belchior_viega_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_jose_belchior_viega_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_camilo_castelo_branco_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_camilo_castelo_branco_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_camilo_castelo_branco_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_camilo_castelo_branco_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_azeitao_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_azeitao_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_azeitao_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_azeitao_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_valongo_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_valongo_noticia_2.pdf
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Clube Europeu EP Amar Terra verde

Caminhar e pedalar pela Terra: No sentido de 
promover valores de preservação ambiental o 
clube europeu em parceria com a eco-escolas 
realizaram a atividade a caminhar e pedalar 
pela terra, e em alguns pontos plantaram 

algumas árvores autóctones, onde foram colocados os 
valores que também devem existir na Europa. Leia aqui a 
notícia completa.

Dia da Europa: Assinalou-se o Dia da Europa a 9 de 
maio com a realização de atividades lúdicas, exposições, 
distribuição de material informativo e hastear da bandeira. 
Leia aqui a notícia completa.

EPATV - Escola Embaixadora do Parlamento Europeu: 
No dia 26 de maio realizou-se uma sessão de debate 
sobre questões europeias que contou com a presença 
de individualidades de destaque no âmbito de questões 
europeias. Leia aqui a notícia completa.

A formação da União Europeia: Um dos alunos da EPATV, 
Diogo Cruz, criou uma música sobre a formação do União 
Europeia. Leia aqui a notícia completa.

Photowall - Bufo-real e biodiversidade: O Clube Europeu 
da Escola Profissional Amar Terra Verde, em parceria com 
um projeto da eco-escolas - Desafio UHU - desenvolveu 
um painel alusivo ao Bufo-Real e biodiversidade da região. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vale de Ovil

Cerimónia de Hastear da Mega Bandeira: No 
âmbito do concurso, “Por uma Europa de 
Valores”, no dia 26 de maio, realizou-se uma 
cerimónia de hastear a mega bandeira dos 
estados membros da União Europeia, 
construída pelo Clube Europeu do 

Agrupamento de Escolas Vale de Ovil em parceria com 
diversas entidades do concelho. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu Colégio São Gonçalo – Amarante

O Clube Europeu CSG na companhia do 
Eurodeputado Dr. Nuno Melo: Sessão sobre 
o Brexit, dinamizada pelos alunos do Clube 
Europeu CSG e levada a cabo pelo 
Eurodeputado Dr. Nuno Melo. Leia aqui a 

notícia completa. 

Clube Europeu AE Emídio Navarro

O mundo do trabalho na Europa: conhecer, 
compreender, escolher: O Clube Europeu do 
Agrupamento de Escolas Emídio Navarro em 
Almada promoveu ao longo deste ano letivo e 
com recurso a parcerias, ações de dinamização, 

workshops e colóquios visando uma melhor informação 
sobre: a Europa (aspetos culturais e históricos); os jovens 
europeus- o insucesso escolar vs motivação e o caminho 
para o sucesso escolar e profissional. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Coimbra Oeste

Clube Europeu do AE Coimbra Oeste visita o 
parlamento europeu: O Clube Europeu do 
AE Coimbra Oeste visitou o Parlamento 
Europeu, Bruxelas, de 11 a 14 de maio de 
2017. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Henrique Sommer

Blue Parade: Dinamização da Parada de Laços 
Azuis elaborados por todas as turmas dos 2º e 
3º ciclos, para sensibilizar para a problemática 
dos maus tratos infantis. Leia aqui a notícia 

completa.

Clube Europeu AE José Afonso

Sessão Dia da Europa – 9 de maio 2017: Para 
celebrar o Dia da Europa 2017, o Clube Europeu 
Esjal, com a turma do 11º3H, organizou uma 
sessão com a presença do Eurodeputado João 

Pimenta Lopes (PCP). A abertura da sessão contou com a 
participação musical de um ensemble por jovens alunos 
do Conservatório D’Artes de Loures.  Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Vale d’Este

Comemoração do Dia da Europa: O Clube 
Europeu da Escola Básica e Secundária de 
Viatodos comemorou o Dia da Europa com 
atividades de dia 5 a 10 de maio. Jogos 

tradicionais, palestras, gastronomia, sarau cultural, 
concursos fizeram parte do programa que decorreu na 
escola sede e nas básicas do 1º ciclo do agrupamento. 
Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/amar_terra_verde_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/amar_terra_verde_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/amar_terra_verde_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/amar_terra_verde_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_vale_ovil_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/colegio_s._goncalo_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_emidio_navarro_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_coimbra_oeste_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_henrique_sommer_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_jose_afonso_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_vale_d_este_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/amar_terra_verde_noticia_5.pdf
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Clube Europeu AE Vidigueira

Ganda Lata: Ao longo do 2º Período foi 
dinamizada a campanha de 
solidariedade “Ganda Lata” que teve 
como principal objetivo recolher 

alimentos e produtos de higiene para animais domésticos. 
A campanha culminou com a entrega de donativos no 
Cantinho dos Animais em Beja. Leia aqui a notícia 
completa.

Retalhos de Valores: Os alunos de Educação Especial 
construíram o painel intitulado “Retalhos de Valores” - um 
verdadeiro retrato de empenho, interesse e criatividade 
sobre os valores humanos. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu ES Eça de Queirós - Póvoa de Varzim

À Descoberta de Londres: O Clube Europeu 
da ESEQ (Escola Sec. Eça de Queirós) 
promoveu a realização de uma visita de 
estudo a Londres nos dias 26, 27, 28 e 29 de 

abril de 2017. Posteriormente foram dinamizados debates 
e apresentações sobre o Brexit e o papel desempenhado 
pelo Reino Unido na Europa e no Mundo. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu EP de Capelas - Açores

Exposições temáticas sobre a crise de 
refugiados na Europa: Entre os dias 01 e 19 
de março de 2017 foram exibidas duas 
exposições na Escola Profissional de 

Capelas. Ambas procuraram abordar a crise dos refugiados 
na Europa no âmbito da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia e da Declaração Universal dos Direitos 
do Homem. Leia aqui a notícia completa.

Dia da Europa: No dia 09 de maio de 2017 a Escola 
Profissional de Capelas teve o gosto de receber, no âmbito 
do Clube Europeu, a Diretora Regional dos Assuntos 
Europeus, Dra. Célia Azevedo, com vista a celebrar o Dia 
da Europa. Foi uma sessão muito esclarecedora, dinâmica 
e interessante. Leia aqui a notícia completa.

Mostra de Cinema Europeu “Por Uma Europa de Valores”: 
Na semana de 08 a 12 de maio ocorreu uma mostra de 
cinema europeu no Anfiteatro da Escola Profissional 
de Capelas. Foi um evento com bastante adesão da 
comunidade educativa e que permitiu o debate de 
diferentes problemáticas na defesa dos mais diversos 
valores no espaço europeu. Leia aqui a notícia completa.

Concurso de vídeos “E se fosse contigo?”: Os formandos da 
Escola Profissional de Capelas no âmbito do Clube Europeu 
criaram um Canal no Youtube para divulgação de vídeos 
de solidariedade e de apelo para a situação dramática dos 
refugiados sírios na Europa. Foram projetos elaborados 
pelos formandos de um modo muito empenhado. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE D. Dinis – Leiria

Intercâmbio linguístico: projeto eTwinning 
“NORITAPORES”: Entre as muitas atividades 
desenvolvidas, ao longo do presente ano 
letivo, no Clube Europeu da Escola Básica 
2/3 D. Dinis, um especial destaque para o 
projeto eTwinning NORITAPORES que, 

ambiciosamente, uniu e aproximou alunos de quatro 
escolas europeias. Leia aqui a notícia completa.

A Europa@Escola: O Clube Europeu do Agrupamento de 
Escolas D. Dinis, Leiria, dinamizou uma semana dedicada 
à Europa, sua construção e valores, bem como a sua 
diversidade cultural. Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_vidigueira_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_vidigueira_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/es_eca_de_queiros_-_povoa_de_varzim_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ep_capelas_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ep_capelas_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ep_capelas_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_d_dinis_-_leiria_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ae_d_dinis_-_leiria_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_12/ep_capelas_noticia_4.pdf
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Dia Mundial da Atividade Física

Este dia, comemorado a 6 de abril, 
visa promover a prática de atividade 
física junto da população, assim como 
mostrar os benefícios do exercício 
físico.

A Organização Mundial de Saúde, que 
instituiu a data para a prevenção do 

sedentarismo, aponta a inatividade física como o quarto 
principal fator de risco de morte no mundo.

Dia Mundial da Saúde

A data foi escolhida pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) em 1948, 
aquando da organização da primeira 
assembleia da OMS. Desde 1950, que no 
dia 7 de abril se celebra esta efeméride.

Todos os anos a organização escolhe 
um tema central para ser debatido no 
Dia Mundial da Saúde e que representa 
uma prioridade na agenda internacional 

da OMS. O tema para 2017 é a depressão, com o lema 
“Let’s talk” (vamos conversar), visando ajudar a prevenir 
e a tratar a depressão.

Dia Mundial da Terra

A data, celebrada a 22 de abril, foi 
criada em 1970, pelo senador norte-
americano Gaylord Nelson que resolveu 
realizar um protesto contra a poluição 
da Terra, depois de verificar as 
consequências do desastre petrolífero 

de Santa Barbara, na Califórnia, ocorrido em 1969.

Inspirado pelos protestos dos jovens norte-americanos 
que contestavam a guerra, Gaylord Nelson, desenvolveu 
esforços para conseguir colocar o tema da preservação da 
Terra na agenda política norte-americana.

Para o ano de 2017, o tema das atividades a desenvolver 
é “Instrução ambiental e climática” (Environmental and 
Climate Literacy).

Dia Internacional da Liberdade de Imprensa

Este dia, comemorado a 3 de maio, tem como 
objetivos promover os princípios fundamentais 
da liberdade de imprensa, combater os ataques 
feitos aos media e impedir as violações à 
liberdade de imprensa, lembrar os jornalistas 

que são vítimas de ataques, capturados, torturados ou a 
quem são impostas limitações no exercer da sua profissão, 
prestar homenagem a todos os profissionais que faleceram 
vítimas de ataques terroristas ou que foram assassinados 
por organizações terroristas.
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Dia Internacional do Bombeiro

No dia 4 de maio presta-se homenagem 
a todos os bravos bombeiros que 
deram e que dão as suas vidas para 
salvar a vida dos outros. Uma das 
formas de agradecer aos heroicos 
bombeiros e de celebrar esta data é 

usar uma fita azul e vermelha, já que o símbolo do Dia 
Internacional do Bombeiro é uma fita azul e vermelha de 
5 centímetros de comprimento por 1 centímetro de 
largura, onde o vermelho representa o fogo e o azul a 
água, sendo que as duas cores são conhecidas 
mundialmente como representações de serviços de 
emergência

Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho

A escolha deste dia deve-se ao 
facto do dia 8 de maio ser a data 
de nascimento de Henry 
Dunant, o fundador da Cruz 

Vermelha. Neste dia realizam-se atividades que enaltecem 
a importância e o valor da ajuda humanitária, assim como 
se planeia uma melhor resposta em caso de emergência e 
catástrofe.

Dia da Europa 

Neste dia comemora-se a paz e a 
unidade e assinala-se o aniversário da 
«Declaração Schuman». A 9 de maio 
de 1950, Schuman propõe, inspirado 

por Jean Monnet, a criação de uma comunidade europeia 
para gerir o carvão e o aço (matérias base do poderio 
militar e do desenvolvimento industrial). Assim, em 1951, 
é criada a CECA. A esta primeira organização supranacional 
seguiu-se, em 1957, a criação de mais duas comunidades 
europeias (a CEE e CEEA) precursoras da União Europeia.

Em 2017 celebramos 60 anos dos Tratados de Roma, que 
abriram caminho para a consolidação da Paz, Democracia 
e Solidariedade na Europa. 

Dia Internacional da Biodiversidade

O dia, celebrado a 22 de maio, visa alertar 
a população para a necessidade e 
importância da conservação da diversidade 
biológica.

Esta efeméride foi proclamada pelas 
Nações Unidas a 22 de maio pois foi 

nessa data (em 1992) que se adotou o texto final da 
Convenção da Diversidade Biológica. O tema para 2017 é 
“Biodiversidade e Turismo Sustentável”.

Dia Europeu dos Parques Naturais

A celebração deste dia a 24 de maio, 
tem por objetivo divulgar a necessidade 
de proteger a biodiversidade em 
diversos espaços da Europa para a 
potenciar.

Um parque natural é uma área protegida por lei com 
paisagens naturais, seminaturais e humanizadas, de 
interesse nacional. O objetivo do parque natural é 
conservar a fauna e a flora existentes para as gerações 
vindouras.

Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações 
Unidas

Este é um dia de tributo a todos 
os homens e mulheres que 
faleceram ao serviço das 
Nações Unidas. Anualmente 

morrem cerca de 100 capacetes azuis com a bandeira das 
Nações Unidas, vítimas de violência, doença ou acidente, 
nas zonas mais inóspitas do mundo.

Em 1988 homenageou-se o trabalho das forças de 
manutenção da paz da ONU com a entrega do prémio 
Nobel da Paz.

Dia Mundial do Ambiente

Este evento, celebrado a 5 de 
junho, 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 tema do Dia Mundial do Meio Ambiente 2017 é “Ligar 
as pessoas à natureza” e almeja destacar os vastos 
benefícios que os sistemas naturais e ambientes limpos 
proporcionam à humanidade, desde a segurança alimentar, 
passando pela melhoria da saúde, abastecimento de água 
e estabilidade climática.
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Dia Mundial dos Oceanos

A efeméride, celebrada a 8 de 
junho, lembra a importância 
dos oceanos para a 
preservação das espécies e 
da biosfera é um dos vários 
factos destacados pelas 
Nações Unidas, que escolhe 

todos os anos um tema central para o debate de novas 
ideias e projetos de preservação e proteção dos oceanos, 
sendo este ano o tema “Os nossos Oceanos, o nosso 
Futuro”.

Os oceanos são ainda o principal regulador térmico do 
planeta, absorvendo mais de um quarto do dióxido de 
carbono libertado pelas atividades humanas.

Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil

Esta data, celebrada a 12 de junho, visa 
alertar a população para o facto de 
muitas crianças serem obrigadas a 
trabalhar diariamente quando deveriam 
estar na escola a aprender e a construir 
um futuro melhor para si e para as suas 
famílias.

A UNICEF estima que existam 168 
milhões de crianças vítimas de trabalho infantil, 
trabalhando muitas delas (85 milhões) em condições de 
exploração infantil, com perigos graves à saúde e sendo 
envolvidas em conflitos armados. Segundo a Organização 
Internacional do Trabalho, mais de 20 em cada 100 
crianças entram no mercado de trabalho por volta dos 15 
anos de idade nos países pobres.

Este ano o tema para este dia é “Trabalho Infantil em 
Conflitos e Catástrofes.”

Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação

O objetivo desta efeméride, 
lembrada a 17 de junho, é 
sensibilizar as populações e 
governos quanto à 
necessidade de cooperação 
mundial no que respeita a 
desertificação e a seca, assim 

como sublinhar a importância do respeito da Convenção 
da ONU de Combate à Desertificação nos países mais 
afetados pela seca/desertificação (especialmente países 
africanos).

A desertificação é a perda da capacidade de renovação 
biológica das zonas áridas, semiáridas e sub-húmidas, por 
ação humana ou variação climática.

A seca é um fenómeno natural onde se regista um défice 
de água por um extenso período de tempo, com danos 
na agricultura, pesca e no habitat dos seres vivos, entre 
outros.

O tema para este ano é “A nossa terra. O nosso Lar. O nos-
so futuro.”
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Próximo Boletim

A publicação do Boletim 13 está prevista para dezembro de 2017, pelo que as notícias devem ser 
enviadas até dia 18 de dezembro. Esperamos poder continuar a contar com a vossa colaboração. 
Não se esqueçam de consultar a informação necessária ao envio de notícias em: http://dge.mec.
pt/orientacoes-para-divulgacao-de-noticias-no-boletim-dos-clubes-europeus 

A DGE reserva o direito de selecionar os trabalhos enviados.

http://dge.mec.pt/orientacoes-para-divulgacao-de-noticias-no-boletim-dos-clubes-europeus
http://dge.mec.pt/orientacoes-para-divulgacao-de-noticias-no-boletim-dos-clubes-europeus

