m
i
t
e
l
o
b
20

março 2020
Este é o vigésimo Boletim dos Clubes Europeus. Com esta publicação, pretendemos divulgar projetos, temas e atividades
desenvolvidas entre janeiro e março de 2020 pelos Clubes Europeus sedeados em escolas localizadas em Portugal e
no Estrangeiro (Colégio S. Francisco de Assis, em Angola, e Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe). Divulgamos,
igualmente, datas relevantes a nível nacional e internacional, bem como outras informações úteis.
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.
Esta edição apresenta um número de notícias ligeiramente inferior ao usual pois, devido às atuais circunstâncias,
não houve possibilidade para recebermos outros contributos. Esperamos que o próximo Boletim esteja repleto de
notícias e atividades.
Aproveitamos para agradecer a todos os Clubes que nos têm enviado notícias e exemplos de práticas para partilharmos
neste Boletim. Esperamos continuar a receber estes testemunhos!
Lembramos que todos devemos seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção e
controlo da infeção pelo novo Coronavírus (COVID-19).

A Equipa dos Clubes Europeus
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Clube Europeu EBI de Água de Pau
Jovens açorianos visitam Madrid: O Clube
Europeu da EBI de Água de Pau, São Miguel,
Açores, visitou a cidade de Madrid, de 10 e 15
de janeiro de 2020, no âmbito do Projeto ECOEUROPA. Leia aqui a notícia completa.
Manifesto pelo Clima: O Clube Europeu da
EBI de Água de Pau apresenta as linhas gerais do Projeto
Manifesto pelo Clima, no âmbito do concurso anual
dos Clubes Europeus 2019/2020, da Direção-Geral da
Educação, que tem como tema “Alterações Climáticas, um
desafio para a Europa”. Leia aqui a notícia completa.
Visita ao IPMA: No dia 14 de fevereiro de 2020, 15
elementos do Clube Europeu da EBI de Água de Pau
visitaram a Delegação dos Açores do Instituto Português
do Mar e da Atmosfera para perceberem com os
meteorologistas como se faz a previsão dos estados do
tempo. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Abelheira
Clube PanEuropeu - Alterações
Climáticas: Foi colocado no nosso
recinto escolar um peixe metálico
para depósito de resíduos de plástico.
De forma a sensibilizar toda a comunidade escolar, a
cerimónia realizou-se durante o intervalo mais longo da
manhã, acompanhando os professores as respetivas
turmas. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Gondifelos
De pequenino se pensa o futuro com o clube
europeu AEG: O dia 23 de janeiro foi o dia
escolhido para que cinco membros do Clube
Europeu fossem à EB1 de Outiz apresentar o
Projeto Erasmus+ “i-City” a uma turma do 4.º
ano do Agrupamento de Escolas de Gondifelos. Leia aqui
a notícia completa.

Clube Europeu AE Marinhas do Sal
T-shirts pelo Ambiente: Criação de
estampas para t-shirts, no âmbito do
tema proposto pela Rede Nacional de
Clubes
Europeus
“Alterações
Climáticas, um desafio para a Europa”.
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu ES Eça de Queirós
A Europa veio à Eça: O Clube
Europeu da Escola Secundária
Eça de Queirós (ESEQ) da Póvoa
de Varzim dinamizou a palestra
“A Europa vem à Escola”. Esta
atividade
visou
divulgar
informação útil e relevante alusiva ao projeto europeu
bem como promover uma participação ativa no exercício
de uma cidadania mais responsável. Leia aqui a notícia
completa.
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Clube Europeu AE Amadeo de Souza Clube Europeu Júlio Dinis - Gondomar
Cardoso
Mais ecopontos na EB Amadeo de SouzaCardoso: No âmbito do tema “Alterações
climáticas, um desafio para a Europa” os
alunos do Clube da Europa lançaram mãos
à obra e elaboraram cartazes sobre como
separar os resíduos e decoraram
ecopontos. Estes foram colocaram em locais estratégicos
para mudar atitudes e aumentar a separação dos resíduos.
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vidigueira
Eco Carnaval: Alunos do
Clube Europeu do AEVID
celebram o Carnaval com
bastante alegria e diversão,
mas com bastante consciência
ecológica. Leia aqui a notícia completa.
Resíduos… lixo meu, teu e nosso! Os alunos do Clube
Europeu “semeiam” os seus resíduos na horta da Escola
e aprendem sobre decomposição. Leia aqui a notícia
completa.
Collaborative vocabulary of ecology: Com o projeto
eTwinning “European Eco Friends” os alunos praticam
o Inglês e aprendem mais sobre o meio ambiente
participando na atividade “Collaborative vocabulary of
ecology”. Leia aqui a notícia completa.

Dia Internacional em Memória das
Vítimas do Holocausto: O Dia
Internacional em Memória das Vítimas
do Holocausto é celebrado anualmente
no dia 27 de janeiro, no aniversário da
libertação do Campo de Concentração
e Extermínio Nazi de Auschwitz-Birkenau pelas tropas
soviéticas em 27 de janeiro de 1945. Leia aqui a notícia
completa.
Visita de estudo à Lipor : Educação ambiental e a defesa
do nosso planeta. Conhecer os caminhos que os resíduos
seguem, desde que são depositados até à sua passagem
pelas unidades operacionais. Nos diferentes Circuitos de
Visita são explicados os caminhos que os resíduos seguem,
desde que são depositados nas respetivas infraestruturas.
Leia aqui a notícia completa.
Dia dos Afetos: A história no seu formato mais moderno,
afirma que a tradição do “Dia dos Namorados” surgiu
em 1840 quando, nos Estados Unidos, Esther Howland
vendeu mais de 5000 dólares em cartões do Dia dos
Namorados, uma quantia elevada na época. A tradição
dos cartões foi crescendo desde então até que, no século.
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Ginestal Machado
Comemoração do dia de São
Valentim: “Oferece uma flor, partilha
uma mensagem para proteger o
planeta”. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Ribeiro Sanches
Clube Europeu relembra Ribeiro Sanches:
No dia 6 de março o Clube Europeu
“EuroSanches” do Agrupamento de
Escolas
Ribeiro
Sanches,
Escola
Embaixadora do Parlamento Europeu,
comemorou o nascimento de Ribeiro Sanches, em estreita
colaboração com o Centro de Apoio à Aprendizagem do
Agrupamento de Escolas de Penamacor (AERS). Leia aqui
a notícia completa.

Clube Europeu AE Sernancelhe
Brincando no Carnaval, protegendo o
ambiente: Cerca de 350 alunos do
Agrupamento de Escolas Padre João
Rodrigues, Sernancelhe, participaram
no desfile de Carnaval, que se realizou no dia 21 de
fevereiro, com a participação de todos os níveis de ensino,
desde o pré-escolar ao 3.º ciclo. O Clube Europeu optou
pelo tema “Os Ambientalistas”. Leia aqui a notícia
completa.
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Clube Europeu Azambuja
Maratona de Cartas: O Clube Europeu
participou mais uma vez na “Maratona
de Cartas”, promovida pela Amnistia
Internacional, no âmbito das
atividades do Clube Europeu. Leia
aqui a notícia completa.
Palestra “Alterações Climáticas”: No âmbito do Projeto
do Clube Europeu, realizou-se no dia 18 de fevereiro, no
Auditório do Centro Social e Paroquial de Azambuja, uma
palestra subordinada ao tema “Alterações Climáticas”
pela Associação Zero. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Almeirim
Vamos limpar a escola!: O
Clube Europeu lançou o
desafio e fomos limpar os
espaços exteriores da nossa
escola. Em cada gesto
estamos a consciencializar para o uso racional dos recursos
do planeta. Conservar o ambiente e o património escolar
são atos de grande cidadania! Leia aqui a notícia completa.
Alterações climáticas, um desafio para a Europa!: É com
muito empenho e interesse que os alunos do Clube têm
desenvolvido um conjunto de atividades em torno do
projeto Alterações Climáticas, um desafio para a Europa.
O trabalho realizado tem o objetivo de consciencializálos para esta problemática e envolvê-los ativamente
na mudança de comportamentos. Leia aqui a notícia
completa.

Clube Europeu AE D. Maria II - Vila
Nova de Famalicão
World Café – Alterações Climáticas:
Clube da Europa da Escola D. Maria II,
em parceria com CIED Minho,
dinamizou uma ação informativa sobre
as alterações climáticas e as políticas
europeias, na Biblioteca escolar, com visível entusiasmo
dos alunos. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE D. Sancho II - Alijó
Dia dos Namorados (e do amor pelo
ambiente): No dia 14 de fevereiro festejouse o Dia dos Namorados. Festejou-se não
apenas o dia do amor e amizade entre as
pessoas, mas também do amor pelo
ambiente. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Celorico de Baixo
Tertúlia Intercultural - “Vozes do
Mundo”: O Clube Europeu CELO(EU)
RICO promoveu “Vozes do Mundo”,
no âmbito do Dia Mundial da Justiça
Social e do Dia Internacional da
Língua Materna, no dia 20 de
fevereiro, visando “contribuir para a compreensão do
pluralismo europeu, nas suas semelhanças e diferenças, e
para a compreensão e tolerância”. Leia aqui a notícia
completa.

Clube Europeu AE Dr. Ferreira da Silva
O Mural do Clube Europeu AEFS: O
Clube Europeu AEFS criou um mural
onde tem colocado informações
relativas à União Europeia, suas
instituições e oportunidades existentes
para os nossos alunos promovidas pela
União Europeia. Leia aqui a notícia completa.
Visita ao Espaço Europa: No dia 18 de fevereiro, o Clube
Europeu AEFS promoveu uma visita ao Espaço Europa
em Lisboa. Nesta visita participaram treze alunos e duas
professoras. O Espaço Europa é um serviço orientado para
o cidadão que promove o conhecimento e o debate dos
temas da União Europeia. Leia aqui a notícia completa.
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Clube Europeu EP Amar Terra Verde
Meninas do Clube Europeu da
EPATV
mimam
utentes
das
APPACDM
e
celebram
Dia
Internacional da Mulher: Numa

época em que faz falta atenção e que,
por vezes, nos voltamos para o nosso
mundo do dia-a-dia, é também necessário partilhar e dar
carinho aos outros. Assim, elementos do clube europeu,
uma vez mais, dedicaram-se a prestar cuidados a grupos
diferentes promovendo cada vez a inclusão. Leia aqui a
notícia completa.
Iguarias e cinema franceses deliciam alunos da
EPATV: O grupo de línguas e clube europeu da EPATV,

têm vindo ao longo dos anos a organizar atividades
lúdicas para assinalar a cultura de um dos membros da
união europeia. Os alunos participam entusiasticamente
no desenvolvimento destas atividades durante a sua
preparação. Leia aqui a notícia completa.

União Europeia por um ideal único: Pacto Ecológico
“possível se cada um de nós colaborar”: O clube

europeu, em articulação com o CIED Minho, organizou uma
sessão de World Café e Peddy Papper onde se debateram e
dinamizaram questões associadas às alterações climáticas
e o Pacto Ecológico Europeu. Os diferentes elementos do
clube europeu envolveram-se dinamicamente em ambas
as atividades. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Proença-a-Nova
De mãos dadas pelo Dia Internacional
da não Violência e da Paz nas Escolas:
Um abraço por uma causa foi o
testemunho que quisemos dar no
Agrupamento de Escolas de Proença-aNova. A Não Violência e a Paz nas Escolas
é um tema pelo qual todos iremos continuar a dar as
mãos. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Soares Basto
AE Soares Basto à
descoberta da União
Europeia: Os alunos do
Clube
Europeu
do
Agrupamento de Escolas
Soares Basto deslocaram-se a Bruxelas para conhecerem
o Parlamento Europeu e perceberem a sua dinâmica. Uma
oportunidade proporcionada pelos eurodeputados do
Bloco de Esquerda, Marisa Matias e José Gusmão, uma
viagem à descoberta da União Europeia. Leia aqui a
notícia completa.

Dia mundial do cancro - “Eu sou estudante e eu vou
sensibilizar”: Alunas do Clube Europeu participam

ativamente na iniciativa de sensibilização da prevenção
do cancro, na semana em que se assinala o Dia mundial
de Luta contra o cancro. Leia aqui a notícia completa.
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Dia Internacional em Memória das
Vítimas do Holocausto

Dia Internacional da Mutilação Genital
Feminina

A resolução intitulada
“Memória do Holocausto”,
foi adotada a 1 de
novembro de 2005 pela
ONU. Assim, todos os anos,
a 27 de janeiro (aniversário
da libertação do campo de
concentração
de
Auschwitz) é comemorado o Dia Internacional em
Memória das Vítimas do Holocausto, para que a tragédia
não seja esquecida pelas gerações futuras, evitando assim
que volte a acontecer.
O tema de 2020 – “75 years after Auschwitz - Holocaust
Education and Remembrance for Global Justice” – reflete
a importância contínua, 75 anos após o Holocausto, da
ação coletiva contra o antissemitismo e outras formas
de preconceito para garantir o respeito pela dignidade e
pelos direitos humanos, em todo o mundo.

O objetivo do Dia
Internacional é o de
promover ações contra
a mutilação genital
feminina, uma prática
que afeta cerca de 8 mil mulheres por dia, e que é uma
clara violação dos direitos humanos.
A mutilação genital feminina ocorre em observação de
rituais regionais e resulta em sérias hemorragias, quistos,
infeções, problemas urinários, infertilidade, problemas no
parto e risco de morte natal.
Ela é mais frequente em jovens até aos 15 anos, na África
e no Médio Oriente. Estima-se que existem cerca de 140
milhões de mulheres e meninas, espalhadas por 29 países
do mundo, a viver com alguma forma de mutilação genital
feminina.

Dia mundial de luta contra o cancro
O objetivo do Dia Mundial
de Luta Contra o Cancro,
celebrado a 4 de fevereiro, é
desmistificar algumas das
ideias pré-concebidas sobre
o cancro e informar sobre os

fatos reais da doença.
A celebração deste dia baseia-se na Carta de Paris,
aprovada a 4 de fevereiro de 2000, na Cimeira Mundial
Contra o Cancro para o Novo Milénio. A Carta apela à
aliança entre investigadores, profissionais de saúde,
doentes, governos e parceiros da indústria no âmbito da
prevenção e do tratamento do cancro.

Dia Internacional da Vida Selvagem
Este dia é celebrado
anualmente a 3 de março
com o objetivo de
promover
a
consciencialização sobre
a multiplicidade de
benefícios
que
a
conservação da fauna e
da flora do planeta proporciona às pessoas. Para além
disso, esta data também relembra a necessidade urgente
de intensificar a luta contra o crime sobre a vida silvestre
e a redução induzida pelo ser humano de espécies, ações
que têm amplos impactos económicos, ambientais e
sociais.
Foi no dia 3 de março de 1973 que se acordou na
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies
da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção,
também conhecida como Convenção de Washington.
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Dia Mundial da Árvore ou da Floresta
Neste dia, 21 de
março, decorrem
várias ações de
arborização
e
reflorestação, em
diversos locais do
mundo.
O objetivo desta
comemoração
é sensibilizar a
população para a importância da preservação das árvores,
quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como
da própria qualidade de vida dos cidadãos. Estima-se que
1000 árvores adultas absorvem cerca de 6000 kg de CO2
(dióxido de carbono).
Cerca de 30% da superfície terrestre está coberta por
florestas, onde se realiza a fotossíntese - produção de
oxigénio a partir de dióxido de carbono. As florestas são
apelidadas “pulmões do mundo”, não apenas pela sua
função de manutenção e renovação dos ecossistemas,
como também pela sua importância em áreas estratégicas
como a economia e a produção de bens e alimentos.

Dia Mundial da Água
O evento, celebrado a 22 de
março, visa alertar as
populações e os governos
para a urgente necessidade
de preservação e poupança
deste recurso natural tão
valioso.
A gestão dos recursos de
água tem impacto em vários setores, nomeadamente na
saúde, produção de alimentos, energia, abastecimento
doméstico e sanitário, indústria e sustentabilidade
ambiental.
As alterações climáticas provocam graves impactos
nos recursos de água. Alterações atmosféricas como
tempestades, períodos de seca, chuva e frio afetam a
quantidade de água disponível e colocam em risco os
ecossistemas que asseguram a qualidade da água.

28 de março: A Hora do Planeta
A Hora do Planeta
ou
Earth
Hour consiste em
apagar as luzes no
mundo inteiro, no
dia 28 de março, à
mesma
hora,
durante
60
minutos
(entre
as 20h30 e 21h30),
num movimento contra as alterações climáticas. O
objetivo é consciencializar as pessoas para a necessidade
de adquirir hábitos que não prejudiquem o meio
ambiente.
É uma iniciativa mundial da WWF - World Wide Fund For
Nature – que se realizou pela primeira vez em 2007, na
Austrália. Nesse ano mais de 2 milhões de australianos e
cerca de 2000 empresas apagaram as luzes.
No ano seguinte 135 países tomaram parte no evento,
que contou com a participação de mais de 50 milhões de
pessoas.
Uma das coisas que torna a Hora do Planeta um momento
marcante é que os monumentos mais emblemáticos são
apagados em todo o mundo, tal como a Torre Eiffel e o
Coliseu. Em Portugal, destaca-se o Mosteiro dos Jerónimos,
o Cristo Rei, a Torre de Belém, o Palácio Nacional de Sintra
e a Ponte 25 de Abril, por exemplo.
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Próximo Boletim
Lançamento do Site de Apoio às Escolas
Num momento em que as escolas portuguesas se encontram com as atividades presenciais
suspensas, a Direção-Geral da Educação (DGE), em colaboração com a Agência Nacional
para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), construiu um sítio online (http://
apoioescolas.dge.mec.pt), com um conjunto de recursos para apoiar as escolas na utilização de
metodologias de ensino a distância que lhes permitam dar continuidade aos processos de
ensino e aprendizagem.
Também

pode consultar a página do Facebook https://www.facebook.com/ApoioE s c o l a s - 1 0 4 0 0 0 4 3 1 2 3 3 9 4 0 / ? _ _ t n _ _ = % 2 C d % 2 C P - R & e i d = A R A q h f w LY W p W M 2 2 4 H v l I D 6 9 EVcNCUpijUvB4VSPXxOU_Cn0464rAMNFYZsMlVuJOF8MdyI1StNnzr-v

Próximo Boletim
A publicação do Boletim 21 está prevista para julho de 2020, pelo que as notícias devem
ser enviadas até dia 15 de junho. Porém, devido à atual situação, estes prazos podem ser
revistos. Esperamos poder continuar a contar com a vossa colaboração. Não se esqueçam
de consultar a informação necessária ao envio de notícias em: https://dge.mec.pt/indicacoespara-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus

A DGE reserva o direito de selecionar os trabalhos enviados.
O conteúdo dos textos é da inteira responsabilidade dos autores.
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