
1

bo le t im
21

julho 2020

Este é o vigésimo primeiro Boletim dos Clubes Europeus. Com esta publicação pretendemos divulgar projetos, temas 
e atividades desenvolvidos pelos Clubes Europeus portugueses, entre abril e junho de 2020. Divulgamos, igualmente, 
datas relevantes a nível nacional e internacional bem como informações de interesse.

Esta edição é de alguma forma especial, uma vez que as notícias nela constantes abrangem um período letivo 
“diferente”, decorrido na sua maioria em casa e não na escola.

Apesar desta situação, os Clubes conseguiram transformar as dificuldades em desafios e a prova disso é este Boletim 
e as inúmeras publicações efetuadas nas páginas do Facebook dos vários Clubes.

Aproveitamos para enviar um especial agradecimento a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que o 
trabalho dos Clubes mantivesse o ritmo e qualidade de sempre. 

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. 

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!

A Equipa dos Clubes Europeus
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Clube Europeu AE Júlio Dinis - 
Gondomar

Comemoração 25 de Abril: O Clube 
Europeu comemorou o 25 de Abril de 
1974, uma data histórica que nos 
libertou da ditadura e instaurou a 
liberdade e a democracia em Portugal. 

Comemorar esta data constitui uma obrigação histórica 
pelo significado, simbologia e homenagem que nos 
merecem todos. Leia aqui a notícia completa.

Comemoração Dia da Europa: Os alunos do Clube 
Europeu, mesmo em confinamento, não deixaram de 
comemorar este dia tão importante para a Europa. 
Juntos, mas cada um em sua casa, elaboraram um 
conjunto de atividades para dar a conhecer o porquê 
desta comemoração e mostrar que é importante manter 
vivo o “sonho” de Robert Schumann. Leia aqui a notícia 
completa.

#CRIAATUAHORTA: Será que uma horta pode fazer a 
diferença? Será que reutilizar um garrafão pode ajudar?
Sim, uma horta pode ser a solução, pode ser um sinal de 
revolução, um novo olhar, um novo sinal de quem quer 
mudar!
Se todos nós criássemos a nossa horta, o mundo tornar-
se-ia um lugar único, verde, reciclável. Leia aqui a notícia 
completa.

Entrevista a Paulo Ferreira: Entrevista com o fotografo 
Paulo Ferreira que com o seu trabalho na Islândia, Nova 
Zelândia, Patagónia, Chile, Argentina, Noruega, Parque 
de Natureza de Noudar, Parque Natural do Alvão, Parque 
Nacional da Peneda-Gerês, Douro Internacional, Marvão, 
Gondomar e Porto passa uma mensagem muito clara. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Gondifelos 
Clube Europeu AEG lembra o Dia da 
Europa num tempo de novos desafios: O 
Clube Europeu AEG assinalou o Dia da 
Europa com a partilha de jogos interativos 
com a comunidade educativa. Foi uma 
forma modesta de o fazer, mas em tempos 
de confinamento e de grandes desafios 

que se colocam à Europa e ao Mundo, é essencial lembrar 
que fazemos parte da realidade europeia. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Amadeo de Souza 
Cardoso

Cálculo da pegada ecológica e peso do 
lixo: Foi pedido aos alunos do clube da 
Europa em articulação com a disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento que 
calculassem, tendo em conta o seu 
agregado familiar, a pegada ecológica e 

que pesassem o lixo para tomarem consciência de como 
somos poluidores e muito. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Esc. Prof. de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural 
de Cister

Celebração do Dia da Europa: Realização 
de vídeo por aluna do Clube Europeu 
com sugestão de leitura de um escritor 
europeu. Leia aqui a notícia completa.

https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_1.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_2.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_gondifelos_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_amadeo_de_souza_cardoso_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/esc_prof_de_agricultura_e_desenvolvimento_rural_de_cister_noticia_1.pdf
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Clube Europeu EB 2/3 Sec. Gonçalves 
Zarco

Comemoração do dia da Europa: O 
Clube Europeu da Escola Básica e 
Secundária Gonçalves Zarco, no 
Funchal, organizou uma semana de 
atividades para comemorar o dia da 

Europa, no passado mês de maio. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE São Bruno
AE São Bruno - Caxias, 
vence Jan Amos 
Comenius EU prize for 
high quality teaching 

about the European Union: A Escola de São Bruno, Caxias 
– Oeiras foi a vencedora do prémio europeu Jan Amos 
Comenius for high quality teaching about the EU, em 
Portugal. Este prémio visa reconhecer as escolas que 
ajudam os seus alunos a aprender sobre a União Europeia. 
Leia aqui a notícia completa.

Dia Mundial do Ambiente: Mesmo sem alunos na escola, 
o AE de São Bruno – Caxias não quis deixar de celebrar o 
Dia Mundial do Ambiente, com atividades muito variadas, 
apelando à criatividade, responsabilidade e consciência 
ambiental da comunidade escolar. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu Colégio dos Plátanos

 por uma Europa mais unida: O Clube 
Europeu desafiou os alunos do Colégio 
dos Plátanos a fazer máscaras de 
proteção social alusivas à União 
Europeia como forma de assinalar o 
Dia da Europa, a 9 de maio. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Azambuja

Hora do Planeta: No âmbito do projeto 
do Clube Europeu foi realizado um 
concurso, via ferramenta digital kahoot, 
a várias turmas da nossa comunidade 
escolar, alusivo à “Hora do Planeta”. Leia 

aqui a notícia completa.

Dia Mundial da Terra: Trabalhos realizados pelos alunos 
do 7º ano, com muito empenho e criatividade!! Leia aqui 
a notícia completa.

Alterações Climáticas e Pacto Ecológico Europeu: 
Trabalhos realizados pelos alunos das turmas 11ºA, 
11ºB e 11ºD, durante o 3º período, na sequência da 
palestra sobre “Alterações Climáticas”.  Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu Colégio S. Miguel
EU acredito na EUropa!: Embora 
confinados devido à crise 
pandémica provocada pelo novo 
coronavírus, o Clube Europeu do 

Colégio de São Miguel não quis deixar de celebrar o Dia da 
Europa. Numa altura difícil como a que o mundo está a 
viver, pareceu-nos fazer ainda mais sentido lembrar a 
importância da união europeia. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Padre João 
Rodrigues

Comemoração do DIA DA EUROPA: 
Numa época em que milhares cidadãos 
portugueses vivem momentos difíceis 
resultantes da crise provocada pelo 
coronavírus, alguns alunos do Clube 

Europeu do Agrupamento de Escolas de Sernancelhe, 
celebraram este dia partilhando conhecimentos sobre os 
países da União Europeia. Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/eb_sec_goncalves_zarco_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_sao_bruno_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_sao_bruno_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/colegio_dos_platanos_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_azambuja_noticia_1_0.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_azambuja_noticia_2_0.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_azambuja_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/colegio_sao_miguel_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_padre_joao_rodrigues_noticia_1.pdf
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Clube Europeu AE Dr. Ginestal 
Machado

Comemoração do Dia da Europa 
2020: O Clube Europeu e o Clube de 
Inglês apresentaram à comunidade 
educativa o vídeo final da 

comemoração do Dia da Europa 2020. Leia aqui a notícia 
completa.

Dia Mundial do Ambiente 2020: O Clube Europeu 
assinalou o Dia Mundial do Ambiente com a transmissão 
de uma mensagem de preservação do mesmo. Leia aqui 
a notícia completa.

Clube Europeu AE Celorico de Basto
Dia Internacional da Biodiversidade 
– 22 de maio: O Clube Europeu – 
CELO(EU)RICO – em articulação com 
Cidadania e Desenvolvimento do 
10.º ano de escolaridade, 
Coordenadora de Projetos, e com o 

contributo de Português e Geografia A, apresentou uma 
exposição de trabalhos subordinados ao tema da 
Biodiversidade. Leia aqui a notícia completa.

O Clube Europeu – CELO(EU)RICO – promoveu atividades 
para celebrar o Dia da Europa a 9 de maio: A celebração 
do Dia da Europa estava, inicialmente, definida para a 
realização no espaço escolar, com um conjunto diverso de 
atividades, que, rapidamente, tiveram de ser ajustadas ao 
espaço virtual, numa escola de E@D. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Abelheira
Clube PanEuropeu e o projeto Get up 
and Goals: No sentido de aprofundar 
a temática em estudo, os alunos 
inscritos no Clube PanEuropeu da 

Escola Básica da Abelheira realizaram várias pesquisas 
sobre países, rios e oceanos mais e menos poluídos no 
mundo. Leia aqui a notícia completa. 

Clube Europeu Colégio dos Milagres
Jogo de Tabuleiro – “Conhecer para 
melhor agir!”: Os alunos pesquisaram e 
consideraram que para combater as 
alterações climáticas era necessário 
conhecer o que já tem sido feito pelos 

países da União Europeia. Da pesquisa, surgiu a ideia de 
construírem um jogo. Leia aqui a notícia completa.

Comemoração Dia da Europa: Relembrado o Dia da 
Europa (9 de maio) com a pesquisa sobre curiosidades 
dos diferentes países que constituem a EU. Leia aqui a 
notícia completa.

Comemoração Dia Mundial do Ambiente: O Clube 
celebrou a 5 de junho o Dia Mundial do Ambiente. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Alijó
Mês de maio, mês do coração: A Equipa 
do Clube Europeu celebrou no mês do 
maio, juntando-se assim a variadíssimas 
iniciativas, o mês do coração. É importante 
relembrar a importância deste órgão, não 
só do ponto de vista dos afetos e emoções 
(bate mais forte quando estamos 

apaixonados), mas também, quando a nível de saúde. 
Leia aqui a notícia completa.

Dia da criança: No dia 1 de junho comemora-se o Dia da 
Criança. E quem não tem, em si, uma criança que mantém 
viva a esperança de um mundo perfeito? Será que é a 
sociedade que transforma uma criança feliz, num adulto 
insatisfeito? Creio que não. Leia aqui a notícia completa.

Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades: Este 
ano o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, 
comemorou-se de forma mais retraída e calma. É inegável 
que o dia 10 de junho é a data das mais importantes 
(senão a mais importante), no que se refere às datas que 
todos os anos são assinaladas no nosso país. Leia aqui a 
notícia completa.

Alterações Climáticas: Vivemos tempos incertos. A 
todos os níveis. Mas um dos mais preocupantes continua 
a prender-se com as alterações climáticas. Tendo em 
consideração esta temática, foi proposto a todos os 
alunos do ensino secundário a realização de trabalho sob 
a forma de filme, reportagem, ou outro meio. Leia aqui a 
notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_ginestal_machado_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_ginestal_machado_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_celorico_de_basto_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_celorico_de_basto_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_abelheira_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/colegio_sr._milagres_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/colegio_sr._milagres_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/colegio_sr._milagres_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_4.pdf


5

Clube Europeu AE D. Maria II - VNF
Celebração do Dia da Europa: O 
Clube Europeu do Agrupamento 
de Escolas D. Maria II comemorou, 
no passado dia 8 de maio, o Dia da 
Europa, através de duas 
videoconferências sobre a História 
da União Europeia e da integração 

europeia. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vilela
Mensagens solidárias (vídeo), com 27 
escolas da UE e população sénior: Em 
tempos atípicos, o Clube Europeu teve 
que se adaptar às novas tecnologias do 
ensino a distância. Assim, as professoras 
responsáveis criaram uma classroom, 

para os “membros” deste tão Ilustre Clube. Como 
“pontapé de saída” deliberou-se as linhas orientadores 
deste projeto durante o confinamento. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Dr. Ferreira da Silva
Concurso “O Nosso Saco Reutilizável”: 
Para assinalar o Dia Mundial do 
Ambiente, o Clube Europeu AEFS lançou 
o concurso “O nosso saco reutilizável”, 
que consistiu na criação de uma 
ilustração e um slogan para decorar um 
saco de tecido reutilizável a distribuir na 

comunidade escolar. O objetivo desta atividade foi alertar 
os alunos e comunidade. Leia aqui a notícia completa.

Dia da Europa: Para assinalar o Dia da Europa, ainda 
que à distância, o Clube Europeu AEFS criou um mural 
virtual onde incluiu todas as atividades dinamizadas 
neste âmbito e onde divulgou também outras atividades 
realizadas no Agrupamento sobre a temática. Leia aqui a 
notícia completa.

Dia Mundial do Ambiente: Para assinalar o Dia Mundial 
do Ambiente, o Clube Europeu dinamizou diversas 
atividades, este ano em formato diferente, tendo em 
conta as condicionantes geradas pelo ensino à distância. 
Esta data foi aproveitada para chamar à atenção da 
comunidade escolar para os problemas ambientais que o 
planeta. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE José Relvas
A ler celebramos a Europa com os 
nossos parceiros europeus: O 
Clube Europeu José Relvas 
respondeu ao desafio do Centro 
Europe Direct, Oeste e Lezíria do 
Tejo e, em parceria com a Biblioteca 

Escolar do nosso agrupamento, convidou vários dos 
parceiros europeus para reproduzirem na língua materna 
uma das frases mais emblemáticas do “Principezinho”. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Proença-a-Nova
Dia da Europa (9 de maio): No âmbito do 
E@D o Clube Europeu do Agrupamento de 
Escolas de Proença-a-Nova assinalou o Dia 
da Europa e o Dia Mundial do Ambiente. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Soares Basto
Semana pelo Clima (S)Em 
Alteração: Semana pelo Clima 
(S)Em Alteração: Alunos do 2º 
ciclo do Agrupamento de 

Escolas Soares de Basto, em Oliveira de Azeméis, 
participaram em sessões de informação e sensibilização 
sobre alterações climáticas, tema do Clube Europeu este 
ano letivo. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Padre Vítor Milícias
Comemoração do dia da 
Europa: Comemoração do 
Dia da Europa: entre os dias 
15 e 19 de maio, o Clube 

Europeu, o Eco Escolas e a Biblioteca Escolar dinamizaram 
um conjunto de atividades relativas às boas práticas 
ambientais (relacionado com o tema do clube europeu: 
Alterações climáticas: desafios para a Europa) e outros 
temas. Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_d._maria_ii_vila_nova_de_famalicao_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_vilela_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_dr._ferreira_da_silva_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_dr._ferreira_da_silva_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_dr._ferreira_da_silva_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_jose_relvas_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_proenca-a-nova_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_soares_basto_noticia_1.pdf
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Clube Europeu AE Vidigueira

O Clube Europeu da escola da 
Vidigueira, celebra por vídeo 
conferência o Dia do Ambiente: A 
5 de Junho, comemora-se o Dia 

Mundial do Ambiente e para assinalar esta data, e a sua 
importância para as alterações climáticas, os membros do 
CE foram desafiados, a um “Gameshow Quiz”, elaborado 
na ferramenta WEB 2.0 “Worldwall”. Leia aqui a notícia 
completa.

As Alterações Climáticas em Debate com a RNCE, ETW 
e CJM: Os alunos do Clube Europeu do AE de Vidigueira 
reúnem com representantes da Rede Nacional de Clubes 
Europeus, do Serviço Nacional eTwinning e da Casa Jean 
Monnet para debater as Alterações Climáticas. Leia aqui 
a notícia completa.

Alunos do CE celebram Dia da Europa com o CIED do 
Baixo Alentejo: Os alunos do Clube Europeu celebram o 
Dia da Europa, via Zoom, com a presença de representante 
do Centro de Informação Europe Direct do Baixo Alentejo. 
Leia aqui a notícia completa.

Alunos do Clube Europeu em encontro eTwinning: Os 
alunos do Clube Europeu fazem reunião online com 
parceiros do projeto eTwinning “European Eco Friends”. 
Leia aqui a notícia completa.

Eco Mascotes: Alunos do Clube Europeu, em tempo de 
pandemia, constroem Mascotes Ecológicas com super-
poderes para cuidarem do Planeta Terra. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Sertã
Depois das cinzas – Reflorestação 
com plantas autóctones: Depois das 
cinzas – Reflorestação com plantas 
autóctones (sobreiros, oliveiras, 
castanheiros, medronheiros e 
carvalhos), junto da Praia Fluvial do 

Troviscal, no Concelho da Sertã, com caminhada de 
exploração de plantas silvestres. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Eugénio de Castro

O Dia da Mãe: Com especial 
carinho por este dia tão singular 
(este ano), decidiram trabalhar 
individualmente o tema. 

Elaboraram textos sobre a origem do Dia da Mãe e da sua 
história, fizeram mensagens comoventes, escreveram 
poemas (curtos), cartões e montagem de fotos. Leia aqui 
a notícia completa.

Covid- um desafio para a Humanidade: Pesquisa, seleção 
e elaboração de trabalhos em diferentes formatos: 
texto argumentativo, PowerPoint, inquéritos) sobre a 
problemática da pandemia. Enfoque no tema: Covid: 
um desafio para a Humanidade. Trabalhos de bom nível 
e muita informação sobre o tema. Leia aqui a notícia 
completa.

A solidariedade em tempo de pandemia: Angariação, 
junto de toda a comunidade escolar, alimentos, roupas, 
brinquedos e conseguiram entregar nas caixas solidárias 
um pouco de tudo.  Caixas, cheias de conteúdos, mas 
muito mais cheios do seu carinho! Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Virginia Moura 
Eu digo não ao desperdício! - 
«Reaproveito com imaginação ...»: O 
desperdício alimentar apresenta 
inúmeras consequências que têm um 
impacto negativo nas nossas vidas não 
só a nível social, mas também, ético, 

económico, sanitário e até ambiental. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Almeirim
Pequenos gestos, grandes 
passos: Acreditamos que 
muitos pequenos gestos têm 
um grande impacto e que 
todos podemos contribuir 

para minimizar e reverter o efeito das alterações 
climáticas. É um desafio para a Europa, logo para todos 
nós! Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_vidigueira_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_vidigueira_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_vidigueira_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_vidigueira_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_vidigueira_noticia_5.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_eugenio_de_castro_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_eugenio_de_castro_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_eugenio_de_castro_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_virginia_moura_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_almeirim_noticia_1.pdf
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Clube Europeu AE Marrazes
Plantação em Confinamento - 
«Alunos dos Marrazes, 
provavelmente os melhores alunos 
do Mundo»: Em confinamento os 
alunos do Clube Europeu da Escola 
Básica nº2 de Marrazes 

responderam ao 1º desafio deste período com plantações 
feitas nas suas casas, varandas, quintais, jardins e hortas. 
Leia aqui a notícia completa.

Alunos do Clube Europeu assinalam Dia da Criança com 
construção de jogos: O Clube Europeu propôs aos seus 
alunos a construção de jogos tradicionais ou não com 
materiais recicláveis, tais como: jogo do galo, damas, 
andas, latas em pirâmide, bolas de trapo, jogo do vai-
e-vem, jogo do telefone, dominó… Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Gondomar
Dia da Europa no AEG1: No dia 9 de 
maio, o Clube Europeu, festejando a 
paz e a unidade no continente europeu, 
celebrou o Dia da Europa, mesmo no 
contexto de confinamento devido à 
Covid-19, com atividades diversificadas, 
com recurso às plataformas 

informáticas, que envolveram alunos e professores do 
AEG1. Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_marrazes_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_marrazes_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_21/ae_gondomar_noticia_1.pdf
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Dia Mundial da Saúde
Este dia, celebrado a 7 de abril, foi 
escolhido pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) por ocasião da 
primeira assembleia da OMS.

Este evento é uma oportunidade 
única de alertar a sociedade civil para 
temas-chave na área da saúde que 

afetam a humanidade, desenvolver atividades com vista 
à promoção do bem-estar das populações, bem como 
promover hábitos de vida saudáveis.

Este ano, devido às atuais circunstâncias, o dia assume 
particular importância.

Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios

Esta data, celebrada a 
18 de abril, visa 
aumentar a consciência 
pública relativamente à 
diversidade do 

património e aos esforços necessários para o proteger e 
conservar.

Pretende-se que este dia funcione como um marco 
comemorativo do património nacional, mas que celebre, 
também, a solidariedade internacional em torno da 
salvaguarda e da valorização do património de todo o 
mundo.

Dia da Terra
Este dia é comemorado 
a 22 de abril e tem como 
objetivo reconhecer a 
importância do planeta 
e alertar todos os seus 
habitantes para a 
importância e a 

necessidade de preservar os recursos naturais do mundo.

Atualmente este evento é celebrado em mais de 190 
países, com a participação de cerca de mil milhões 
de pessoas que manifestam o seu compromisso com 
a proteção e a necessidade de preservar os recursos 
naturais, o ambiente e a sustentabilidade da Terra.

Dia Mundial da Língua Portuguesa
Hoje, 5 de maio de 2020, 
comemora-se pela 1.ª vez 
este dia! Foi proclamado 
pela 40.ª Conferência 
Geral da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), em novembro de 2019.

A escolha do dia está articulada com a resolução de 2009 
do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) sobre a Instituição do Dia da 
Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP.

As redes externas do Camões, I.P., em particular as 
redes de Coordenação de Ensino e de Centros Culturais, 
irão assinalar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, 
nomeadamente através da realização de atividades com 
recursos digitais.

Neste âmbito, está prevista a realização de 87 atividades, 
em 24 países.
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Dia Mundial da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho

Esta celebração, que tem 
lugar a 8 de maio, marca 
igualmente o aniversário 
de Henry Dunant, o 
fundador da Cruz 
Vermelha e a primeira 
pessoa a receber o Prémio 

Nobel da Paz.

Esta data procura chamar a atenção para o papel deste 
movimento a nível internacional, na defesa dos valores 
humanitários, da paz e do respeito pela dignidade 
humana.

Colaboram com esta Organização milhões de voluntários 
em todo o mundo.

Dia da Europa
A efeméride, comemorada a 9 
de maio, assinala a paz e a 
unidade do continente 
europeu. Esta data assinala o 
aniversário da histórica 
«Declaração Schuman».

A visão de Schuman passava 
pela criação de uma instituição europeia encarregada de 
gerir em comum a produção do carvão e do aço. Menos 
de um ano mais tarde, era assinado um tratado que 
criava uma entidade com essas funções. Considera-se 
que a União Europeia atual teve início com a proposta de 
Schuman.

Este ano, no Dia da Europa, as instituições europeias 
desejam prestar uma homenagem especial, através de 
uma série de atividades online, aos numerosos europeus 
que, num espírito de solidariedade, ajudam a União 
Europeia a superar a crise do coronavírus.

Dia Internacional da Biodiversidade
Esta efeméride, celebrada a 22 de maio, 
visa alertar a população para a 
necessidade e importância da 
conservação da diversidade biológica.

Foi igualmente nesta data (22 de maio 
de 1992) que se adotou o texto final da 
Convenção da Diversidade Biológica.

O tema de 2020 é “ As Nossas soluções estão na natureza”.

Dia Europeu dos Parques Naturais
Este dia é celebrado a 24 de 
maio, em virtude da criação dos 
primeiros Parques Nacionais da 
Europa, na Suécia, em 1909.

Procurando chamar a atenção 
para o bem-estar que propicia 
ao ser humano e sua saúde, 
o contacto com a natureza, 
parques e zonas verdes são 

locais que devolvem o homem à sua condição mais pura 
e autêntica.

O tema de 2020 do Dia Europeu dos Parques Naturais é: 
“Parques saudáveis, pessoas saudáveis”.

Dia Mundial do Ambiente

Este evento celebra-se todos os 
anos, desde 1974, no dia 5 de 
junho. Cerca de 150 países 
celebram-no para “promover a 
consciência e a ação ambiental 
a nível mundial”.

Este ano, o Dia Mundial do 
Ambiente vai focar-se no 

papel crucial da biodiversidade. A Colômbia é o país que 
albergará as celebrações mundiais.

Dia Mundial dos Oceanos
Este dia é celebrado a 
8 de junho e tem por 
objetivo lembrar a 
importância dos 
oceanos na vida 
quotidiana de todos 
nós, enquanto 
“pulmões do planeta” 

e emissores de grande parte do oxigénio que respiramos.

O Tema de 2020 do Dia Mundial dos Oceanos é: “Inovação 
para um oceano sustentável.”
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Próximo Boletim

A publicação do Boletim 22 está prevista para janeiro de 2021, pelo que as notícias devem 
ser enviadas até dia 20 de dezembro de 2020. 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/indicacoes-para-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.

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

