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Editorial
Este é o oitavo Boletim dos Clubes Europeus e com ele pretendemos divulgar projetos, temas e atividades desenvolvidos pelos Clubes Europeus de todo o país,
entre janeiro e março de 2016. Divulgamos, igualmente, os acontecimentos mais marcantes a nível nacional e internacional bem como algumas 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 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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Notícias - Clubes Europeus
Clube Europeu D. Dinis – Lisboa
Os Eurodeputados vêm à Escola: O artigo descreve a visita do Eurodeputado Carlos Zorrinho à Escola D. Dinis, em Lisboa. Leia aqui a

notícia completa.
O Clube Europeu esteve na Futurália: Artigo sobre a participação do Projeto Clube Europeu na Futurália 2016. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EBI de Água de Pau
Mobilidade e Interculturalidade: Um exemplo açoriano: Resumo do seminário proferido pelo Diretor Regional das Comunidades, do Governo
Regional dos Açores, que veio ao Clube Europeu da EBI de Água de Pau falar da história da emigração açoriana ao longo dos séculos,
realçando os processos de integração e de interculturalidade a que os açorianos estiveram sujeitos no mundo. Leia aqui a notícia completa.
Os Imigrantes nos Açores: Encontro com elementos da Associação de Imigrantes nos Açores (AIPA) onde se abordou a questão da Interculturalidade através do exemplo de testemunhos diretos de pessoas que chegaram aos Açores e se integraram na sociedade açoriana.

Leia aqui a notícia completa.
Europe Direct Açores: A notícia fala de uma aula-debate realizada, a 9 de março de 2016, no Clube Europeu, com Pedro Faria e Castro,
do Centro de Informação Europe Direct dos Açores, que veio debater com os jovens questões que se prendem com o contexto geográfico,
político e social da Europa enquanto espaço privilegiado de mobilidade e de interculturalidade. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EBS Padre Manuel Álvares
A Europa foi à escola da Ribeira Brava: Projeto “A Europa vem à tua Escola” em interdisciplinaridade com o Projeto “Interculturalidade e
Mobilidade no Espaço Europeu” na Ribeira Brava (Madeira). O artigo descreve a visita do projeto “A Europa vai à tua Escola”, do Europe
Direct, em parceria com o projeto “Interculturalidade e Mobilidade no Espaço Europeu”. Leia aqui a notícia completa.
Exposição de livros “Gastronomias do Mundo” e outras atividades: Exposição de livros “Gastronomias do Mundo”, testemunhos diversos,
mobilidade e voluntariado no Espaço Europeu, em debate, na secundária da Ribeira Brava. O jornalista A. Macedo Ferreira e a educadora
social Mara Silva deram, em simultâneo, com exposição de livros, os seus testemunhos sobre os 30 anos de adesão de Portugal à União
Europeia. Leia aqui a notícia completa.
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Clube Europeu AE São Gonçalo
Visita ao Espaço Europa e participação no Concurso «Eu sou Europeu»: Os alunos do 3º ciclo do Clube Europeu do Agrupamento

de Escolas de São Gonçalo, deslocaram-se a Lisboa, ao Espaço Europa para tomarem conhecimento deste Espaço e para participarem no Concurso «Eu sou Europeu», no edifício onde funciona a sede da representação da Comissão Europeia e o gabinete do
Parlamento Europeu em Portugal. Leia aqui a notícia completa.
Sessão com a deputada Ana Rita Bessa sobre «Discriminação, racismo, preconceito»: No dia 18 de janeiro, no âmbito do tema do
Parlamento dos Jovens «Racismo, Discriminação e Preconceito», recebemos na Escola Sede do Agrupamento, a visita da deputada
Ana Rita Bessa, do círculo de Lisboa, que veio debater este tema com os nossos alunos. Leia aqui a notícia completa.
Clube Europeu AE Martinho Árias – Soure
O conflito Sírio e as relações internacionais: O Clube Europeu desenvolveu uma parceria com o Centro de Estudos Sociais da Uni-

versidade de Coimbra com o objetivo de sensibilizar os nossos alunos para as questões e o impacto resultantes para as populações
da vivência de uma situação de guerra num território. A questão da fuga das populações dos cenários de guerra e o estatuto de
refugiado. Leia aqui a notícia completa.
Clube Europeu Colégio Senhor dos Milagres

Novos mundos ao mundo, as migrações portuguesas nos séculos XV e XVI: No âmbito da temática “Interculturalidade e mobilidade
no espaço europeu”, proposta pela Direção-Geral de Educação, foi organizada uma exposição de trabalhos dos alunos do 8.º ano
e do Clube Europeu, sobre os descobrimentos portugueses, os territórios explorados e a consequente abertura para o mundo e
para a multiculturalidade existente. Leia aqui a notícia completa.
Clube Europeu ES de Loulé

Vamos celebrar a “Chandeleur”: Celebração da “Chandeleur” e do dia do francês. Leia aqui a notícia completa.
Ajuda Humanitária e Proteção Civil: Palestra / Debate sobre a Ajuda Humanitária e Proteção Civil. Leia aqui a notícia completa.
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Clube Europeu EP Amar Terra Verde

Semana das Línguas na EPATV: No sentido de promover o conhecimento de diversas línguas o Clube Europeu da EPATV e os grupos disciplinares de
Inglês e Francês, assinalaram a semana das línguas promovendo atividades culturais tais como exposições, sessões de cinema, gastronomia e conhecimento das línguas. Leia aqui a notícia completa.
Clube Europeu AE Cascais

O mundo do Poupinhas: Com o Jogo do Poupinhas as crianças do 1º ciclo aprenderam a ser consumidores inteligentes através da seleção dos bens que
efetivamente necessitam para a satisfação das suas necessidades, bem como a gerir o dinheiro nomeadamente através da gestão de um orçamento,
do registo das vendas efetuadas. Leia aqui a notícia completa.
Dia Internacional da Mulher: Dia 8 de Março é um momento adequado para se fazer um balanço e para identificar as desigualdades e situações de
injustiça ainda persistentes a que muitas mulheres ainda estão sujeitas. Serve também para dar visibilidade à mudança social que tem ocorrido quer
pela capacidade de trabalho, quer pela persistência e resiliência das mulheres. Leia aqui a notícia completa.
Clube Europeu AE Marco de Canaveses

Clube Europeu participa no Concurso Euro Run: Membros do Clube Europeu e do projeto Erasmus+ KIDS em Educação Financeira participaram no Concurso Euro Run, promovido pelo Banco Central Europeu, estando um dos alunos do Clube em 1º lugar a nível nacional na lista provisória de vencedores.
Aguarda-se pacientemente a publicação da lista final! Leia aqui a notícia completa.
Educação Financeira ganha visibilidade na Educação Pré-Escolar: O Clube Europeu, no âmbito do projeto em Educação Financeira Erasmus+ KIDS e o
projeto “No Poupar Está o Ganho” promovido pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, estendeu a implementação do Referencial de Educação Financeira até aos alunos da Educação Pré-Escolar do Agrupamento. Leia aqui a notícia completa.
Celebrações da Global Money Week 2016: O Clube Europeu associou-se à Fundação Dr. António Cupertino de Miranda nas celebrações da Global Money Week 2016, que decorreram entre 14 e 20 de março. Leia aqui a notícia completa.
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Clube Europeu AE Henrique Sommer

Bandeiras da PAZ: Durante o mês de janeiro, o Clube Europeu HS celebrou a PAZ!!!...recorrendo a uma tradição tibetana…as Bandeiras da
PAZ. Leia aqui a notícia completa.
Visita de Parceiros Europeus: Aproveitando a vinda dos nossos parceiros europeus para a preparação do projeto KA2 (RECORD), os nossos
alunos do Clube Europeu HS não quiseram perder a oportunidade de os conhecer melhor. Assim, em jeito de entrevista, ficaram a saber
mais informação sobre os países de origem (Turquia, República Checa, Dinamarca e Holanda). Leia aqui a notícia completa.
La Chandeleur - Srª das Candeias���������������������������������������������������������������������������������������������������������
: No dia 2 de Fevereiro, celebra-se a Nossa Senhora das Candeias, diz o povo “se a Nossa Senhora das Candeias estiver a rir está o Inverno para vir, se estiver a chorar está o Inverno a passar”, ou seja, a presença de um dia solarengo pode ser mau
presságio pois tal significa que ainda temos mais uns tempos de invernia. Leia aqui a notícia completa.
Dia da Lingua não Materna: No dia 21 de fevereiro, comemoramos o Dia Internacional da Língua Materna. A data foi instituída pela UNESCO
em 1999 e visa promover a diversidade cultural linguística e a reflexão sobre a preservação das tradições linguísticas e culturais. Leia aqui
a notícia completa.
Intercâmbio Maceira-Ciney: De 4 a 11 de fevereiro de 2016, 15 alunos e 2 professores, inseridos no projeto Eurodyssée, estiveram no Agrupamento de Escolas Henrique Sommer de Maceira. Leia aqui a notícia completa.
Concurso o laço azul mais criativo: Em Portugal, o mês de Abril é o Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude. Leia aqui
a notícia completa.

Clube Europeu AE Vallis Longus

Páscoa no Clube Europeu: Entre os dias 14 e 18 de março, decorreu uma exposição de trabalhos elaborados pelos alunos do Clube Europeu.
Os alunos realizaram pequenas pesquisas sobre a forma de como é comemorada a Páscoa nos diferentes países da União Europeia. Foi
ainda, elaborado um Cartaz, onde se procurou desejar Feliz Páscoa nas línguas oficiais da União Europeia. Leia aqui a notícia completa.
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Datas Relevantes

Dia Mundial do Braille
A data de 4 de janeiro assinala o nascimento de Louis Braille, o criador do sistema de leitura e de escrita Braille, que permite através do toque facilitar
a vida das pessoas invisuais e a sua integração na sociedade.

Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto
Este dia tem por objetivo lembrar das vítimas do Holocausto, o genocídio cometido pelos nazistas e seus adeptos que ceifou a vida de milhões de
judeus, dois milhões de ciganos, quinze mil homossexuais e milhões de outros durante a II Guerra Mundial.

Dia da Não Violência
O dia 30 de Janeiro foi proclamado Dia da Não-violência em homenagem a Gandhi, cuja morte ocorreu justamente neste mesmo dia, no ano de 1948.
Nesta mesma data celebra-se o Dia Escolar da Paz e da Não-violência.

Dia Mundial das Zonas Húmidas
A 2 de fevereiro comemora-se esta efeméride que evoca a criação, em 1971, da Convenção de Ramsar relativa à conservação e ao uso sustentável
das zonas húmidas.
O tema de 2016 é “Zonas Húmidas para o nosso futuro - Modos de vida sustentáveis”, e tem por objetivo destacar a importância das zonas húmidas,
bem como apelar à conservação destes ecossistemas.

Dia Mundial do Cancro
Este dia, comemorado a 4 de fevereiro, é uma iniciativa da UICC (União Internacional de Controlo do Cancro). Este é um evento global que une a
população em torno da luta contra o cancro. Destina-se a salvar vidas humanas, através da sensibilização e da educação.

6

Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina
O dia 6 de fevereiro foi escolhido, a nível mundial, para sensibilizar e reafirmar o compromisso de erradicar esta prática extremamente lesiva que
constitui uma violação grave dos direitos humanos e reflete a desigualdade entre os sexos, evidenciando a discriminação contra as mulheres.

Dia Internacional da Criança com Cancro
Esta data mundial, celebrada a 15 de fevereiro, visa ajudar todas as crianças vítimas de cancro a ter acesso a melhores tratamentos e
medicamentos e ao mesmo tempo ajudar as famílias e os amigos das crianças vítimas da doença.
Dia Mundial da Justiça Social
A data, assinalada a 20 de fevereiro, almeja dar a conhecer as realidades da pobreza, do desemprego e da exclusão, tentando criar oportunidades
para todos e combater as desigualdades no mundo, sobretudo numa altura em que se levantam questões sensíveis como as da migração e dos
refugiados.
Dia Internacional da Língua Materna
Esta efeméride, celebrada anualmente a 21 de fevereiro, visa promover, preservar e proteger todas as línguas faladas pelos povos em todo o
mundo.
Estima-se que existam mais de 7000 línguas em todo o mundo. No entanto, metade destas corre o risco de vir a desaparecer
Dia Mundial das Doenças Raras
A data é comemorada anualmente no último dia de fevereiro em mais de 80 países do mundo e visa alertar a população para este tipo de
doenças e para as dificuldades que os doentes que padecem de doenças raras enfrentam diariamente.
O tema deste ano é “voz do paciente”.
Dia Mundial da Proteção Civil
Este dia, celebrado a 1 de março, tem por objetivo chamar a atenção para a importância da proteção civil, nomeadamente para a prevenção e
para a coordenação de esforços em caso de emergência e calamidade.
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Dia Europeu da Igualdade Salarial
Este ano celebrado a 2 de março, objetivo desta efeméride é o de chamar a atenção dos governos e das empresas para a desigualdade
salarial, tentando travar a mesma o quanto antes.

Dia Internacional da Vida Selvagem
O objetivo deste dia, comemorado a 3 de março, é celebrar a fauna e a flora do planeta, assim como alertar para os perigos do tráfico
de espécies selvagens animais.
O tema do Dia Internacional da Vida Selvagem de 2016 é “O futuro da vida selvagem está em nossas mãos”, com destaque para a
proteção do elefante africano e asiático.
Dia Internacional da Mulher
Em 1975, as Nações Unidas promoveram o Ano Internacional da Mulher e em 1977 proclamaram o dia 8 de março como o Dia
Internacional da Mulher.
Um dos objetivos por detrás da origem do Dia Internacional da Mulher é recordar as conquistas das mulheres e a luta contra o preconceito,
seja racial, sexual, político, cultural, linguístico ou económico.
Dia Europeu das Vítimas do Terrorismo
Este dia, que tem lugar a 11 de março, tem por objetivo lembrar as vítimas de terrorismo na Europa. Neste dia presta-se homenagem a
todas as pessoas que perderam a vida em ataques terroristas, partilhando-se a dor dos familiares e dos amigos das vítimas de terrorismo.
Dia Mundial dos Direitos do Consumidor
Celebra-se no dia 15 de março o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Data icónica que procura recordar os enormes avanços que
se têm verificado na proteção dos direitos do consumidor, um pouco por todo o mundo desde 1962.
Dia Mundial da Árvore
O objetivo da comemoração do Dia Mundial da Árvore, a 21 de março, é o de 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).
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Dia Internacional de Luta Contra a Discriminação Racial
Esta efeméride surgiu em consequência do massacre ocorrido em Joanesburgo a 21 de março de 1960: o Massacre de Sharpeville. Neste
dia 20.000 pessoas protestavam pacificamente contra a Lei do Passe, que obrigava a população negra a ser portadora de um cartão com
identificação dos locais onde era permitida a sua circulação. A polícia do regime de apartheid disparou na multidão desarmada, causando 69
mortos e 186 feridos.
Dia Internacional da Síndrome de Down
O dia 21 de março foi escolhido pela Down Syndrome International para a comemoração do dia mundial da Síndrome de Down, por fazer referência
à trissomia do cromossoma 21. O objetivo deste dia é o de dar voz às pessoas que vivem com esta síndrome, combatendo a desinformação e o
preconceito.

Dia Mundial da Água
Celebrado a 22 de março, a data visa alertar as populações e os governos para a urgente necessidade de preservação e poupança deste recurso
natural tão valioso.
Este ano, o tema escolhido é “Água e Empregos”
Dia Mundial da Tuberculose
O objetivo deste dia, lembrado a 24 de março, é o de alertar a população sobre a doença e lutar para a sua erradicação. Foi a 24 de março de
1882 que Robert Koch anunciou a descoberta da causa da tuberculose – o bacilo TB – o que seria o início do diagnóstico e da cura da tuberculose.
O tema do Dia Mundial da Tuberculose 2016 é “Unir para acabar com a tuberculose”.
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Informações
Referencial Dimensão Europeia da Educação
Informamos que já pode consultar o Referencia Dimensão Europeia da Educação. Este Referencial, de natureza flexível, pode ser
usado em contextos muito diversos, no seu todo ou em parte, no quadro da dimensão transversal da Educação para a Cidadania,
através do desenvolvimento de projetos e iniciativas que tenham como objetivo contribuir para a formação pessoal e social dos
alunos.

Próximo Boletim
A publicação do próximo Boletim está prevista para julho de 2016, pelo que devem enviar as noticias até dia 30 de junho. 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/divulgacao-detrabalhos-dos-clubes-europeus.
A DGE reserva o direito de selecionar os trabalhos enviados.

10

