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Este é o vigésimo quinto Boletim dos Clubes Europeus. Com esta publicação pretendemos divulgar projetos, temas e 
atividades desenvolvidos pelos Clubes, entre setembro e dezembro de 2021. Divulgamos, igualmente, datas relevantes 
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. 

Esperamos continuar a receber estes testemunhos!

A Equipa dos Clubes Europeus.

.
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Clube Europeu AE Anselmo de Andrade
Pacto Ecológico Europeu, o Transporte 
Ferroviário promove a mobilidade 
sustentável: O Clube Europeu do 
Agrupamento de Escolas Anselmo de 
Andrade, em Almada, associou-se às 

comemorações do cinquentenário do agrupamento (28 
de outubro 2021) com uma iniciativa no quadro do Pacto 
Ecológico Europeu, o Transporte Ferroviário promove a 
mobilidade sustentável. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu ES Eça de Queirós, 
Póvoa de Varzim

Este ano o Dia Europeu das 
Línguas celebrou 20 anos!: O 
Clube Europeu da ESEQ celebrou o 
Dia Europeu das Línguas com um 

vasto número de atividades. A pesquisa sobre símbolos 
da Europa, a aprendizagem de vocábulos em línguas 
estrangeiras e o posterior registo dos mesmos em estrelas 
de cartolina douradas e azuis assumiram-se como tarefas 
favoritas. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EBS Mora 

O oceano numa 
Árvore de Natal: 
Existindo uma forte 

tradição de comemoração da festa católica do Natal no 
Agrupamento de Escolas de Mora, o Clube Europeu quis 
associar-se e, no âmbito do seu plano de trabalho 
implementou uma atividade cuja temática se insere nas 
comemorações da quadra natalícia. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu EBS D. Sancho II, Alijó
Maratona de cartas – Alijó em defesa 
dos direitos humanos: A Maratona de 
Cartas é um evento anual organizado 
pela Amnistia Internacional no âmbito 
dos direitos humanos. Todos os anos são 
apresentados e divulgados casos de 
pessoas e comunidades em risco com o 
objetivo de sensibilizar milhões de 

pessoas em todo o mundo para que atuem em defesa de 
cada caso. Leia aqui a notícia completa.

Notre désir pour ce Noël…Droits humains/Océans: No 
âmbito do Clube Europeu, na disciplina de Francês, as 
turmas do 7.º, 8.º e 9.º anos criaram postais natalícios 
com uma mensagem de esperança relativamente aos 
Direitos Humanos (7.º) ou à problemática dos Oceanos 
(8.º e 9.º anos). Esta temática é a escolhida, este ano, para 
os Clubes Europeus. Leia aqui a notícia completa.

Poema porque não cumprimos?: No âmbito do Clube 
Europeu, propuseram-se aos alunos, diversas atividades 
para enriquecer o tema de 2020-2021. Uma delas foi a 
elaboração de poemas. Leia aqui a notícia completa.

Aplicação de inquérito, tratamento e apresentação de 
resultados: No sentido de apurar resultados acerca do 
meio de transporte – comboio, alunos de diversas turmas 
elaboraram um inquérito; o mesmo foi depois aplicado 
(através da página do Agrupamento durante cerca de 15 
dias); recolhidos os resultados e tratados os dados, foi o 
momento da apresentação. Leia aqui a notícia completa.

Dia da Filosofia: No dia 18 de novembro, a equipa do 
Clube Europeu comemorou o Dia da Filosofia. No 11º ano, 
os alunos, em grupos de 4 elementos prepararam aulas 
de Filosofia sobre temas variados e foram às escolas do 
1 Ciclo, para transmitir conhecimentos. Um momento 
musical, concluiu este dia tão importante. Leia aqui a 
notícia completa.

Nous aimons le train: No âmbito do Clube Europeu, 
na disciplina de Francês, as turmas do 9.ºC (Alijó) e do 
9.º P (Pinhão) deram enfoque às suas experiências 
relativamente ao facto de Voyager en train. Foi solicitado 
a estas turmas realizarem um documentário, uma 
entrevista ou elaborarem uma letra para uma canção. 
Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_anselmo_de_andrade_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/es_eca_de_queiros_povoa_de_varzim_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_mora_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_5.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_6.pdf
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Clube Europeu EP Amar Terra Verde
EPATV participa no Seminário 
Nacional Jovens Repórteres para 
o Ambiente: Duas jovens alunas 
da Escola Profissional Amar Terra 
Verde participaram nos dias vinte 

e seis e vinte e sete de novembro no Seminário Nacional 
Jovens Repórteres para o Ambiente, em Braga. Leia aqui a 
notícia completa.

Peditório Nacional Da Liga Portuguesa Contra o Cancro: 
Alunos solidários da Escola Profissional Amar Terra Verde 
participaram no Peditório Nacional da Liga Portuguesa 
contra o Cancro no dia vinte e nove de outubro. Leia aqui 
a notícia completa.

Clube Europeu da EPATV participa no jogo online 
sobre Mar, Oceanos e Economia Azul: Membros do 
Clube Europeu da Escola Profissional Amar Terra Verde 
participaram no dia 30 de novembro de 2021, no âmbito 
do Bluefest 2021, num jogo (Kahoot) online sobre Mar, 
Oceanos e Economia Azul, organizado pela ABAE. Leia 
aqui a notícia completa.

Sensibilização sobre ambiente e alterações climáticas: 
Alunos do clube europeu da Escola Profissional Amar 
Terra Verde assistem ao webinar sobre ambiente e 
alterações climáticas, com eurodeputados portugueses 
no Parlamento Europeu. Leia aqui a notícia completa.

Webinar “Do Prado ao Prato” sensibiliza jovens para 
o consumo de alimentos saudáveis: Alunos do clube 
europeu da Escola Profissional Amar Terra Verde, no dia 
29 de outubro, assistem ao webinar “Do Prado ao Prato”, 
com eurodeputados portugueses no Parlamento Europeu. 
Leia aqui a notícia completa.

EPATV põe cidadania em ação – alunos do clube europeu 
celebraram direitos humanos: No dia 10 de dezembro, 
alunos do Clube Europeu da Escola Profissional Amar 
Terra Verde, celebraram o Dia Internacional dos Direitos 
Humanos, com diversas atividades alusivas à defesa dos 
direitos de todos! Leia aqui a notícia completa.

ERASMUS+: EPATV em mobilidade com o projeto 
M.U.N.: Alunos do Clube Europeu da EPATV participaram 
em projeto Erasmus onde tiveram a possibilidade de 
participar na simulação de debates das Nações Unidas 
sobre questões pertinentes da atualidade. Leia aqui a 
notícia completa.

Alunos do Clube Europeu participam em debate sobre a 
Igualdade de Género: Dois alunos do Clube Europeu da 
EPATV participaram na tertúlia “Discutir o Indiscutível”: As 
Mulheres no Mercado do Trabalho, no dia vinte e um de 
outubro no Município de Vila Verde. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Abelheira
Exposição - Margens com Vida: A 
reportagem foi feita pelos alunos do 
clube da rádio que colaboram desde 
sempre com o clube PanEuropeu. Leia 

aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Prado
“Vamos conhecer os mares da 
Europa”: A atividade “Vamos 
Conhecer os mares da Europa!” 
decorreu ao longo do primeiro 
período e terminou com uma 
exposição dos trabalhos elaborados 
pelos alunos. A aventura pela 

“descoberta” dos nossos mares foi o mote para iniciar o 
trabalho. Leia aqui a notícia completa. 

Clube Europeu AE Júlio Dinis, 
Gondomar

Comemoração do Dia Internacional 
dos Direitos Humanos: O Clube 
Europeu celebrou o dia 10 de 
dezembro, dia em que se comemora a 
Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, com uma exposição de trabalhos feitos pelos 
alunos do nosso Clube e pelos alunos do 8.º ano, realizados 
nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Nuno Álvares
Dia da Ciência: Para comemorar o 
Dia Mundial da Ciência, o Clube 
Europeu/Meteor-Escola visitou o 
Centro de Apoio Tecnológico 

Agroalimentar de Castelo Branco onde tomou contacto 
com várias experiências científicas. Leia aqui a notícia 
completa.

Semana da Consciência Geográfica e GIS Day: O 
Clube Europeu/Meteor-Escola participou na Semana 
Internacional dedicada à Geografia e aos Sistemas de 
Informação Geográfica, comemorada na Escola Cidade de 
Castelo Branco. Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ep_amar_terra_verde_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ep_amar_terra_verde_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ep_amar_terra_verde_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ep_amar_terra_verde_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ep_amar_terra_verde_noticia_5.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ep_amar_terra_verde_noticia_6.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ep_amar_terra_verde_noticia_7.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ep_amar_terra_verde_noticia_8.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_abelheira_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_prado_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_nuno_alvares_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_nuno_alvares_noticia_2.pdf
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Clube Europeu AE Almeirim
Visita ao Museu Ferroviário: O 
Clube Europeu do AE Almeirim 
visitou o Museu Ferroviário, no 
Entroncamento, como 
atividade final do projeto 

“Pacto Ecológico Europeu - O Transporte Ferroviário 
promove a mobilidade sustentável”. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Vidigueira
Dia Europeu do Desporto Escolar: 
Os jovens do Clube Europeu, no dia 
24 de setembro, comemoram o Dia 
Europeu do Desporto Escolar com 

uma homenagem aos atletas olímpicos e paraolímpicos 
que representaram Portugal em Tóquio. Leia aqui a notícia 
completa.

Dia Europeu das Línguas: Os alunos do Clube Europeu do 
AE de Vidigueira comemoram o Dia Europeu das Línguas 
com alegres “quantos queres” e um mapa europeu 
“decorado” a rigor com muitas palavras especiais. Leia 
aqui a notícia completa.

AEVID assinala #ERASMUSDAYS: Os alunos do 
Clube Europeu, no dia 14 de outubro, assinalaram o 
#ErasmusDays com a Europe Direct do Baixo Alentejo e 
com a construção de um mural XXL de moldes humanos 
XXS mas verdadeiramente extraordinários. Leia aqui a 
notícia completa.

Dia Europeu para a proteção de crianças contra a 
exploração e abuso sexual: Os jovens do Clube Europeu 
foram desafiados, pela CPCJ de Vidigueira, a refletirem 
sobre o porquê e a importância do Dia Europeu para a 
Proteção de Crianças contra a Exploração e Abuso Sexual. 
Leia aqui a notícia completa.

Natal dos Oceanos: Jovens do Clube Europeu constroem 
Árvore de Natal com o objetivo de alertar a comunidade 
educativa para a importância e preservação dos oceanos. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EBS Quinta das Flores
Perigos que as democracias atuais 
enfrentam: O Clube Europeu da 
Escola Básica e Secundária Quinta das 
Flores, em Coimbra, convidou o 

jornalista Paulo Pena para proferir uma palestra sobre os 
perigos que as fake news produzem em regimes 
democráticos. Leia aqui a notícia completa.

Voluntariado ao serviço dos refugiados: O Clube 
Europeu da Escola Básica e Secundária Quinta das 
Flores, em Coimbra, convidou a jornalista Helena Ferro 
de Gouveia para proferir uma palestra sobre a temática 
dos refugiados e a forma como o voluntariado pode fazer 
parte da tentativa de solução do problema. Leia aqui a 
notícia completa.

“Quero um futuro mais verde, mais limpo e sustentável, 
na minha Escola, no meu País e na Europa”: Ano Europeu 
dos Transportes Ferroviárias e Mobilidade sustentável foi 
o mote para o concurso proposto pelo Clube Europeu 
da EBSQF às turmas A e B do 7º ano e A e C do 9º ano, 
que culminou com a entrega de diplomas de participação 
aos envolvidos, a 16 de novembro. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu Colégio dos Plátanos
Cabazes, postais e doces solidários: 
Alunos de todos os ciclos participaram 
na campanha solidária de angariação 
de verba promovida pelos alunos do 
Clube Europeu, para comprar duas 
arcas frigoríficas e assim ajudar a Obra 
Padre Gregório, uma instituição em 

Sintra, que acolhe meninas dos 3 aos 18 anos. Leia aqui a 
notícia completa.

Votos e debates: Os alunos do Clube Europeu do 3.º 
ciclo propuseram duas atividades realizadas nas aulas 
de Cidadania e Desenvolvimento. Leia aqui a notícia 
completa.

Alunos do Clube Europeu competem num projeto de 
voluntariado: Doze alunos do Clube Europeu estão a 
participar num projeto de incentivo ao voluntariado 
jovem, numa iniciativa do Montepio Geral e que visa 
promover nos jovens o interesse por causas sociais 
em prol da comunidade. Os alunos estão a aguardar a 
avaliação dos júris. Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_almeirim_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_vidigueira_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_vidigueira_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_vidigueira_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_vidigueira_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_vidigueira_noticia_5.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ebs_quinta_das_flores_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ebs_quinta_das_flores_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ebs_quinta_das_flores_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/colegio_dos_platanos_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/colegio_dos_platanos_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/colegio_dos_platanos_noticia_3.pdf
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Clube Europeu ES José Saramago, 
Mafra

“Saramago na Europa” nas 
atividades transnacionais de 
aprendizagem em Génova, Itália: 
No âmbito do Projeto Erasmus+ 

“HEROES”, depois de um ano com apenas encontros 
virtuais, as quatro escolas-parceiras encontraram-se, em 
Génova - Itália, para a Semana de Atividades Transnacionais 
de Aprendizagem, organizada pela escola italiana. Os 
alunos de Mafra partilharam a sua experiência. Leia aqui 
a notícia completa.

Clube Europeu AE Vilela
O Outono no Clube Europeu: Os 
Membros deste Clube celebraram a 
chegada do Outono, realizando desenhos 
alusivos à época. Os desenhos expostos 
na escola da Escola Secundária de Vilela. 
Leia aqui a notícia completa.

Revolução Republicana Portuguesa - 5 de outubro 
de 1910: O Clube Europeu em parceria com todas as 
turmas dos 9ºs anos (Vilela e Rebordosa), assim como 
as turmas de turismo (Vilela e Rebordosa), 10º RC e 11º 
VE, comemoraram este dia tão importante da História 
Portuguesa, com a realização de Bandas Desenhadas, 
alusivas ao tema em epígrafe. Leia aqui a notícia completa.

A Embaixada da Juventude vai à Escola: A Embaixada 
da Juventude “Vai à Escola”. Assim, o Clube Europeu em 
parceria com a Embaixada da Juventude e a turma de 
Cidadania do 9º VA “embarcaram” numa viagem fantástica, 
repleta de aventuras. Leia aqui a notícia completa.

Comboios de Origami: O Clube Europeu concluiu o projeto 
O Pacto Ecológico Europeu O Transporte Ferroviário 
Promove a Mobilidade Sustentável 2020/2021. Os Ilustres 
Membros deste Clube, “cantaram” em voz alta, a fase 
final do projeto. Construímos Origamis de comboios, com 
mensagens sobre a sustentabilidade das Ferrovias. Leia 
aqui a notícia completa.

Os Oceanos: Realização de uma Banda Desenhada com 8 
episódios. Leia aqui a notícia completa.

Exposição do 1 de dezembro de 1640: O Clube Europeu 
em parceria com a área disciplinar de História, realizou 
uma atividade para comemorar o dia da Restauração 
da Independência - 1 de dezembro de 1640. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Dr. Ferreira da Silva
Dia Europeu das Línguas no AE Dr. Ferreira 
da Silva: Este ano, no âmbito da 
comemoração do Dia Europeu das Línguas, 
o Clube Europeu AEFS lançou o desafio de 

participação no projeto eTwinning “Let’s celebrate EDL 
together” aos seus alunos do ensino secundário. Leia aqui 
a notícia completa.

Alunas do Clube Europeu AEFS promovem hábitos 
de vida saudáveis em Bydgoszcz na Polónia: O Clube 
Europeu AEFS esteve novamente representado na 
Polónia. No âmbito do Projeto Erasmus + “Connection of 
Health and Daily Routines”, um grupo de cinco alunas do 
11°A e dois professores do nosso agrupamento de escolas 
participaram numa mobilidade que teve lugar na Szkola 
Podstawowa nr25 z Oddzial. Leia aqui a notícia completa.

Alunos do Clube Europeu AEFS na Polónia: Na primeira 
semana de outubro, alunos do Clube Europeu AEFS 
participaram na mobilidade do Projeto Erasmus + 
“Improving Health Through Modern Sports and Changing 
the Approach to Nutrition” que teve lugar em Grodzisko 
Dolne, na Polónia. Os mesmos planificaram e elaboraram 
os trabalhos a apresentar. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Gondomar
Dia Europeu das Línguas no AE nº1 de 
Gondomar: O Clube Europeu do AEG1 
celebrou, como habitualmente, o Dia 
Europeu das Línguas, dia 26 de setembro, 
com a colaboração do Departamento de 
Línguas do agrupamento, desafiando os 

alunos a fazer marcadores de livros, que viriam a ser 
expostos e utilizados pelos próprios autores. Leia aqui a 
notícia completa.

Dia Internacional dos Direitos Humanos no AE nº1 de 
Gondomar: No dia 10 de dezembro, Dia Internacional 
dos Direitos Humanos, o Clube Europeu do AEG1, em 
articulação com Conselhos de Turma e Biblioteca Escolar, 
dinamizou diferentes atividades, que mobilizaram as 
crianças e os jovens das nossas escolas, na celebração 
da adoção da Declaração Universal dos Direito Humanos. 
Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/es_jose_saramago_mafra_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_vilela_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_vilela_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_vilela_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_vilela_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_vilela_noticia_5.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_vilela_noticia_6.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_dr._ferreira_da_silva_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_dr._ferreira_da_silva_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_dr._ferreira_da_silva_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_gondomar_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_gondomar_noticia_2.pdf
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Clube Europeu AE D. Maria II - Vila 
Nova de Famalicão

Peddy-Paper, Volta à Europa em 
Ferrovia – Vila Nova Famalicão a 
Helsínquia: No passado dia 29 de 
setembro, os alunos do Clube Europeu 
da AE D Maria II dinamizaram o Peddy-

Paper, Volta à Europa em Ferrovia – Vila Nova Famalicão a 
Helsínquia. Este evento, realizado ao ar livre, cumprindo 
as normas de segurança ainda exigidas, insere-se no 
âmbito das atividades realizadas pelo CE. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Marinhas do Sal
Há “Biblioteca humana” no Clube 
Europeu das Marinhas do Sal!!!: No 
dia 30 de novembro, os alunos do 
Clube Europeu, estiveram em 
formação e enriqueceram os seus 
conhecimentos ao nível da realidade 

da Ilha das Berlengas e da sua biodiversidade. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Paião
Celebração dos Direitos Humanos: O 
Clube Europeu comemorou o Dia 
Internacional dos Direitos Humanos com 
uma exposição evocativa de ativistas 
marcantes para a Humanidade, 
acompanhados de biografias e frases 
emblemáticas, de modo a sensibilizar a 
comunidade para esta dura realidade, 

tendo a mesma reagido com curiosidade e interesse. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Dr. José Leite de 
Vasconcelos

 Clube da Europa pelos olhos do cinema: 
O agrupamento de Escolas Dr. José Leite 
de Vasconcelos – Tarouca volta, no 
presente ano lectivo a contar com o Clube 
da Europa em pleno funcionamento. O 
clube denominado Clube da Europa (pelos 

olhos do cinema) pretende abordar a História e cultura 
europeias através da produção cinematográfica. Leia aqui 
a notícia completa.

  

Clube Europeu AE Verde Horizonte
Dia Internacional dos Direitos 
Humanos: O Clube Europeu do 
AEVH comemorou o Dia 
Internacional dos Direitos Humanos 
e os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
fizeram marcadores ilustrados para 

livros com palavras-chave dos Direitos Humanos e 
também utilizaram a técnica do ponto e linha. Ainda 
foram feitos cartazes com essas palavras coloridas. Leia 
aqui a notícia completa.

 

Clube Europeu AE Valongo
Comemoração do Dia Internacional do 
Voluntariado: Neste dia os alunos 
realizaram uma saída de campo para 
recolha de lixo nas margens do rio 
Simão. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Porto de Mós
Clube Europeu – Comemorações: O Clube 
Europeu do Agrupamento de Escolas de 
Porto de Mós comemorou o Dia Mundial 
da Alimentação (16 de outubro) e o Dia 
Europeu da Alimentação e da Cozinha 
Saudáveis (8 de novembro). Leia aqui a 

notícia completa.

Clube Europeu ES Henrique Medina
Feira do Voluntariado: O Clube 
Europeu Medina, da Escola 
Secundária Henrique Medina, em 
Esposende, promoveu uma Feira do 
Voluntariado, no âmbito das 

comemorações do Dia Internacional do Voluntariado e do 
Dia Internacional da Solidariedade Humana. Leia aqui a 
notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_d._maria_ii_vila_nova_de_famalicao_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_marinhas_do_sal_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_paiao_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_dr._jose_leite_de_vasconcelos_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_verde_horizonte_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_valongo_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/ae_porto_de_mos_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_25/es_henrique_medina_noticia_1.pdf
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Dia Internacional da Democracia
O dia é celebrado anualmente 
a 15 de setembro e procura 
chamar a atenção para a 
necessidade de defender os 
princípios da inclusão, 
liberdade, tratamento 
igualitário entre os indivíduos, 

paz e desenvolvimento sustentável.

A instauração da democracia é um objetivo e um processo 
longos, apenas possível de ser alcançado mediante a 
participação e o apoio da comunidade internacional, da 
sociedade civil e dos indivíduos. A democracia abriga a 
proteção e a realização dos valores e direitos fundamentais 
do ser humano.

Dia Europeu das Línguas

Este ano a celebração do evento, comemorado a 26 de 
setembro, perfaz 20 anos!

O objetivo deste dia é celebrar a diversidade de línguas 
na Europa. Por toda a Europa, 800 milhões de Europeus 
dos 47 estados-membros do Conselho da Europa são 
encorajados a aprender mais línguas, em qualquer idade, 
dentro e fora da escola. O Conselho da Europa promove 
o plurilinguismo em todo o continente, com base na 
convicção de que a diversidade linguística é uma via para 
alcançar uma maior compreensão intercultural e um 
elemento-chave da riqueza do património cultural da 
Europa.

Dia Mundial da Alimentação 

Este dia tem por objetivo 
apelar global à Erradicação 
da Fome, por um mundo 
em que alimentos 
nutritivos estejam 
disponíveis e sejam 
acessíveis a todos, em 

qualquer lugar.

Hoje, porém, mais de 820 milhões de pessoas não têm 
alimentos suficientes e a emergência climática é uma 
ameaça crescente à segurança alimentar. Enquanto isso, 
dois mil milhões de homens, mulheres e crianças têm 
sobrepeso ou são obesos.

As dietas não saudáveis apresentam um enorme risco de 
doenças e morte.

Dia Mundial de Combate ao Bullying 

A data, assinalada a 20 de outubro, é um 
alerta internacional para o problema do 
bullying com que muitos jovens vivem.

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF), uma em cada três crianças 

do mundo, entre os 13 e os 15 anos, é vítima de bullying 
na escola regularmente.

Consciencializar a população mundial para esta forma de 
violência, apoiar e incentivar as vítimas a denunciarem 
estas graves situações e encontrar formas de as prevenir, 
são os desafios colocados por esta data, visto que a luta 
contra o bullying não é uma tarefa de um dia, nem de um 
grupo de pessoas, mas sim de todos os dias do ano e de 
todas as pessoas.

Em Portugal as vítimas de bullying podem recorrer à 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) para 
obterem apoio. No site da APAV encontra-se informação 
útil e ajuda para este problema.

http://www.apavparajovens.pt/pt/
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Dia das Nações Unidas 
Este evento celebra-se a 24 
de outubro. A ONU (Organização 
das Nações Unidas) foi criada no 
final da Segunda Guerra Mundial 
para assegurar a resolução de 
conflitos e a cooperação 

internacional pós-guerra.

Fundada por 51 Estados Membros, atualmente a 
organização conta com 193 estados que têm como 
objetivos:

•	 Manter a paz mundial;

•	 Fomentar as relações entre os países;

•	 Eliminar a pobreza, a exclusão social e o 
analfabetismo;

•	 Incrementar a sustentabilidade;

•	 Promover o bem social de idosos, crianças, jovens, 
refugiados, etc.

Dia Mundial da Ciência pela Paz e o 
Desenvolvimento 

O propósito deste dia, celebrado a 10 de 
novembro, é destacar o papel da ciência 
no desenvolvimento e pacificação das 
sociedades, bem como promover a 
cooperação nacional e internacional neste 
domínio.

O tema deste ano é “Building Climate-Ready Communities”. 
Com as alterações climáticas a tornarem-se uma séria 
ameaça à vida Humana e ao Planeta, as celebrações deste 
ano marcam a importância da construção de sociedades 
prontas para se adaptarem ao clima.

Dia do Armistício 

Foi às 11 horas do dia 11/11/1918, que se 
assinou o acordo de paz entre os Aliados e 
a Alemanha, num vagão-restaurante, na 
floresta de Compiègne, colocando-se 
oficialmente um ponto final na Primeira 
Guerra Mundial, iniciada quatro anos 
antes.

Em muitas partes do mundo fazem-se dois minutos de 
silêncio às 11 horas da manhã locais. O primeiro minuto 
é para homenagear as vítimas da Guerra (cerca de 20 
milhões de pessoas entre mortos e inválidos) e o segundo 
para homenagear os sobreviventes deste conflito mundial.

Dia Internacional do Voluntariado
O dia foi proclamada em dezembro 
de 1985 pelas Nações Unidas e é 
celebrado a 5 de dezembro. A data 
tem como objetivo incentivar e 
valorizar o serviço voluntário em 
todo mundo.

O voluntariado é um ato de cidadania, sendo cada vez 
mais uma componente importante no percurso de vida 
das pessoas, contribuindo para reduzir as disparidades 
sociais e para promover a necessidade e o dever de 
ajudar o próximo. Para o voluntário é também um ato 
recompensador, ajudando a alcançar o sentimento de 
autorrealização.

Dia dos Direitos Humanos
A efeméride é celebrada no 
dia 10 de dezembro, em 
virtude da adoção pela 
Assembleia Geral da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) da Declaração 
Universal dos Direitos 

Humanos (DHDH), em 1948. 

Esta data é assinalada com o intuito de promover 
a defesa dos Direitos Humanos por todo o mundo, 
independentemente da raça, cor ou religião, do género, da 
língua, opinião política, da sua origem nacional ou social. 
O tema deste ano é “EQUALITY - Reducing inequalities, 
advancing human rights”.

A temática deste ano relaciona-se com o Artigo N.º1 
da DHDH “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.” 

Os princípios da igualdade e da não-discriminação estão 
no centro dos direitos humanos. O princípio da igualdade 
está alinhado com a Agenda 2030 e com a abordagem 
da ONU no âmbito do quadro “Leaving No One Behind: 
Equality and Non-Discrimination at the Heart of 
Sustainable Development”.
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Próximo Boletim

A publicação do Boletim 26 está prevista para abril de 2022, pelo que as notícias devem ser 
enviadas até dia 11 de março de 2022. 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

