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Este é o décimo terceiro Boletim dos Clubes Europeus. Com ele pretendemos divulgar projetos, temas e atividades 
desenvolvidos pelos Clubes Europeus de todo o país, entre setembro e dezembro de 2017. Divulgamos, igualmente, 
datas marcantes 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. Podem igualmente usar o Moodle dos Clubes Europeus.

Agradecemos 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.

Os Clubes Europeus, centros dinamizadores de atividades 
no domínio da Dimensão Europeia da Educação, existem em 
Portugal há mais de 30 anos.

Atualmente, a Rede Nacional de Clubes Europeus conta com 270 
Clubes espalhados pelo continente e ilhas, os quais constituem 
um importante veículo para a aprendizagem e o exercício da 
cidadania ativa.

Consulte o mapeamento (Georreferenciação) dos clubes que 
constituem a nossa Rede em:

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/
georeferenciacao_ce_2017_18.jpg

Georreferenciação da RNCE - Ano letivo 2017/18

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/georeferenciacao_ce_2017_18.jpg
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/georeferenciacao_ce_2017_18.jpg
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Clube Europeu Colégio de Albergaria
O Clube Europa+ relembra a importância de 
uma alimentação saudável: Dia da 
Alimentação: no dia 16 de outubro assinala-
se o Dia da Alimentação. Neste dia, o Clube 
Europa+ dinamizou uma ação de sensibilização 

junto dos alunos do 3º ano. Assim, procurou-se articular 
esta ação com o projeto Heróis da Fruta, cujo tema do ano 
pretende promover o aumento do consumo de legumes. 
Leia aqui a notícia completa.

Dia Internacional da Erradicação da Pobreza: no dia 17 de 
outubro assinalou-se o Dia Internacional da Erradicação 
da Pobreza. Neste dia, o Clube Europa+ dinamizou uma 
ação de recolha de bens alimentares e brinquedos/livros 
infantis. Leia aqui a notícia completa.

O Clube Europa+ associa-se à iniciativa Feira Vintage 
Mania: No dia 27 de outubro o Clube Europa + participou 
na Feira Vintage Mania, uma iniciativa desenvolvida 
em articulação com o CLDS de Albergaria-a-Velha. 
Esta feira pretende promover a sustentabilidade, o 
empreendedorismo, a cidadania e a filantropia. Leia aqui 
a notícia completa.

O Clube Europa+ assinalou o Dia Mundial da Poupança: 
O Dia Mundial da Poupança celebra-se anualmente a 31 
de outubro e o Clube Europa+ não podia deixar passar este 
dia sem dinamizar uma atividade com vista a sensibilizar 
para a importância de poupar e dar “algumas dicas de 
poupança”. Leia aqui a notícia completa.

Património Cultural: o que conhecem sobre isto?: 2018 
é o Ano Europeu do Património Cultural (AEPC 2018). 
O Clube Europa + deu início, no dia 9 de novembro à 
primeira de um conjunto de iniciativas e ações que visam 
sensibilizar para a existência e importância do Património 
Cultural, pretendendo igualmente promover um maior 
conhecimento sobre o mesmo. Leia aqui a notícia 
completa.

O Clube Europa+ no Dia Nacional do Pijama: Uma criança 
tem direito a crescer numa família!: O Clube Europa 
+ associou-se a esta Missão e convidou os meninos e 
meninas do pré-escolar e 1ºCEB e participar na dança-
canção FAMÍLIA. Leia aqui a notícia completa.

Dieta Mediterrânica: Património Imaterial da 
Humanidade: A Dieta Mediterrânica é considerada 
Património Imaterial da Humanidade. Para além disso, é 
uma forma de alimentação saudável que importa divulgar 
e promover. Nesse sentido, o Clube Europa + associou-se 
à exposição da Santillana sobre a Dieta Mediterrânica. 
Leia aqui a notícia completa.

Património Cultural de Albergaria: um jogo pelos alunos 
do 4º ano: Conhecer o Património Cultural também pode 
ser uma atividade divertida! Cada vez mais próximos do 
Ano Europeu do Património Cultural (2018), os alunos 
do 4º ano ensinaram aos colegas do 5ºA um jogo da sua 
autoria, sobre o Património de Albergaria. Um momento 
de partilha e aprendizagem muito rico. Leia aqui a notícia 
completa.

O Clube Europa+ dá a conhecer tradições gastronómicas 
de Natal de Países da União Europeia: 2018 será o Ano 
Europeu do Património Cultural e, deste, fazem parte as 
tradições gastronómicas de cada país que traduzem parte 
da sua cultura. Assim, o Clube Europa+ compilou algumas 
receitas de Natal de dez países da União Europeia. Leia 
aqui a notícia completa.

Passaporte para um Natal na Europa: o património 
cultural doce!: Aliando o facto de estarmos na época 
natalícia com a importância de divulgar o património 
cultural, esta foi uma atividade que pretendeu dar a 
conhecer mais sobre a gastronomia dos países da união 
europeia. Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_albergaria_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_albergaria_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_albergaria_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_albergaria_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_albergaria_noticia_5.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_albergaria_noticia_6.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_albergaria_noticia_7.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_albergaria_noticia_8.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_albergaria_noticia_9.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_albergaria_noticia_10.pdf
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Clube Europeu Instituto Duarte Lemos
Clube da Europa do Instituto Duarte Lemos 
solidário com as vítimas dos incêndios do 
concelho de Mira: Decorreu na primeira 
quinzena de novembro uma recolha de bens 
para entregar às populações afetadas pelo 
flagelo dos incêndios florestais que afetou 

grande parte do país no passado mês de outubro. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vilela

Mostra de Outono: Os alunos prepararam um 
evento onde procuraram sensibilizar para as 
tradições ligadas ao Outono, nomeadamente 
as desfolhadas, os magustos e as vindimas. 
Leia aqui a notícia completa.

Cultural Heritage from Portugal: O Clube Europeu fez 
uma apresentação de Portugal a professores da Grécia, 
Roménia, Polónia, Lituânia, Holanda, Bulgária e Turquia 
que visitaram o Agrupamento de Escolas de Vilela no 
âmbito do projeto “Friends Across the Water”. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu Escola Básica dos 2.º e 3.º 
Ciclos de Arrifes

Património Cultural Europeu: a nossa 
memória, a nossa identidade: O Clube 
Europeu da EBI de Arrifes apresentou o 
seu plano de atividades para o ano letivo 

2017/2018, tendo como convidada a eurodeputada Sofia 
Ribeiro, numa sessão pública realizada a 3 de novembro, 
na biblioteca da escola. Leia aqui a notícia completa.

Secretário Regional recebe Clube Europeu: O Secretário 
Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, 
Dr. Rui Bettencourt, recebeu, no seu gabinete, no dia 17 
de novembro de 2017, o Clube Europeu da EBI de Arrifes, 
num encontro que teve como objetivo dar a conhecer aos 
jovens como era o dia-a-dia naquela Secretaria Regional. 
Leia aqui a notícia completa.

Aula-debate Europe Direct dos Açores: “Unida na 
Diversidade”, a divisa da União Europeia, serviu de mote 
à aula-debate que o Clube Europeu da EBI de Arrifes 
realizou em parceria com o Centro de Informação Europe 
Direct dos Açores. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vidigueira

São Cucufate e vinho da Talha: Os 
alunos do CE do AE de Vidigueira de 
modo a (re)conhecerem e valorizarem 
o Património local visitaram a Villa 

Romana de São Cucufate e uma típica Adega do vinho da 
Talha! Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Mora

Logótipo do Clube Europeu: O Clube Europeu desafiou os 
alunos do 5º ao 12º ano da Escola Básica e Secundária 
de Mora para criarem o logótipo. Leia aqui a notícia 
completa.

Dia Europeu sobre a Proteção das Crianças contra a 
Exploração Sexual e o Abuso Sexual: “Dia Europeu sobre 
a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o 
Abuso Sexual” e Ação de Sensibilização pela Associação 
“Chão dos Meninos” de Évora. Leia aqui a notícia 
completa.

Árvore de Natal do CE: O Clube Europeu da Escola Básica 
e Secundária de Mora desafiou alunos, professores e 
funcionários a criarem um enfeite utilizando material 
reciclado para a Árvore de Natal ECO. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu Colégio de S. Gonçalo 

A caminho da “Europa”: Visita à cidade de Estrasburgo, 
Parlamento Europeu, vilas e aldeias medievais da Alsácia. 
Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/instituro_duarte_lemos_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_vilela_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_vilela_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ebi_arrifes_acores_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ebi_arrifes_acores_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ebi_arrifes_acores_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_vidigueira_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_mora_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_mora_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_mora_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_de_s._goncalo_de_amarante_noticia_1.pdf
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Clube Europeu ES Manuel Cargaleiro

Direitos Humanos: É urgente refletir!: Entre 
4 a 15 de dezembro, o Clube Europeu 
+Europa da Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro assinalou, com um conjunto de 
atividades diversificadas, os 30 Direitos 
Humanos, associando-os aos objetivos de 
desenvolvimento sustentável. Leia aqui a 

notícia completa.

Clube Europeu AE Almeirim

Votos de um excelente 2018!: O 
Clube Europeu do AE Almeirim 
deseja a todos os Clubes Europeus 
um excelente 2018 através de um 

postal elaborado no âmbito do Projeto “Património 
Cultural”. Leia aqui a notícia completa.

Participação no Projeto Erasmus+ Lifelong Education 
and Guidance: Um grupo de alunos do Clube Europeu 
do Agrupamento de Escolas de Almeirim participou 
em novembro de 2017, numa mobilidade em Cuenca 
- Espanha, no âmbito do Projeto Erasmus+ que se 
encontram a desenvolver. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Henrique Sommer

Estendal dos Direitos da 
Criança: Exposição/estendal 
de mensagens e desenhos 
realizados pelas crianças do 

nosso Agrupamento, procurando assim, aumentar a 
consciência pública acerca da Convenção sobre os Direitos 
da Criança. Leia aqui a notícia completa.

Talento à solta na nossa Escola: Concurso de talentos dos 
alunos do Agrupamento de Escolas Henrique Sommer, 
como forma de divulgação do património cultural 
português no âmbito da música e da dança. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Amadeo de Souza Cardoso

Os voluntários da Casa da Juventude de 
Amarante e os alunos do Clube da Europa: O 
Clube da Europa do Agrupamento Amadeo 
de Souza-Cardoso estabeleceu um protocolo 
de partilha e colaboração com a Casa de 

Juventude de Amarante. Assim no dia 21 de Novembro, 
recebemos 4 jovens voluntários da Grécia, Hungria, Itália 
e Roménia. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vallis Longus

Atividades Clube Europeu de 
novembro e dezembro 2017: 
Participação na Semana Europeia de 
Reutilização de Resíduos (EWWR) 
promovido pela Lipor, com a iniciativa 
“Dá uma Nova Vida a uma Rosa dos 

Ventos”. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Gondomar

Dia sem compras/Buy nothing day: Decorreu 
no dia 24 de novembro, na Escola Secundária 
de Gondomar e na Escola Básica de Jovim e 
Foz do Sousa, a comemoração do Dia Sem 
Compras. Integrado nas atividades do Clube 

Europeu e em articulação com os conteúdos temáticos da 
disciplina de Inglês. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Valongo

Organizada pelo Clube Europeu do AE 
Valongo, a comemoração do Dia 
Internacional do Voluntariado decorreu 
na Escola Básica do Paço (Sobrado), no 
dia 5 de dezembro. Leia aqui a notícia 

completa.

Clube Europeu AE Morgado de Mateus

Dramatização “É Natal na Europa»: 
Integrada no programa da Festa de 
Natal, o Clube Europeu do Agrupamento 
de Escolas Morgado de Mateus 
apresentou uma dramatização onde se 

mostram as tradições natalícias das diferentes regiões da 
Europa. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Nuno Álvares

Gis day na escola cidade de Castelo 
Branco: O Clube Europeu/Meteor-
Escola comemorou de 12 a 18 de 

novembro, a Semana Internacional dedicada à Geografia 
e aos Sistemas de Informação Geográfica, cujo objetivo é 
demonstrar as aplicações práticas dos conhecimentos 
geográficos que fazem a diferença na nossa sociedade. 
Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/es_manuel_cargaleiro_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_almeirim_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_almeirim_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_henrique_sommer_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_henrique_sommer_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_amadeo_de_souza_cardoso_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_vallis_longus_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_gondomar_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_valongo_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_morgado_mateus_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_nuno_alvares_noticia_1.pdf
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Clube Europeu ES EB 2/3 Padre Manuel 
Álvares - Madeira

Por uma Europa de Valores: Escola 
comemorou Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência contra as Mulheres. 
Leia aqui a notícia completa.

2018: Ano Europeu do Património Cultural: Sabendo-se 
que o tema selecionado para os projetos a concurso no 
ano letivo 2017/18 é “Património Cultural”, de setembro a 
dezembro de 2017, os membros do Clube desenvolveram, 
semanalmente, diversas atividades, com o objetivo de 
contribuir para a promoção do papel do património 
cultural europeu. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE de Campo

Comemoração do Dia das Nações 
Unidas - “Alô, Alô, Europa!” e 
“Twitar com as Nações Unidas!“: 

No mês de outubro, o Clube Europeu esteve em estreita 
articulação com a Biblioteca Escolar, nas comemorações 
do Mês Internacional da BE. No âmbito do Concurso de 
Ideias da RBE (Prémio Teresa Calçada), os alunos criaram/
construíram um jogo, que permite ligar comunidades e 
culturas. Leia aqui a notícia completa.

O Halloween pelo mundo: Os membros mais jovens 
do Clube Europeu (alunos do 5º ano) dinamizaram a 
atividade de comemoração do Halloween, em articulação 
com a Biblioteca. Resultou numa exposição subordinada 
ao tema «O Halloween pelo mundo» e a realização de 
atividades lúdico-didáticas. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE D. Maria II

Alunos do Clube Europeu: “Estrelas da 
Gama” celebram mais uma vez o Dia 
Europeu das Línguas: O Dia Europeu das 
Línguas tem marcado o início das 
atividades dos alunos do Clube Europeu 
da nossa escola. A diversidade linguística é 

celebrada através de intercâmbio de postais e material 
diverso entre países europeus e divulgada à Comunidade 
como uma riqueza do património comum a preservar. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu solidário com a magia das estrelas 
“Make-a-Wish”: O Clube Europeu conseguiu angariar a 
quantia necessária para adquirir as estrelas Make-a-Wish 
e inscrever a nossa escola no 5.º Concurso de Decoração 
de Natal Interescolas, promovido pela Fundação Make-a-
Wish Portugal. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EP Amar Terra Verde

Dia Mundial do Não Fumador: A EPATV 
assinalou o Dia Mundial do Não Fumador 
desenvolvendo algumas atividades que 
pretendem prevenir o consumo tabágico. 
Leia aqui a notícia completa.

Semana do Voluntariado na EPATV: Comemoração do Dia 
do Voluntariado trabalhando em parceria com o Grupo do 
Clube Europeu. Leia aqui a notícia completa.

Dia das Eco-Escolas na EPATV: Os elementos do clube 
europeu trabalham em conjunto na participação e 
desenvolvimento de atividades ligadas à eco-escola. Leia 
aqui a notícia completa.

EPATV - Escola Embaixadora do Parlamento Europeu: 
No dia de aniversário da EPATV fez-se o descerramento 
da placa que destaca a EPATV como sendo Escola 
Embaixadora do Parlamento Europeu. Leia aqui a notícia 
completa.

Dia pela Eliminação da Violência contra as mulheres: A 
EPATV assinalou o Dia pela Eliminação da Violência contra 
as Mulheres. Leia aqui a notícia completa.

EPATV empenhada no aumento da participação cívica: 
Participação no encontro de membros de futuras escolas 
embaixadoras do parlamento europeu. Leia aqui a notícia 
completa.

EPATV comemora o Dia da Alimentação e da Obesidade: 
No âmbito da comemoração do Dia da Alimentação e 
da Obesidade, a EPATV, mais especificamente os Grupos 
Eco-Escolas, Clube Europeu, Restauração, Saúde e SPO 
organizaram um conjunto de atividades destinadas à 
comunidade escolar. Leia aqui a notícia completa.

EPATV – Proteger é Agir!: A iniciativa pretende demonstrar 
que se deve proteger as florestas pois têm sido bastante 
afetadas pelos incêndios. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Eugénio de Castro 
Solidariedade: Angariação de 
alimentos, roupas, brinquedos a 
entregar na Paróquia de S. José 

um enorme presente, cheio de conteúdos, mas muito 
mais cheio do seu carinho! Ainda colaboraram no 
Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro, para além 
de enviarem 75 euros para a Helpo, Organização de Ajuda 
Humanitária. Leia aqui a notícia completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/es_eb_2_3_padre_manuel_alvares_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/es_eb_2_3_padre_manuel_alvares_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_de_campo_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ae_de_campo_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_5.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_6.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_7.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_8.pdf
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Clube Europeu EBS Quinta das Flores

Delegação da EBSQF na Sessão 
Regional do EYP em Viseu: A 
delegação de alunos da Escola Básica 
e Secundária da Quinta das Flores 

participou, no âmbito do Clube Europeu na Sessão 
Regional do Parlamento Europeu dos Jovens que decorreu 
entre os dias 24 e 26 de novembro em Viseu. Leia aqui a 
notícia completa.

Sessão de sensibilização à problemática “Igualdade 
de Género”: Tema “Igualdade de Género” do Programa 
Parlamento dos Jovens 2017-2018, mobiliza número 
extraordinário de alunos do Ensino Secundário na Escola 
Básica e Secundária Quinta das Flores em Coimbra em 
debate. Leia aqui a notícia completa.

Workshop «Falando Europa» no MediaLab do Diário de 
Notícias: O MediaLab do Diário de Notícias, em Lisboa, 
recebeu, na sexta-feira, dia 24 de novembro de 2017, a 
visita dos alunos do 10º E da Escola Básica e Secundária 
Quinta das Flores, de Coimbra, para um workshop 
designado «Falando Europa». Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Colégio dos Plátanos

A obesidade é uma doença: No dia em 
que se assinalou o Dia Mundial do Combate 
à Obesidade, alguns membros do Clube 
Europeu do Colégio dos Plátanos fizeram 
um cartaz alusivo ao tema. Leia aqui a 
notícia completa.

Alunos promovem venda de Natal: Os alunos do Clube 
Europeu promoveram uma venda de Natal solidária com 
artigos feitos por eles. Leia aqui a notícia completa.

OLÁ!: Alunos do Clube Europeu assinalam Dia internacional 
do Olá a dizer “olá” em várias línguas. Leia aqui a notícia 
completa.

A diversidade é uma força: No Dia Internacional da 
Tolerância, instituído no dia 16 de novembro pela 
Organização das Nações Unidas, algumas alunas do 
Clube Europeu do Colégio dos Plátanos fizeram uma 
apresentação aos colegas do 1º e 2º ciclo para explicar o 
que é a tolerância. Leia aqui a notícia completa.

Incentivar a bondade: No Dia Mundial da Bondade, 
que se assinalou no dia 13 de novembro, os alunos do 
Clube Europeu do Colégio dos Plátanos destacaram 
algumas pessoas ou organizações a nível mundial que 
se notabilizaram ou notabilizam ainda pelo seu carácter 
bondoso e da luta pelos ideais da paz. Leia aqui a notícia 
completa.

O “nosso” Pão por Deus”: Alguns alunos do Clube Europeu 
do Colégio dos Plátanos relembraram a tradição do “Pão 
por Deus”, que remonta há 261 anos atrás, precisamente 
um ano após o terramoto de 1 de novembro de 1755. Leia 
aqui a notícia completa.

Alunas do Clube Europeu explicam o que é a ONU: Os 
alunos ficaram a conhecer uma organização que nasceu 
para pôr fim à guerra. Leia aqui a notícia completa.

Dia da Biblioteca Escolar: Assinalou-se no Colégio dos 
Plátanos o Dia da Biblioteca Escolar. Leia aqui a notícia 
completa.

http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ebs_quinta_das_flores_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ebs_quinta_das_flores_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/ebs_quinta_das_flores_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_dos_platanos_noticia_1.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_dos_platanos_noticia_2.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_dos_platanos_noticia_3.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_dos_platanos_noticia_4.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_dos_platanos_noticia_5.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_dos_platanos_noticia_6.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_dos_platanos_noticia_7.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_13/colegio_dos_platanos_noticia_8.pdf


7

Dia Internacional da Paz

A comemoração, que tem lugar a 21 de 
setembro, tem como objetivo sensibilizar 
para a necessidade de paz no mundo bem 
como acabar com conflitos entre povos.

Em 2017, o tema deste dia é: “A não-violência, uma 
política pela paz”.

Dia Europeu das Línguas

O objetivo deste dia, comemorado 
a 26 de setembro, é celebrar a 
diversidade de línguas na Europa 
e procurar atingir a compreensão 
intercultural no velho continente.

Conhecer outras línguas traz benefícios para a vida 
profissional e pessoal, sendo este dia um incentivo à 
aprendizagem de línguas estrangeiras.

Dia Mundial Contra a Pena de Morte

A data, lembrada a 10 de outubro, 
pretende defender o núcleo central dos 
direitos humanos – o direito à vida – 
sensibilizando os países contra a pena 
de morte.

Portugal foi o líder na abolição da pena 
de morte, já que foi o primeiro país do mundo a abolir a 
pena capital na Lei Constitucional, após a reforma penal 
de 1867.

Dia Internacional para a Erradicação da 
Pobreza

A data, lembrada a 17 de outubro, tem 
como objetivo alertar a população para a 
necessidade de defender um direito básico 
do ser humano.

A erradicação da pobreza e da fome é 
um dos oito objetivos de desenvolvimento do milénio, 
definidos no ano de 2000 por 193 países membros das 
Nações Unidas e por várias organizações internacionais.

O tema de 2017 foi “Responder ao apelo do 17 de outubro 
para acabar com a pobreza: um caminho para nos levar à 
construção de sociedades pacíficas e inclusivas”.

Dia Mundial de Combate ao Bullying

A data, assinalada a 20 de outubro, 
é um alerta internacional para as 
diversas formas de bullying com que 
muitos jovens vivem. Segundo a 
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.
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Dia das Nações Unidas

O dia 24 de outubro foi escolhido 
como o Dia Mundial das Nações 
Unidas já que a carta das Nações 
Unidas entrou em vigor nesta 
data, em 1945, formando-se 
então as Nações Unidas 

oficialmente, em São Francisco, Califórnia.

Este dia faz parte da semana da ONU (Organização das 
Nações Unidas), que decorre de 20 a 26 de outubro. O 
objetivo da ONU é que o dia seja dedicado a tornar 
conhecidos pelos povos de todo o mundo os fins e as 
conquistas desta entidade, assim como obter apoio para 
a sua obra.

Foi igualmente neste dia que a Assembleia Geral das 
Nações Unidas, em 1972, estabeleceu o Dia Internacional 
da Informação sobre o Desenvolvimento, com o objetivo 
de chamar a atenção da opinião pública mundial para os 
problemas de desenvolvimento e para a necessidade de 
unir esforços internacionais para os resolver.

Dia dos Jornalistas Pela Paz

No dia 27 de outubro reflete-se sobre 
o papel de todos os jornalistas que 
com o seu trabalho contribuem para a 
edificação de um mundo melhor e 
mais justo.

O papel do jornalista consiste em relatar os factos 
isentamente, sem interesses pessoais e sem influências, 
sejam políticas, financeiras, ou de outra natureza. Neste 
dia destaca-se o sentido de responsabilidade, a ética, a 
independência e o profissionalismo dos jornalistas que 
relatam a verdade sem ceder a pressões internas e/ou 
externas.

Os meios de comunicação social, por intermédio dos seus 
profissionais, podem ser um meio eficaz para derrubar 
injustiças, desconfianças, conflitos e para semear a 
compreensão, o respeito e a unidade.

Dia do Armistício

Foi a 11 de novembro (o mês 
número 11 do calendário) de 
1918, às 11 horas, que se assinou 
o acordo de paz entre os Aliados 
e a Alemanha, num vagão-
restaurante, na floresta de 

Compiègne, colocando-se oficialmente um ponto final na 
Primeira Guerra Mundial, iniciada quatro anos antes.

Este dia tornou-se desde então um dia de lembrança em 
homenagem aos soldados e sobreviventes da I Grande 
Guerra. Em muitas partes do mundo fazem-se dois 
minutos de silêncio às 11 horas da manhã locais. 

A flor da papoula é o símbolo da data e é usada por 
muitos na lapela para indicar apreço e apoio a estes heróis 
nacionais. 

Dia Internacional da Tolerância

A celebração desta data, 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.

A instauração da data baseia-se na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, nomeadamente nos artigos 18, 19 
e 26:

- Todas as pessoas têm direito à liberdade de 
pensamento, consciência e religião;

- Todo o indivíduo tem o direito à liberdade de opinião 
e expressão; 

- A educação deve promover a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações, grupos 
raciais e religiosos.
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Dia Universal dos Direitos da Criança 

A 20 de novembro 
comemora-se um duplo 
aniversário que pretende 
alertar e sensibilizar para 
os direitos das crianças de 
todo o mundo: 
p r o c l a m a ç ã o 
da Declaração dos Direitos 

da Criança (1959) e adoção da Convenção sobre os 
Direitos da Criança (1989), pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas.

A Convenção assenta em quatro pilares fundamentais 
relacionados com todos os direitos das crianças, a 
não discriminação, o interesse superior da criança, a 
sobrevivência e desenvolvimento e a opinião da criança.

Dia Internacional para a Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres

Esta data, lembrada a 25 de novembro, 
visa alertar a sociedade para os vários 
casos de violência contra as mulheres, 
nomeadamente casos de abuso ou 
assédio sexual, maus tratos físicos e 
psicológicos.

Segundo a OMS, cerca de um terço  das mulheres, é vítima 
de violência doméstica.

Dia Internacional do Voluntariado

A data, celebrada a 5 de dezembro, 
tem como objetivo incentivar e 
valorizar o serviço voluntário em 
todo mundo.

O voluntariado é um ato de 
cidadania, sendo cada vez mais uma componente 
importante no percurso de vida das pessoas, contribuindo 
para reduzir as disparidades sociais e para promover a 
necessidade e o dever de ajudar o próximo. 

Dia Nacional da Pessoa com Deficiência

Os objetivos deste dia, lembrado a 9 de 
dezembro, passam por sensibilizar a 
população para a situação das pessoas 
com deficiência e por promover a sua 
inclusão na sociedade.

Neste dia debate-se a independência e a autonomia das 
pessoas com deficiência e a criação de condições de 
inclusão destes cidadãos, que dão o seu testemunho e 
deixam sugestões de inclusão. 

Dia Internacional dos Direitos Humanos

Esta efeméride, celebrada a 10 de dezembro, 
honra o dia em que a Assembleia Geral das 
Nações Unidas proclamou, em 1948, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
onde se enumerava os direitos básicos que 

devem assistir a todos os cidadãos.

A data visa homenagear o empenho e dedicação de todas 
as pessoas que defendem os direitos humanos e colocar 
um ponto final em todos os tipos de discriminação, 
promovendo a igualdade entre todos os cidadãos.

Dia Internacional da UNICEF

A UNICEF (United Nations Children’s 
Fund - Fundo das Nações Unidas para a 
Infância) é um órgão da Organização das 
Nações Unidas (ONU) que tem como 
objetivo fomentar a defesa dos direitos 
das crianças e contribuir para o 
desenvolvimento destas.

Esta efeméride celebra-se a 11 de dezembro pois foi 
neste dia que se fundou esse organismo, em 1946. Na sua 
origem esteve o desejo de ajudar as crianças europeias 
que sentiram na pele a crueldade da 2ª Guerra Mundial. 
Hoje em dia a UNICEF está em 193 países e territórios do 
mundo, tendo a sua sede em Nova Iorque.

Dia Internacional da Solidariedade Humana
A data foi instituída a 20 de dezembro pela 
Organização das Nações Unidas, em 2005, 
por ocasião da celebração da primeira 
década das Nações Unidas para a Erradicação 
da Pobreza (1997-2006).

Este dia tem como objetivo destacar 
a importância da ação coletiva para superar os 
problemas globais e alcançar os objetivos mundiais de 
desenvolvimento, de forma a construir um mundo melhor 
e mais seguro para todos.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/declaracao_universal_direitos_crianca.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/declaracao_universal_direitos_crianca.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/convencao_direitos_crianca.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/convencao_direitos_crianca.pdf
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Próximo Boletim

A publicação do Boletim 14 está prevista para março de 2018, pelo que as notícias devem ser 
enviadas até dia 19 de março. 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-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus 

A DGE reserva o direito de selecionar os trabalhos enviados.

Resultado do Concurso 2016/17

Foram divulgados os resultados do Concurso 2016/17. Os prémios serão atribuídos durante o III Encontro dos Clubes 
Europeus, a ter lugar até ao final do ano letivo. Parabéns aos nomeados, bem como a todos os participantes, que 
contribuem anualmente para o sucesso da RNCE.

http://dge.mec.pt/orientacoes-para-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus
http://dge.mec.pt/orientacoes-para-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus

