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Editorial
Este é o nosso quinto Boletim dos Clubes Europeus e com ele pretendemos divulgar projetos, temas e atividades desenvolvidos pelos Clubes Europeus de todo o
país, entre janeiro e abril de 2015. Divulgamos igualmente os acontecimentos mais marcantes a nível internacional.
Aproveitamos este Boletim para fazer a divulgação de algumas iniciativas 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.
A Equipa dos Clubes Europeus.
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Notícias - RNCE
Dia Mundial do Braille
A data de 4 de janeiro assinala o nascimento de Loius Braille, o criador do sistema de leitura e escrita Braille, que permite
às pessoas cegas, através do tato, o acesso à leitura e à escrita favorecendo a sua inclusão na sociedade. O Dia Mundial
do Braille consagra os princípios da dignidade, autonomia individual, liberdade de escolha e independência presentes na
Convenção sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência

Dia de Reis
O Dia de Reis comemora-se a 6 de janeiro mas, por norma, a celebração tem início na noite de 5 para 6 de janeiro. Este dia
é também conhecido como Festa da Epifania.
O cântico das Janeiras é também uma tradição desta época, começa no dia após o Natal e prolonga-se até ao Dia de Reis.
Este dia representa ainda o fim das comemorações de Natal, começando a ser retirados os enfeites de Natal no dia seguinte

Dia Mundial da Liberdade
Este dia celebra-se mundialmente a 23 de janeiro.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos contempla a liberdade no Artigo 1.º: “Todos os seres humanos nascem
livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros
em espírito de fraternidade.”

Dia Internacional em Memória do Holocausto
O mundo lembra a 27 de janeiro, o Dia Internacional em Memória do Holocausto, instituído em 2005 por uma resolução
das Nações Unidas e adotado pela União Europeia no mesmo ano.
Auschwitz-Birkenau na época um dos maiores campos de concentração alemão, é agora um museu em memória
das vítimas do Holocausto.
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Dia Mundial de Luta Contra o Cancro

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

Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina

O dia 6 de fevereiro é o Dia Internacional da Tolerância Zero Contra a Mutilação Genital Feminina e tem por
objetivo sensibilizar a nível mundial para a erradicação desta prática extremamente lesiva que viola o direito das
raparigas e das mulheres à integridade física e mental.

Dia Internacional da Internet Segura
Este dia, celebrado a 10 de fevereiro, tem por objetivo promover a utilização segura da internet, sobretudo pelas
crianças, mais propícias a riscos nesta rede mundial de comunicação.

“Namorar com Fair Play” e Campanha Nacional Contra a Violência no Namoro
O dia tem por objetivo chamar a atenção para este problema social.
O Governo lançou, a 12 de fevereiro, uma nova campanha nacional contra a violência no namoro, subordinada ao
tema “Quem te ama não te agride!”.
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Dia Internacional da Criança com Cancro
Esta data é lembrada a 15 de fevereiro. A efeméride visa ajudar todas as crianças vítimas de cancro a ter acesso
a melhores tratamentos e medicamentos e ao mesmo tempo ajudar as famílias e amigos das crianças vítima da
doença.

Dia Internacional da Mulher
Este dia é atualmente comemorado a 8 de março, embora a data tenha sido comemorada pela primeira vez a 19
de março de 1911 na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça.
Desde esse ano, o dia tem vindo a ser comemorado em vários países, de forma a reconhecer a importância e
contributo da mulher na sociedade.

Dia do Pai
Este dia é comemorado em Portugal a 19 de março. A celebração da data varia de país para país.
A tradição manda que seja entregue uma prenda ao pai, para desta forma o homenagear.

Dia Mundial da Árvore ou da Floresta
A data celebra-se anualmente a 21 de março.
O objetivo da comemoração do Dia Mundial da Árvore 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.
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Dia Internacional de Luta Contra a Discriminação Racial
A efeméride foi criada pela ONU a 21 de março de 1969 devido ao Massacre de Sharpeville, em Joanesburgo, ocorrido
a 21 de março de 1960.
A mensagem do Dia Internacional de Luta Contra a Discriminação Racial é de igualdade e de combate à discriminação
racial.

Dia Mundial da Água
A data, celebrada anualmente a 22 de março, visa alertar as populações e os governos para a urgente
necessidade de preservação e poupança deste recurso natural tão valioso.

Dia Nacional do Doador de Sangue
A celebração deste dia, a 27 de março, tem como objetivo aumentar a consciência da necessidade de
componentes sanguíneos seguros e agradecer a todos os dadores as suas dádivas voluntárias e benévolas,
assim como reconhecer a sua importância e contributo em salvar vidas e em melhorar a saúde e qualidade
de vida de muitos doentes.
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Notícias - Clubes Europeus
Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de São Gonçalo:
No dia 12 de dezembro, cinquenta alunos de várias turmas do 5º ao 9º ano da Escola 2,3 de São Gonçalo, acompanhados por
4 docentes, deslocaram-se a Lisboa, à Assembleia da República, no âmbito da sua participação no programa “Parlamento dos
Jovens” e do Concurso «Eu sou Europeu».
Na parte da manhã, o grupo esteve nas galerias a assistir ao debate quinzenal do Parlamento com o Primeiro-ministro,
seguindo-se uma visita guiada ao Palácio de São Bento pelo deputado Duarte Pacheco.
A parte da tarde esteve reservada para os alunos do Clube Europeu participarem no concurso «Eu sou Europeu» que decorreu
no Espaço Europa e sede da Representação da Comissão Europeia em Portugal. Os nossos alunos estiveram bem à altura
do desafio e revelaram-se bastante conhecedores dos assuntos europeus. Ficamos a aguardar pelos resultados no próximo
mês de maio.
Esta visita decorreu de acordo com as nossas expectativas, tendo os alunos apresentado um comportamento exemplar e
promotor dos valores preconizados pelo Agrupamento.
Coordenadora do CE: Teresa Carmo
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Clube Europeu da Escola Básica e Secundária Pe. Manuel Álvares:

Os temas “Combate ao insucesso escolar” e “Ensino público e privado: que desafios?” estiveram
em debate na Secundária da Ribeira Brava: No dia 5 de janeiro de 2015, com a presença do
Senhor Deputado Francisco Gomes, mandatado para o efeito pela Assembleia da República
(AR), a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares organizou a sua primeira Sessão
Escolar do Ensino básico do programa nacional Parlamento dos Jovens, cujo tema é Combate
ao insucesso escolar, no qual as listas concorrentes apresentaram as suas ideias e recolheram
contributos interessantes dos restantes colegas do 7º ao 9º. ano de escolaridade, tendo em conta
o ato eleitoral a realizar no próximo dia 19 de janeiro.
Está igualmente confirmada pela AR, a presença do Deputado Francisco Gomes no debate da Sessão Escolar do Ensino secundário do Parlamento dos
Jovens, cujo tema é “Ensino público e privado: que desafios?“, também na Escola Básica e Secundária Pe. Manuel Álvares, em 12 de janeiro de 2015,
pelas dez horas.
Rª. Brava, 2015/1/5
Coordenador do CE: António Pereira

O projeto “Um Dia Pela Vida”, arrancou na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares,
no presente ano letivo. Esta é uma iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito do
programa internacional Relay for Life da American Cancer Society e representa a esperança
de que aqueles que foram vitimas do cancro não serão esquecidos, que aqueles que estão a
lutar contra o cancro serão apoiados e que um dia o cancro será vencido.
A equipa ou equipas que representarão a Escola, até ao momento, incluem alunos da turma
6º. B, uma técnica de educação especial, funcionárias da escola e vários professores.

Rª. Brava, 2015/1/22
Coordenador do CE: António Pereira
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Dia Escolar da Não Violência

O Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade comemorou de novo este ano o Dia Escolar da Não Violência.
Cento e cinco alunos participaram na atividade, através da música, da dança, de leituras ou declamações, em português, ou
em inglês, francês, espanhol, árabe ou língua gestual portuguesa. A atividade, inserida no Projeto Connecting Classrooms,
visa promover a inclusão e a multiculturalidade, com enfoque para a paz, a tolerância e a liberdade de expressão, tão
pertinentes, quão atuais.

Clube Europeu – Agrupamento D. Dinis

Aula Delors
O Clube Europeu convidou a formadora Dr.ª Célia Morgado do Centro de Informação Europeia Jacques Delors a visitar a Escola Secundária D. Dinis a fim de se
promover uma Aula Delors com 150 alunos de turmas de 7.º e 8.º ano das escolas D. Dinis e Damião de Góis.
Este encontro teve lugar no dia 27 de janeiro no nosso auditório. Estiveram presentes a Coordenadora do Projeto, Rosário César, o nosso Diretor, José António de
Sousa, a Presidente do Conselho Geral, Isabel Nunes, a Coordenadora de Diretores de Turma do Ensino Básico, Ana Barata, e professores acompanhantes das
respetivas turmas.
No sentido de informar a comunidade escolar, elaboraram-se cartazes apelativos à participação.
O evento foi cuidadosamente preparado. Para além de se elaborarem cartazes, decorou-se a sala com balões amarelos e azuis, cores da bandeira da União Europeia,
e os alunos refletiram e prepararam questões a colocar.
Estão de parabéns todos os alunos que estiveram presentes. Para além de terem estado atentos, participaram num sketch improvisado alusivo à lenda da Europa e,
no final da sessão, colocaram algumas questões à oradora.
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Parabéns também à formadora, que conseguiu, de uma forma didática, transmitir informação sobre a origem e evolução da União Europeia (integração dos vários

países e tratados), bem como os valores defendidos pela Europa e seus principais símbolos.
Um muito obrigada à Dr.ª Célia Morgado, e a todos que estiveram presentes.

Coordenadora do CE: Rosário César
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Clube Europeu da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Caniçal

No dia 10 de janeiro, entre as 10h e as 12horas, os membros do Clube
Europeu da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Caniçal, visitaram o Museu da
Baleia, situado na ilha da Madeira, na freguesia do Caniçal, no concelho de
Machico, na rua Garcia Moniz.
Os alunos participantes receberam auriculares e começaram a fazer a visita
ao espólio do Museu.
Começando pela História da caça à baleia, os alunos puderam tomar
conhecimento de tudo o que era necessário para o avistamento das baleias
e da caça a este mamífero marinho. Também puderam tomar conhecimento

da maneira de caçar a baleia.
Para conseguirem avistar as baleias no mar os homens organizavam-se de modo a que
houvesse sempre alguém a vigiar. As vigias, que eram pequenas casas de cimento e com
uma grande janela rasgada para o mar, situavam-se em sítios altos e tinham um binóculo que,
direcionado pelo vigia, perscrutava o oceano à procura de indícios destes mamíferos marinhos.
Quando eram avistadas baleias, estas eram assinaladas com um foguete ou com um pano
branco estendido no chão (baliza) e imediatamente os homens e as mulheres mobilizavam-se e
dirigiam-se para o mar. Eles encarregavam-se de preparar os barcos usados na caça à baleia e
elas preparavam os mantimentos para os homens se alimentarem enquanto estivessem no mar.
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Os pescadores aproximavam-se o mais possível da baleia e, logo que a distância permitisse, lançavam o arpão que ficava enterrado no dorso da baleia, fazendo-a
sangrar até à morte.
Depois de morta, a baleia era arrastada, pela rampa, até a fábrica da baleia, que se situava no sítio da Rochinha (onde hoje é o porto de carga da Madeira), no
Caniçal. Depois de arrastada rampa acima, os pescadores cortavam todo o corpo da baleia em muitos pedaços que eram utilizados para fazer dois tipos de óleo: o
áleo da cabeça, de melhor qualidade era usado para olear máquinas finas (máquinas de costura e outros pequenos instrumentos de precisão); o óleo resultante da
queima da gordura do corpo da baleia era usado nas máquinas grandes, nos barcos e autocarros e também para a iluminação das ruas. Os ossos serviam para fazer
farinha que era utilizada como fertilizante na agricultura.
Continuando a visita os membros do Clube Europeu, puderam ver os barcos e os utensílios usados na caça à baleia, as fotos de muitos habitantes do Caniçal
que estiveram ligados à caça deste animal marinho e ainda, vídeos, maquetes e esqueletos de outras espécies marinhas, da mesma família das baleias que eram
caçadas nos mares da Madeira e de outras espécies próximas.

Na nossa opinião, a visita ao Museu foi muito educativa, porque aprendemos partes da história da caça à baleia no Caniçal que não conhecíamos e que fazem
parte da História dos nossos familiares próximos que tiveram uma profissão ligada ao mar e à pesca.
Os jornalistas: Jordão Alves (7º1) e Miguel Calaça (6º1).
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Clube Europeu do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo

DESFILE CARNAVALESCO DE MÁSCARAS VENEZIANAS
Inserido no desfile de Carnaval dos alunos dos vários ciclos de ensino das escolas do
concelho do Cartaxo, realizou-se, no dia 13 de fevereiro, um “Desfile Carnavalesco
de Máscaras Venezianas”, dinamizado pelo Clube Europeu da Escola Secundária,
do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo.
Sob o lema “Vive o Sonho Veneziano” foi lançado aos alunos, à semelhança do que já acontece desde 2007, o desafio de confecionarem os seus trajes e decorarem
as suas próprias máscaras venezianas. Com a ajuda de algumas docentes do Clube, um grupo significativo de alunos abraçou com empenho esta tarefa, tendo dado
largas à sua criatividade e demonstrando elevado sentido estético. O produto do seu trabalho foi dado a conhecer não só aos colegas da escola como à comunidade
local, que teceu rasgados elogios a este friso colorido representativo
da cultura e tradições venezianas.
As imagens da atividade (fotografias) ilustram o momento vivido,
podendo ser apreciadas no “Gabinete de Comunicação”, na página
do facebook da escola.

Com fins solidários, procedeu-se, após o desfile, à venda de algumas máscaras e acessórios, tendo o seu valor revertido a favor de pessoas carenciadas do concelho.
Coordenadora do CE: Luísa Ferreira
e
Margarida Duarte
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Clube Europeu – Agrupamento D. Dinis

Liliana Rodrigues esteve na nossa Escola
A Escola Secundária D. Dinis, no dia 2 de março de 2015, recebeu, a convite do Projeto Clube Europeu, a eurodeputada Professora Doutora
Liliana Rodrigues. A sessão teve a duração de 90 minutos. Estiveram presentes professores e alunos de oito turmas do secundário. O
tempo não chegou para todos colocarem as suas perguntas. Contudo, onze alunos estabeleceram diálogo com a eurodeputada sobre
temáticas nacionais e europeias de interesse para toda a assembleia.
A eurodeputada começou a sessão por apresentar as suas áreas de intervenção no Parlamento Europeu e levantar várias problemáticas
como, por exemplo, a falta de respeito pelos Direitos Humanos no mundo e na europa. Após esta intervenção, cada aluno deslocou-se
para junto da mesa para expor questões através do microfone, de forma a fazer-se ouvir por todos.
Este encontro constituiu uma mais-valia para a formação da cidadania dos alunos.
No final deste evento foi oferecida à Professora Doutora Liliana Rodrigues uma rosa amarela, escolhida para “condizer” com a decoração
da sala, alusiva à bandeira da União Europeia e o Diretor do Agrupamento de Escolas de D. Dinis, Dr. José António de Sousa, ofereceu
uma pequena lembrança da nossa escola.

Coordenadora do CE: Rosário César
https://clubeeuropeuddinis.wordpress.com
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