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Este é o décimo sétimo Boletim dos Clubes Europeus. Com ele pretendemos divulgar projetos, temas e atividades 
desenvolvidos pelos Clubes Europeus de todo o país, entre janeiro e março de 2019. Divulgamos, igualmente, datas 
marcantes a nível nacional e internacional bem como 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. 

Aproveitamos para agradecer a todos os Clubes que nos têm enviado notícias e exemplos de boas práticas, para 
partilharmos neste Boletim. Esperamos continuar a receber estes testemunhos!

A Equipa dos Clubes Europeus.
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Clube Europeu AE 
Abelheira

Em memória das vítimas do Holocausto: No âmbito da 
semana em «Memória das vítimas do Holocausto», de 28 
de janeiro a 1 de fevereiro, decorreram, no Agrupamento 
de Escolas da Abelheira, várias atividades que envolveram 
toda a comunidade educativa. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu Colégio dos 
Plátanos

Vamos ser pintores famosos: No culminar de um projeto 
sobre a criatividade, todos os alunos das salas da Infantil e 
Educação Pré-Escolar elaboraram réplicas de quadros de 
autores famosos. Leia aqui a notícia completa.

A Assembleia da República explicada aos miúdos: A mãe 
de um aluno do 4º ano, deputada da bancada parlamentar 
do PSD, veio ao Colégio explicar aos alunos como funciona 
a Assembleia da República. Leia aqui a notícia completa.

Vamos reduzir os resíduos!: Os alunos do 5º ano estão 
comprometidos com os valores do respeito pela natureza 
em reduzir a utilização do plástico. Leia aqui a notícia 
completa.

Dizer Não à Violência Escolar: Os alunos da Infantil e 
Educação Pré-Escolar do Colégio dos Plátanos fizeram 
diversos trabalhos no âmbito do Clube Europeu, para 
lembrar o Dia Escolar da Não Violência e da Paz. Leia aqui 
a notícia completa.

Cabeçudos dos Plátanos abrem desfile de Carnaval: 
Vários alunos do 6º ano abriram o desfile de Carnaval 
do Colégio com os tradicionais Cabeçudos, símbolo do 
Entrudo português. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Colégio 
Sr. dos Milagres
As alterações climáticas, a economia e 
a democracia: Sessão de debate, com 

a participação do deputado da Assembleia da República 
António Lacerda Sales, marcada pela preocupação 
ambiental alertou para as possíveis consequências que 
os problemas climáticos podem trazer às democracias 
europeias e mundiais. Leia aqui a notícia completa.

“As (não) democracias da Europa”: A integração de 
Portugal no contexto europeu, o desenvolvimento 
que o mesmo sentiu, o futuro, as fronteiras, o euro, a 
economia, as diferentes gerações e a democracia são o 
ponto de partida para o debate e a reflexão sobre “As 
(não) democracias da Europa – Portugal antes e depois de 
1974”. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vilela

Parlamento dos Jovens - Ensino Secundário: Os alunos 
demonstraram preocupação por temas atuais como é o 
caso das alterações Climáticas -Reverter o Aquecimento 
Global. As suas medidas revelaram conhecimentos sobre 
o tema e um grande espírito critico. Leia aqui a notícia 
completa.

Câmara Municipal de Paredes - entrevista: Os alunos 
do Clube Europeu resolveram fazer várias entrevistas 
a diferentes individualidades do Concelho de Paredes 
sobre a temática Democracia e Poder. Leia aqui a notícia 
completa.

Comemoração Dia da Mulher: Exposição comemorativa 
do Dia da Mulher, na Escola básica e Secundária de 
Vilela. Esta exposição além de mostrar Mulheres que 
ficaram famosas na História procurou sensibilizar para a 
luta contra a violência das mulheres. Leia aqui a notícia 
completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_abelheira_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/colegio_dos_platanos_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/colegio_dos_platanos_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/colegio_dos_platanos_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/colegio_dos_platanos_noticia_4.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/colegio_dos_platanos_noticia_5.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/colegio_sr._milagres_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/colegio_sr._milagres_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_vilela_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_vilela_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_vilela_noticia_3.pdf
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Clube Europeu AE Dr. 
Serafim Leite

Palestra “O impacto das Eleições Europeias de 2019 
na tua vida”: No dia 9 de janeiro de 2019, realizou-se, 
no Auditório do Agrupamento de Escolas Dr. Serafim 
Leite, S. João da Madeira, a palestra dinamizada pelo 
Clube Europeu e pela Biblioteca Escolar - “O impacto das 
Eleições Europeias de 2019 na tua vida”. O público-alvo 
foram os alunos do 12.º ano. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EB/
Secundária Quinta das 
Flores

Clube Europeu promove Parlamento dos Jovens 
Secundário 2018-2019 na EBSQF: O Clube Europeu da 
Escola Básica e Secundária Quinta das Flores promoveu 
mais novamente o desafio do Parlamento dos Jovens 
junto dos alunos do Ensino Secundário. Para além de 
sessões de esclarecimento contámos com a presença do 
Deputado Pedro Coimbra. Leia aqui a notícia completa.

Participantes da Escola Básica Quinta das Flores 
vencem Sessão Distrital do EUROSCOLA 2019: Os alunos 
Margarida Denguxo e Pedro Duarte da Escola Básica e 
Secundária Quinta das Flores conquistaram o primeiro 
lugar na Sessão Regional do concurso EUROSCOLA. Leia 
aqui a notícia completa. 

Tertúlias na Escola Básica e Secundária Quinta das 
Flores -Escola Embaixadora do Parlamento Europeu: 08 
de fevereiro marcou o início de um novo momento de 
encontros. As Tertúlias do Café Europa Estes momentos 
pretendem trazer até à EBSQF convidados que com o 
seu testemunho contribuam para ampliar o universo 
mental dos nossos jovens, partilhando desejos, medos 
e ansiedade, mas sobretudo experiências. Leia aqui a 
notícia completa.

Ciclo de palestras de Eurodeputados na EBS Quinta das 
Flores: Primeira fase de palestras, na EBSQF, conta com 
as presenças dos Eurodeputados Dr. Carlos Zorrinho, Dr. 
Miguel Viegas e Dra. Marisa Matias. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE 
Eugénio de Castro

Europa, a casa da Democracia: Pesquisa, seleção e 
elaboração de trabalhos (em diferentes formatos) sobre 
a construção da União Europeia e o Parlamento Europeu. 
Enfoque no tema: Europa, a casa da Democracia. 
Trabalhos de bom nível e muita informação sobre os 
temas. Interdisciplinaridade com as disciplinas de História 
e Geografia. Leia aqui a notícia completa.

Dia de S. Valentim: Pesquisa e elaboração de trabalhos 
sobre O Dia dos Namorados, ou dia de São Valentim, 
que se celebra a 14 de fevereiro. Trabalhos interessantes 
e diversificados. Textos sobre a origem do Dia dos 
Namorados e da sua história. Mensagens, poemas 
(curtos), cartões e montagem de fotos. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu 
Colégio São 
Miguel

Global Warning!: Os alunos estão preocupados com 
o nosso planeta e pretenderam demonstrá-lo através 
da sua criatividade e espírito de intervenção. O Clube 
Europeu serviu, mais uma vez, de suporte para este tipo 
de atividade. Leia aqui a notícia completa.

Dia do OBRIGADO(A): O Clube Europeu não se esquece 
de dizer OBRIGADO(A)!. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Colégio 
S. Francisco de Assis  

Videoconferência com o Comissário 
Europeu, Dr. Carlos Moedas: O 

Clube Europeu do Colégio S. Francisco de Assis Luanda 
Sul, no âmbito do Concurso dos Clubes Europeus “Europa 
Casa da Democracia” organizou uma vídeo conferência 
com o Comissário Europeu Dr. Carlos Moedas, a fim de 
conhecer a “casa mãe” da democracia da União Europeia. 
Leia aqui a notícia completa.

Visita à Assembleia Nacional de Angola: De forma a ir 
ao encontro da temática “Europa Casa da Democracia”, 
o Clube Europeu CSFA planificou uma visita à Assembleia 
Nacional de Angola e conferência com o Dr. Manuel Neto, 
Deputado e Presidente da 6.ª Comissão Parlamentar 
(Saúde, Educação, Ensino Superior, Ciências e Tecnologia). 
Leia aqui a notícia completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_dr_serafim_leite_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ebs_quinta_das_flores_noticia_1.pdf 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ebs_quinta_das_flores_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ebs_quinta_das_flores_noticia_3_0.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ebs_quinta_das_flores_noticia_4.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_eugenio_de_castro_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_eugenio_de_castro_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/colegio_sao_miguel_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/colegio_sao_miguel_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/colegio_s._francisco_de_assis_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/colegio_s._francisco_de_assis_noticia_2.pdf
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Clube Europeu Dr. Manuel 
Gomes de Almeida
Dia da Memória pelas Vitimas do 

Holocausto: Assinalou-se no passado dia 27 de Janeiro 
mais um Dia da Memória pelas Vítimas do Holocausto. 
Algumas turmas de 9º ano leram e ouviram extratos do 
Diário de Anne Frank, visionou o filme: “O Rapaz de Pijama 
às Riscas” e participamos na iniciativa #WeRemember. 
Leia aqui a notícia completa. 

Clube Europeu AE D. 
Sancho II 

Palestra sobre direitos humanos e política externa 
portuguesa: No âmbito do clube europeu realizou-se no 
dia 16 de janeiro de dois mil e dezanove, na escola sede 
do Agrupamento de Escolas D. Sancho II, duas palestras 
sobre os direitos humanos e política externa portuguesa, 
a cargo do doutorando e investigador de relações 
internacionais Pedro Ponte e Sousa. Leia aqui a notícia 
completa.

Dia de São Valentim: O dia 14 de fevereiro é sempre 
esperado com grande expetativa no Agrupamento de 
Escolas D. Sancho II. Por isso, este ano, os alunos do 
secundário encarregaram-se de ilustrar grandes cartazes 
com vários poemas de poetas portugueses: Eugénio de 
Andrade e Luís de Camões, entre outros. Leia aqui a 
notícia completa.

Calendários 2019: Este ano lançou-se o repto aos alunos 
no sentido de elaborarem um desenho para a produção 
de um calendário. O tema foi precisamente “Europa, 
casa da Democracia”. Foi proposto aos alunos do 2º e 
3º ciclos das respetivas turmas, que elaborassem um 
desenho utilizando materiais à escolha. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Castro 
Daire
Desfile do Dia Internacional da Mulher 
no Agrupamento de Escolas de Castro 

Daire: Os alunos  efetuaram pesquisas sobre as figuras 
femininas europeias que marcaram o século XX e XXI na 
área da ciência, arte, política, luta pelos seus direitos. 
Foi realizada uma exposição com todas as biografias. Por 
fim, teve lugar um desfile com algumas mulheres dessas 
mulheres inspiradoras. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Azambuja
Dia Internacional dos Direitos Humanos 
/70º Aniversário da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos: Assinalámos no dia 10 de 
dezembro o Dia Internacional dos Direitos Humanos e 
o 70º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Leia aqui a notícia completa. 

Maratona de Cartas: Na sequência da comemoração dos 
direitos humanos, participámos na atividade “Maratona 
de Cartas” promovida pela Amnistia Internacional. Leia 
aqui a notícia completa.

Palestra com a Amnistia Internacional “Cidadania e 
Direitos Humanos”: Atividade que decorreu no dia 20 de 
fevereiro, durante a manhã, tendo como destinatários as 
turmas de 7º e 10º anos. Leia aqui a notícia completa.

OK Estudante - Estudar no Reino Unido: No dia 27 de 
fevereiro, durante a manhã, a OK Estudante esteve à 
conversa com vários alunos do ensino secundário. Leia 
aqui a notícia completa.

Concurso “Eu Sou Europeu”: Participação no Concurso 
“Eu Sou Europeu”, no dia 13 de março, com as turmas de 
9º ano.  Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Valongo
Comemoração do dia Internacional em 
memória das vítimas do Holocausto: O 

Clube Europeu do AE de Valongo associou-se à comemo-
ração do Dia Internacional em memória das vítimas do 
Holocausto. Leia aqui a notícia completa.

O Clube Europeu na Semana Aberta do Agrupamento: O 
Clube Europeu do AE Valongo participou nas atividades da 
Semana Aberta do Agrupamento, através da colaboração 
na atividade “ Viagem pelo Agrupamento”. Leia aqui a no-
tícia completa.

Clube Europeu Escola 
Secundária Eça de 
Queirós, Póvoa de 
Varzim  

A Bióloga vem à ESEQ: A bióloga Rita Araújo partilhou 
a sua experiência pessoal e profissional no âmbito da 
mobilidade na era da globalização. Leia aqui a notícia 
completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_dr._manuel_gomes_de_almeida_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_alijo_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_alijo_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_alijo_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_castro_daire_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_azambuja_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_azambuja_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_azambuja_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_azambuja_noticia_4.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_azambuja_noticia_5.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_valongo_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/ae_valongo_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_17/eca_de_queiros_-_povoa_de_varzim_noticia_1.pdf
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Dia Internacional em Memória das 
Vítimas do Holocausto
As Nações Unidas assinalam o Dia Internacional em 
Memória das Vítimas do Holocausto no domingo, 27 de 
janeiro. Em mensagem especial, o secretário-geral da 
ONU, afirmou que neste dia é honrada “a memória dos 
seis milhões de judeus que desapareceram no Holocausto 
e as muitas vítimas de uma crueldade e horror calculados 
e sem precedentes.”

Dia Escolar da Não 
Violência e da Paz

A data foi instituída em 1964, em Espanha, pelo poeta, 
pedagogo e pacifista espanhol Llorenç Vidal, tendo sido 
acolhida a nível internacional. Foi escolhido o dia 30 de 
janeiro por assinalar o falecimento do grande pacifista 
indiano Mahatma Gandhi.

O objetivo deste dia passa por alertar alunos, professores, 
pais, políticos e governantes para a necessidade de 
uma educação para a paz, que promova valores como 
o respeito, a igualdade, a tolerância, a solidariedade, a 
cooperação e a não violência.

Fomentar a comunicação entre todos, impedir situações 
de bulling e incrementar a amizade são preocupações 
deste dia.

Dia Internacional da 
Tolerância Zero à 
Mutilação Genital 

Feminina
O objetivo da data, lembrada a 6 de fevereiro, é combater 
a mutilação genital feminina, uma prática que afeta cerca 
de 8 mil mulheres por dia, e que é uma clara violação dos 
direitos humanos.

A mutilação genital feminina ocorre em observação de 
rituais regionais e resulta em sérias hemorragias, quistos, 
infeções, problemas urinários, infertilidade, problemas no 
parto e risco de morte natal.

Ela é mais frequente nas jovens com menos de 15 anos, 
na África e no Médio Oriente. Estima-se que existem 
cerca de 140 milhões de mulheres e meninas, espalhadas 
por 29 países do mundo, a viver com alguma forma de 
mutilação genital feminina.

Dia Mundial do 
Cancro
Esta data foi instituída a 4 de 

fevereiro de 2000, no âmbito do World Summit Against 
Cancer for the New Millenium em Paris. Desde então, 
comemora-se anualmente, por iniciativa da UICC – 
União Internacional de Controlo do Cancro, tendo como 
principal objetivo sensibilizar a população e mobiliza-la na 
luta contra o cancro.
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Dia Mundial da 
Justiça Social

Neste dia, celebrado a 20 de 
fevereiro, recordamos que o objetivo do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais é conferir aos cidadãos novos 
direitos, mais eficazes, em torno de três categorias: 
igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de 
trabalho, condições de trabalho justas e proteção e 
inclusão sociais. 

Dia de Luto pelas Vítimas 
da Violência Doméstica

Portugal assinala pela primeira vez 
este dia, a 7 de março.

Estima-se que ao longo do ano de 2018 morreram 28 
mulheres vítimas de violência em contexto doméstico. 
Este ano a contagem assinala 12.... No entanto, o leque 
de vitimas é maior, inclui homens, crianças, deficientes e 
idosos.

Dia Europeu das Vítimas do 
Terrorismo

O dia 11 de março foi proclamado o Dia Europeu 
das Vítimas do Terrorismo numa homenagem a 

todos os que perderam a vida, familiares ou amigos, em 
ataques terroristas. A data coincide com o atentado de 
Madrid em 2004, que causou 91 mortes e 1.800 feridos.

 Dia Mundial da 
Árvore

O objetivo desta comemoração 
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).

Dia Internacional de 
Luta pela Eliminação da 
Discriminação Racial

Este dia foi criado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) e celebra-se em 21 de março 
em memoria do Massacre de Sharpeville.

A 21 de março de 1960, em Joanesburgo, na África do 
Sul, 20.000 pessoas faziam um protesto contra a Lei do 
Passe, que obrigava a população negra a portar um cartão 
que continha os locais onde era permitida sua circulação. 
Porém, mesmo tratando-se de uma manifestação 
pacífica, a polícia do regime de apartheid abriu fogo sobre 
a multidão desarmada resultando em 69 mortos e 186 
feridos.



7

Próximo Boletim

A publicação do Boletim 18 está prevista para julho de 2019, pelo que as notícias devem ser 
enviadas até dia 21 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/orientacoes-para-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus 

A DGE reserva o direito de selecionar os trabalhos enviados.

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

