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dezembro 2015

Editorial
Este é o sétimo Boletim dos Clubes Europeus (CE) e com ele pretendemos divulgar projetos, temas e atividades desenvolvidos pelos CE de todo o país,
entre setembro e dezembro de 2015. 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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Destaque
• I Encontro Nacional dos Clubes Europeus
Decorreu no dia 14 de novembro, na Escola Secundária de Camões, em Lisboa, o I Encontro Nacional dos Clubes
Europeus.
Consulte aqui o programa.
O evento, que contou com mais de 100 participantes do continente e ilhas, abordou diversas temáticas relacionadas
com os clubes europeus e a cidadania europeia.
A sessão de abertura esteve a cargo do Diretor da Escola Secundária de Camões e do Diretor-Geral da Educação,
tendo sido observado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado, de 13 de novembro, em Paris.
O primeiro painel da manhã, a cargo da Representação da Comissão Europeia
em Portugal, Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. (consulte
apresentação) e da Direção-Geral da Educação (consulte apresentação),
constituiu uma síntese do que foi, em Portugal e na Europa, o Ano Europeu para o
Desenvolvimento (AED). Seguidamente foi apresentado, pelas entidades envolvidas
na sua elaboração: o Centro de Informação Europeia Jacques Delors (consulte
apresentação), a Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação e a DireçãoGeral da Educação (consulte apresentação), o Referencial Dimensão Europeia da
Educação. Este Referencial visa contribuir para o conhecimento e envolvimento dos
alunos no projeto de construção europeia, incentivar a sua participação e promover
uma identificação com os valores europeus.
Após o almoço, onde participantes e conferencistas confraternizaram e trocaram
ideias, foram entregues os prémios do Concurso dos Clubes Europeus 2014/15 aos Clubes do Agrupamento de Escolas de Paredes (consulte
apresentação), do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós (consulte apresentação) e do Agrupamento de Escolas de Vilela (consulte
apresentação), que falaram da sua experiência e efetuaram uma apresentação do trabalho por eles desenvolvido ao longo do ano letivo. O painel
sobre Interculturalidade e Mobilidade no Espaço Europeu, tema a Concurso este ano letivo e que assume particular relevância e atualidade face ao aumento
dos fluxos migratórios no espaço europeu, à sua génese e dimensão. Este painel esteve a cargo do Alto Comissariado para as Migrações, I.P. (consulte
apresentação) e da Fundação Aga Khan Portugal (consulte apresentação). Por último, o painel A Europa e os Jovens contou com a presença da
Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação (consulte apresentação) e do eTwinning (consulte apresentação). Foram apresentadas as
oportunidades oferecidas pelo programa Erasmus+ e o projeto eTwinning e explicado o seu funcionamento. Este painel contou ainda com a presença de
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duas docentes, de escolas com Clube Europeu e projeto etwinning, que falaram da sua experiência e partilharam ideias.
O encerramento esteve a cargo do Diretor de Serviços de Projetos Educativos da DGE.
Veja aqui fotos de evento.
Durante todo o encontro esteve patente uma exposição de posters, elaborados pelos Clubes, que retratava o trabalho desenvolvido durante o ano letivo
2014/15 bem como a sua importância nas escolas, a qual em muito concorreu para a boa consecução do evento.
Veja aqui a exposição.
Um agradecimento especial à Eça TV (do Agrupamento de Escolas Eça de Queiroz), que graciosamente acompanhou e documentou todo o evento.
O balanço final do evento foi bastante positivo, estando a ser planeado o II Encontro, a ter lugar em 2016, tendo por base a celebração dos 30 anos de
existência dos Clubes Europeus em Portugal.
Agradecemos a todos os que colaboraram e/ou participaram neste Encontro e que em muito contribuíram para o seu sucesso.
Madalena Guedes
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Notícias - Clubes Europeus
• Clube Europeu Eugénio de Castro – Coimbra
Dia Mundial do Professor: Comemoração do Dia Mundial do Professor na Escola Básica de Eugénio de Castro. Leia aqui a
notícia completa.
Halloween: Os sete grupos do Clube Europeu da Escola de Eugénio de Castro, Coimbra, debruçaram-se sobre as origens
do Halloween, selecionaram mensagens, ditos, poemas e imagens, para além de lembrar, por escrito, o desfile realizado pelos
próprios, acompanhado de registo fotográfico. Leia aqui a notícia completa.
• Clube Europeu Almeirim
O Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Almeirim visitou o Parlamento Europeu em Bruxelas. Leia aqui a notícia
completa.
• Clube Europeu Amares
A Atualidade da União Europeia: O Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Amares desenvolve com duas turmas de
10.º ano, D e E um projeto de informação sobre a União Europeia. Semanalmente são pesquisadas e selecionadas notícias, de
âmbito variado, sobre a União Europeia e os seus países membros e são expostas para consulta e leitura por parte de toda a
comunidade educativa. Leia aqui a notícia completa.
• Clube Europeu D. Dinis – Lisboa
Back to School: No artigo consta a forma como decorreu a realização do evento, tendo em consideração as intervenções da Dra.
Liliana Domingues e dos alunos. Leia aqui a notícia completa.
I Encontro Nacional dos Clubes Europeus: O artigo descreve a forma como decorreu o I Encontro Nacional dos Clubes
Europeus e as suas mais-valias para a promoção da cidadania europeia nas escolas. Leia aqui a notícia completa.
Os Eurodeputados vêm à Escola: O artigo descreve a visita da Eurodeputada Sofia Ribeiro à Escola D. Dinis, em Lisboa. Leia aqui
a notícia completa.
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• Clube Europeu Ílhavo
Dia Europeu das Línguas: No Dia Europeu das Línguas levámos a cabo as seguintes atividades: Leitura de documento da Comissão
Europeia sobre o Dia Europeu das Línguas; Declamação do poema “Amigo…olha o que eu digo”, da autoria de Danielle Bouvet (mãe
de uma criança surda), em língua gestual portuguesa, e lido por uma aluna ouvinte; criação de slogans alusivos ao dia. Leia aqui a notícia
completa.
• Clube Europeu Infante D. Pedro – Penela
Eurodesafio para os alunos: O Clube Europeu despertou nos alunos, ao longo do primeiro período, a curiosidade pela descoberta dos
países da União Europeia ao longo do primeiro período através de um “Eurodesafio Mensal”. Na biblioteca da escola encontraram
uma questão para a qual pesquisaram resposta, sendo sorteado um vencedor mensal. Leia aqui a notícia completa.
• Clube Europeu Macedo de Cavaleiros
Natal Solidário: Para festejar esta quadra festiva, e, de acordo com as necessidades dos alunos do Agrupamento, o Clube Europeu
decidiu promover um concurso do melhor cabaz de Natal. Foi uma atividade de grande sucesso dado o elevado número de cabazes
executados pelas turmas e distribuidos às familias mais carenciadas. Leia aqui a notícia completa.
• Clube Europeu Martinho Árias - Soure
Seremos Todos livres e iguais? Os Direitos Humanos no mundo: O Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Soure tomou
a iniciativa de proceder à comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tendo realizado no passado dia 27 de
novembro, uma palestra levada a cabo pelo CES vai à escola. (Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra). Leia aqui a
notícia completa.
A União Europeia, as Fronteiras e a problemática dos Refugiados: No passado dia 12 de novembro realizou-se no auditório da escola
sede do Agrupamento uma palestra dinamizada pelas investigadoras do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Dr.ª
Licínia Simão e Dr.ª Daniela Nascimento. Leia aqui a notícia completa.
“Conhecimento da nota de euro - Às voltas com o euro”: O Clube Europeu do Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure
tomou a iniciativa de estabelecer uma parceria com o Banco de Portugal, tendo realizado no passado dia 15 de dezembro, uma palestra
dinamizada pelo nosso banco central. Leia aqui a notícia completa.
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• Clube Europeu Vilela
Dia Europeu sobre a Proteção de crianças contra a exploração sexual: Os alunos do Clube Europeu procuraram sensibilizar toda a
comunidade educativa para o aumento de casos de abuso e exploração sexual de crianças. Leia aqui a notícia completa.
Direitos Humanos: Ontem e Hoje: Os alunos do Clube Europeu procuraram sensibilizar toda a comunidade educativa para os problemas
de discriminação e racismo que continuam a ocorrer na sociedade atual. Leia aqui a notícia completa.
Dia Internacional das Migrações: Os alunos do Clube Europeu procuraram sensibilizar toda a comunidade educativa para a questão das
migrações. Leia aqui a notícia completa.
Natal no Clube Europeu: Os alunos do Clube Europeu procuraram compreender a malha intercultural presente no espaço europeu. Leia
aqui a notícia completa.
Pobreza zero: Os alunos do Clube Europeu colaboraram com a OIKOS na Campanha “Pobreza Zero”. Leia aqui a notícia completa.
• Clube Europeu Ribeira Brava – Madeira
2015 - Ano Europeu do Desenvolvimento – Desfile de Moda: No passado dia 29 de outubro de 2015, a Escola Básica e Secundária Padre
Manuel Álvares (Ribeira Brava - Madeira) realizou um desfile de moda alusivo ao “racismo-discriminação-preconceito”, aproveitando o
interesse dos alunos para a celebração do chamado “Dia das Bruxas”, envolvendo a participação de alunos do terceiro ciclo, funcionários
e professores. O evento decorreu no pátio do respetivo estabelecimento de ensino, no intervalo das 11:30 horas. Leia aqui a notícia
completa.
Conferência da Dra. Helena Andrade, da AMI – Assistência Médica Internacional, sobre: “Racismo, Preconceito e Discriminação “: No
passado dia 24 de novembro de 2015, realizou-se, na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (Ribeira Brava - Madeira) uma
conferência, seguida de debate sobre vários temas da atualidade mundial e europeia, sem tabus, com destaque para os conceitos de
preconceito e xenofobia tendo em conta a possibilidade de Portugal em geral e a Madeira em particular vir a receber refugiados sírios,
destinada a alunos dos 8ºs e 9 anos de escolaridade. Leia aqui a notícia completa.
2015 - Ano Europeu do Desenvolvimento - 12 meses - 12 temas: Dezembro foi mês dedicado aos direitos humanos e de balanço das
atividades desenvolvidas de janeiro a dezembro de 2015. Os temas mensais do AED coincidiram com dias internacionais ou outros
acontecimentos importantes no mundo. Orientaram debates, análises, divulgação e iniciativas no quadro do Ano Europeu. Leia aqui a
notícia completa.
• Clube Europeu Rui Galvão de Carvalho – Rabo de Peixe
Comemoração do Dia Europeu das Línguas: À imagem do ano letivo transato, comemorou-se o Dia Europeu das Línguas na Escola Rui
Galvão de Carvalho, na véspera do dia 26 de setembro de 2015. Leia aqui a notícia completa.
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• Clube Europeu Escola Secundária de Loulé
Homenagem às Vítimas de Paris: A Escola Secundária de Loulé prestou homenagem às vítimas dos atentados de Paris. Leia aqui
a notícia completa.
“As línguas ligam-nos”: Realização de palestra subordinada ao tema “As línguas unem-nos”. Leia aqui a notícia completa.
Apresentação de projeto Erasmus: Apresentação do projeto Erasmus a turmas dos cursos profissionais. Leia aqui a notícia
completa.
• Clube Europeu Instituto Duarte Lemos – Trofa
Dia Internacional das migrações comemorado com homenagem aos refugiados: Os alunos do Clube da Europa do Instituto
Duarte de Lemos decidiram realizar um pequeno filme de homenagem aos refugiados que se deslocam para a Europa. Este filme
foi apresentado à comunidade escolar no dia 16 de dezembro ao mesmo tempo que os “atores” do filme simulavam um campo de
refugiados. Leia aqui a notícia completa.
• Clube Europeu Quinta das Flores
Equipa do Clube Europeu da EBSQF de Coimbra participa no PEJ em Braga: Uma delegação de alunos da Escola Básica e Secundária
da Quinta das Flores participou, no âmbito do Clube Europeu na 33ª Sessão do Parlamento Europeu dos Jovens que decorreu
entre os dias 18 e 22 de novembro em Braga. Leia aqui a notícia completa.
Back to Sckool: No âmbito do projeto do Parlamento Europeu, Back to Sckool, sob promoção do Clube Europeu realizou-se, no dia
30 de outubro, uma sessão de regresso à escola protagonizado pela Dra. Ana Isabel Costa Martins. A sessão dirigida a alunos de
11º e 12º anos foi muito interessante, dinâmica e participada. Leia aqui a notícia completa.
A Crise dos Refugiados na Europa: O Clube Europeu promoveu mais uma sessão de esclarecimento e debate sobre a atualidade
europeia e em particular sobre a crise dos refugiados. Numa articulação com o grupo de Geografia, convidou o Doutor Carlos
Nolasco, Investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra para dinamizar a sessão. Esta iniciativa foi dirigida
aos alunos de 10º, 11º e 12º anos das áreas de Economia e Humanidades. Leia aqui a notícia completa.
• Clube Europeu Amadeo de Souza-Cardoso - Amarante
Atividades do Clube da Europa do Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso: Esta notícia resume as atividades
realizadas pelos alunos inscritos no clube da Europa durante o primeiro período, como: trabalhos e exposição sobre os refugiados,
comemoração do dia de S. Martinho com uma feira europeia. Fala também do selo de qualidade etwinning, que obtivemos com o
projeto de parceria no ano letivo 2014-2015. Leia aqui a notícia completa.
7

• Clube Europeu Azeitão
Dia+ na Escola Básica de Azeitão: O Clube Europeu participou no Dia+ da Escola Básica de Azeitão com uma apresentação acerca
das atividades em que está envolvido este ano letivo, nomeadamente, o intercâmbio escolar com uma escola espanhola em Luarca, nas
Astúrias: IES Carmen y Severo Ochoa. Foi também projetado um vídeo exemplificativo acerca do Projetos Erasmus+ em Portugal. Leia
aqui a notícia completa.
• Clube Europeu Vale de Ovil – Baião
Concurso “Um logotipo para o Clube Europeu da nossa escola”: O Clube Europeu da Escola Básica e Secundária de Baião foi implementado
no início deste ano letivo. Como qualquer clube, o nosso clube necessitava de um logotipo que o representa-se junto dos outros clubes
já existentes na escola. Assim, surgiu a ideia de criar um concurso para a criação do melhor logotipo que irá representar o nosso Clube
Europeu. Leia aqui a notícia completa.
• Clube Europeu Colégio Nossa Senhora da Bonança
Bonança + percorre as ruas mais emblemáticas da cidade: No dia 8 de dezembro, o Colégio Nossa Senhora da Bonança realizou uma
caminhada solidária em parceria com a Make-A-Wish Portugal,inserida nas Comemorações do Dia do Colégio. Leia aqui a notícia
completa.
• Clube Europeu Paredes
I Encontro Nacional de Clubes Europeus: Relato da participação do Agrupamento de Escolas de Paredes no I Encontro Nacional de
Clubes Europeus. Neste encontro os representantes do Clube fizeram a apresentação do projeto levado a cabo no ano letivo anterior,
bem como rececionaram o prémio que lhe foi atribuído. Leia aqui a notícia completa.
• Clube Europeu Proença-a-Nova
Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos: O dia 09 de dezembro de 2015 foi um dia bastante dinâmico na escola Básica
e Secundária Pedro da Fonseca. No âmbito da comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Clube Europeu preparou
várias atividades que envolveram alunos, professores, funcionários, e até a associação de pais e encarregados de educação. Leia aqui a
notícia completa.
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• Clube Europeu D. Sancho II - Alijó
Curiosidades europeias: Elaboração de um placard, onde constam Informação/curiosidades de diversos países da europa (nomes masculinos
e femininos mais usados); localização geográfica usos, costumes e tradições. Acrescentou-se o poema “Gosto de ser Português” de Carlos
Roças e a Lenda da Europa do séc XXI, com a participação de Ana Leonor e Nuno Filipe. Leia aqui a notícia completa.
Cantinho da Europa: O Cantinho da Europa foi criado com o objetivo de serem divulgadas as notícias com maior impacto na Europa e no
mundo. Os alunos fazem recolha de informação, elaboram cartões onde deixam mensagens sobre temas atuais. Deste modo pretendese promover uma dimensão interventiva e reflexiva sobre a atualidade; esta atividade acontece durante todo o ano. Leia aqui a notícia
completa.
Concurso da melhor foto de Halloween: Para assinalar o Halloween (dia 31 de outubro), lançou-se o concurso da melhor selfie, com a
colaboração do professor Nuno Canelas e os alunos do Curso Profissional, que produziram o cartaz (o prazo de entrega abrangeu os dias
3 a 5 de novembro). A entrega de prémios decorreu no dia 11 de dezembro de 2015. Leia aqui a notícia completa.
Preparação da atividade natalícia: Com a aproximação da quadra natalícia, os alunos meteram mãos à obra e recorrendo a muita imaginação,
criatividade e demostrando respeito pela natureza, apresentaram vários elementos alusivos à quadra. Leia aqui a notícia completa.
Espetáculo de Natal: O Clube Europeu realizou no dia 17/12/2015, o ano letivo de 2015/2016, um espetáculo de Natal, no Auditório da
Escola Sede do Agrupamento. Neste espetáculo, levaram-se a efeito atividades que implicaram vários domínios artísticos e culturais da
Europa. Leia aqui a notícia completa.
Produção de calendários 2016: Lançado o desafio da produção de calendários 2016, as alunas Ana Martins do 12º ano, Turma C, e Beatriz
Monteiro, do 10º ano, turma A, elaboraram aqueles que consideram ser ao mais representativos referente ao tema do Clube Europeu de
2016 - Mobilidade e Interculturalidade. Leia aqui a notícia completa.
Dia de S. Martinho: No dia onze de Novembro, dia em que se comemora o S.Martinho é Feriado Municipal. No sentido de preservar
a cultura e a tradição, o Clube Europeu, brindou a Comunidade com a apresentação de uma atividade que muito agradou a todos os
envolvidos. Leia aqui a notícia completa.
• Clube Europeu Ferreira do Zêzere
O Clube Europa visitou o Espaço Europa e o Museu da Presidência: Os alunos do Clube Europa fizeram uma visita de estudo a Lisboa, tendo
visitado o Espaço Europa e o Museu da Presidência da República. Leia aqui a notícia completa.
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Datas Relevantes
• Dia Internacional da Literacia
Celebrado a 8 de setembro, tem como objetivo alertar a sociedade e os decisores políticos para os baixos níveis de literacia
verificados no continente europeu. O tema deste ano foi “Literacia e Sociedades Sustentáveis”.
• Dia Internacional da Democracia
A ONU declarou, em 2007, o dia 15 de setembro como o Dia Internacional da Democracia em referência à adoção em
setembro de 1997 da “Declaração Universal da Democracia” pela União Interparlamentar (UIP).
• Dia Mundial para a Preservação da Camada do Ozono
Foi a 16 de setembro de 1987 que se assinou o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Prejudicam a Camada de
Ozono, escolhendo-se então esta data para se celebrar o Dia Mundial do Ozono.
• Dia Internacional da Paz
Celebrado a 21 de setembro, tem como objetivo sensibilizar as pessoas a para a necessidade da paz no mundo.
O tema do Dia Internacional da Paz 2015 foi: “Parcerias pela Paz - Dignidade para Todos”.
• Dia Europeu Sem Carros
Celebrado a 22 de setembro e integrado na Semana Europeia da Mobilidade, visa sensibilizar a população e autoridades para
a necessidade de reduzir o tráfego rodoviário dentro das cidades.
• Dia Mundial da Música
Comemora-se anualmente a 1 de outubro, foi instituído em 1975 pelo International Music Council, uma instituição fundada em
1949 pela UNESCO.
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• Dia Mundial do Professor
Celebrado a 5 de outubro, foi criado pela UNESCO em 1994 com o objetivo de chamar atenção para o papel fundamental que os
professores têm na sociedade e na instrução da população.
• Dia Mundial do Habitat
Comemora-se na primeira segunda-feira de outubro tem como objetivo é alertar para a necessidade de preservar o habitat das futuras
gerações e tornar as cidades sustentáveis.
• Dia Mundial da Saúde Mental
Celebrado a 10 de outubro, visa chamar a atenção pública para a questão da saúde mental global, e identificá-la como uma causa
comum a todos os povos, ultrapassando barreiras nacionais, culturais, políticos ou socioeconómicas.
• Dia Internacional para a Redução de Catástrofes
Celebrado a 13 de outubro, foi instituído em 1989 com o intuito de alertar as nações para a necessidade de adoção de políticas
protetivas relativamente aos desastres naturais.
O tema deste dia em 2015 foi “Conhecimento para a Vida”.
• O Dia Mundial da Alimentação
A celebração deste dia, a 16 de outubro, foi estabelecida na 20ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação
e a Agricultura.
Em 2015 o tema escolhido foi: “Proteção social e agricultura: quebrando o ciclo da pobreza rural”.
• Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza
Celebra-se a 17 de outubro e tem por 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.
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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.
• Dia da Biblioteca Escolar
Celebrado na quarta segunda-feira do mês de outubro e tem como objetivo destacar a importância das bibliotecas escolares na
educação, assim como promover o gosto pela leitura.

• Dia Mundial da Poupança
Celebrado a 31 de outubro, tem como objetivo alertar os consumidores para a necessidade de disciplinar os gastos.
Em Portugal celebra-se a 30 de outubro o Dia da Formação Financeira, este ano subordinado ao tema: “A formação financeira
no apoio às micro e pequenas empresas”.
• Dia Mundial do Cinema
Comemorado a 5 de novembro, lembra que a sétima arte é considerada por muitos a arte mais mágica, pelo seu poder sobre as
emoções humanas.
• Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudáveis
Celebrado a 8 de novembro, pretende encorajar uma alimentação saudável nas crianças, a fim de travar o atual crescimento da
obesidade infantil na Europa.
Este dia insere-se numa campanha mais vasta para combater a obesidade, incentivando os cidadãos da UE a optarem por um
regime alimentar equilibrado e a fazerem mais exercício físico.
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• Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento
Celebrado a 10 de novembro, tem como objetivo sublinhar o papel da ciência na edificação de um mundo melhor.
• Dia do Armistício.
Este evento marca o aniversário do fim simbólico da Primeira Guerra Mundial, a 11 de novembro de 1918. A data comemora o
Armistício de Compiègne, assinalando o fim das hostilidades na Frente Ocidental, o qual teve efeito às 11 horas da manhã — a
“undécima hora do undécimo dia do undécimo mês”.
• Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa
Este dia é celebrado a 15 de novembro. A língua gestual é a forma de comunicação utilizada pelas pessoas surdas e por todos
aqueles que comunicam com pessoas surdas. É uma língua reconhecida oficialmente em Portugal e possui um vocabulário e
gramática próprios.
• Dia Internacional da Tolerância
A celebração deste dia, 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.
• Dia Internacional dos Estudantes.
Celebrada a 17 de novembro, a data foi criada em Londres, pelo Conselho Internacional de Estudantes, em 1941, tendo por
objetivo enaltecer a importância dos estudos e dos estudantes na construção da sociedade.
• Dia Mundial da Filosofia
Comemora-se todos os anos na terceira quinta-feira de novembro. A celebração deste dia foi implementada pela UNESCO em
2002, com o objetivo de enaltecer a importância da Filosofia na vida do homem e na vida em sociedade. Em 2015 o tema escolhido
foi “Pluralidade de Linguagens e Lugares de Filosofia”.
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• Dia Internacional dos Direitos das Crianças
Celebrado a 20 de novembro, tem a sua origem na proclamação da Declaração dos Direitos das Crianças. O objetivo da data é
salientar e divulgar os direitos das crianças de todo o mundo.
• Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres
Em 1999, as Nações Unidas (ONU) designaram oficialmente o dia 25 de novembro como Dia Internacional pela Eliminação da
Violência Contra as Mulheres. Esta data visa alertar a sociedade para os vários casos de violência contra as mulheres.
• Dia Mundial de Luta Contra a Sida
Celebrado a 1 de dezembro, visa alertar as populações para a necessidade de prevenção e de precaução contra o vírus da SIDA.
O tema do Dia Mundial de Luta Contra a Sida de 2015 foi “Chegar a Zero”.
• Dia Internacional para a Abolição da Escravatura.
Celebra-se a 2 de dezembro. A data marca a assinatura, em 1949, da Convenção das Nações Unidas para a Supressão do Tráfico de
Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem.
A escravatura é um crime, devendo aqueles que o cometem, permitem ou tolerem responder perante a justiça.
• O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
Celebrado a 3 de dezembro, tem como principal objetivo a motivação para uma maior compreensão dos assuntos relativos à
deficiência e a mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar destas pessoas.
Em 2015 o tema desta efeméride foi “A inclusão importa: acesso e capacitação para pessoas de todas as habilidades”.
• Dia Internacional do Voluntariado.
Celebrado a 5 de dezembro, tem como objetivo incentivar e valorizar o serviço voluntário em todo mundo. Em 2015, Lisboa foi
escolhida como Capital Europeia do Voluntariado.
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• Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Celebrado a 10 de dezembro, visa lembra os direitos do Homem, bem como homenagear os seus defensores, colocando um ponto
final a todos os tipos de discriminação, promovendo a igualdade entre todos os cidadãos.
Este ano, o “Dia dos Direitos Humanos” é dedicado ao lançamento de uma campanha que pretende sensibilizar para a relevância
de duas Convenções Internacionais que, em 2016, irão comemorar o seu 50.º aniversário: o Pacto Internacional sobre os Direitos
Económicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. “Os Nossos Direitos. As Nossas Liberdades.
Sempre” é o lema escolhido pelas Nações Unidas para dar voz a esta campanha.
O dia 10 de dezembro é também marcado pela entrega do Prémio Nobel da Paz.
• Dia Internacional da UNICEF.
Celebra-se a 11 de dezembro o Dia Internacional da UNICEF pois foi nesse dia que, em 1946, se fundou este organismo. Na sua origem
esteve o desejo de ajudar as crianças europeias que sofreram a crueldade da 2.ª Guerra Mundial.
• Dia Internacional das Migrações.
Neste dia, comemorado a 18 de dezembro, as Nações Unidas lembram que embora vivamos na era da maior mobilidade humana de
sempre, a migração continua a ser vista de forma negativa quer pelas populações, quer pelos media. Com a adoção da Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável, os líderes mundiais almejam proteger os direitos laborais dos trabalhadores migrantes, combater as
redes criminosas de tráfico humano transnacionais e promover uma boa regulação da migração e da mobilidade.
• Dia Internacional da Solidariedade Humana.
Celebrado a 20 de dezembro, foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 2005. A celebração desta efeméride tem como
meta 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.
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Informações
• Próximo Boletim
A publicação do próximo Boletim está prevista para abril de 2016 e abrangerá o período e janeiro a março de 2016. Esperamos poder continuar a contar
com a vossa colaboração. Não se esqueçam de consultar a informação atualizada necessária ao envio de notícias em: http://dge.mec.pt/divulgacao-detrabalhos-dos-clubes-europeus.
As notícias devem ser enviadas para o e-mail dos Clubes Europeus (clubeseuropeus@dge.mec.pt) até dia 31 de março.
A DGE reserva o direito de selecionar os trabalhos enviados.

• Concurso dos Clubes Europeus 2015/16
Aproveitamos o ensejo para lembrar que a abertura deste Concurso está prevista para janeiro de 2016, sendo o tema selecionado “Interculturalidade
e mobilidade no espaço europeu”. Oportunamente seguirá um e-mail informativo sobre a data de abertura e o Regulamento do concurso.
Recordamos que o projeto apresentado a concurso é apenas uma parte do Plano Anual Atividades do Clube.
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