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Editorial
Este é o Boletim Especial dos Clubes Europeus. Com ele pretendemos celebrar os 30 anos de existência da Rede Nacional de Clubes Europeus (RNCE).
Assim, lançámos o repto aos Clubes para que enviassem um pequeno vídeo no qual documentassem um pouco do que é o trabalho por eles realizado. Muitos
aceitaram este desafio, tendo apresentado registos muito representativos da qualidade do trabalho que é desenvolvido.
Agradecemos a todos os que nos enviaram os vídeos que partilhamos neste Boletim e esperamos que continuem o bom trabalho!

A Equipa dos Clubes Europeus.
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Clubes Europeus
Vídeos

Clube Europeu AE Azeitão
O Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Azeitão visitou o Parlamento Europeu, no âmbito de um projeto internacional. Organizou sessões de esclarecimento,
debates e exposições no Dia + para partilha de informação. Divulgou atividades através do jornal da escola. Fez demonstração de danças tradicionais europeias e
convidou a comunidade a participar na Festa do Agrupamento. Participou numa causa solidária, com palestra alertando para a defesa dos direitos humanos. Visitou
o CIJD, para reflexão e debate de temáticas da União Europeia. Celebrou efemérides, como o Dia Internacional da Tolerância. Realizou atividades no âmbito da
consciência ambiental. Veja aqui o vídeo.
Coordenadora Senhorinha Maria Vitorino

Clube Europeu AE Cascais
”Um abraço muticultural”: vídeo relativo a algumas das atividades desenvolvidas no ano letivo de 2015/2016. Veja aqui o vídeo.

Coordenadora Margarida Rufino

Clube Europeu AE Colmeias
Com este video pretendemos divulgar uma mostra das atividades que temos realizado com os nossos alunos. Veja aqui o vídeo.

Coordenadora Graça Morgado
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Clube Europeu AE Condeixa-a-Nova
O Clube europeu da nossa escola tem procurado formar cidadãos conscientes e interventivos, ao desenvolver atividades para os jovens e pelos jovens, que lhes
permitiram vivenciar a unidade do múltiplo e a multiplicidade do uno.” Veja aqui o vídeo.
Coordenadora Alda Cardoso

Clube Europeu AE Domingos Sequeira - Leiria
O Clube Europeu da Escola José Saraiva assinala neste ano letivo dez anos de existência. Dez anos de atividades que contribuíram para que alunos do 5º ao 9º
ano se tornassem mais autónomos, mais responsáveis, mais ricos em termos culturais, mais conhecedores da realidade que os rodeia e melhores cidadãos, não só
europeus mas do Mundo.
Como coordenadora sinto-me orgulhosa destes 10 anos, de todas as atividades que realizámos e de todos os alunos que ao longo de uma década integraram o
Clube.
Estimulando a criatividade e gosto pela cultura europeia formamos os europeus do futuro. Veja aqui o vídeo.
Coordenadora Albertina Salvaterra

Clube Europeu AE Gonçalo Sampaio - Póvoa do Lanhoso
Neste vídeo apresenta-se uma súmula de algumas atividades desenvolvida pelo Clube: comemorações de datas, semana gastronómica, desfiles e concursos,
exposições e visitas de estudo. Veja aqui o vídeo.
Coordenadora Isabel Lourenço
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Clube Europeu AE Matilde Rosa Araújo - Cascais
Volvidos 27 anos desde o nascimento do Clube Europeu da Escola Básica e Secundária Matilde Rosa Araújo, foram muitos os momentos de partilha, aprendizagem,
troca de saberes, cumplicidade e amadurecimento. Foram já centenas de jovens que escolheram passar por esta experiência e fazer parte da família europeia dentro
da nossa escola. Eis apenas alguns testemunhos neste curto vídeo. Veja aqui o vídeo.
Coordenadora Marina Barbosa

Clube Europeu AE Miguel Torga – Lisboa
O vídeo apresentado resulta do desafio lançado pela RNCE para comemorar os seus 30 anos de existência e começa por apresentar um grupo de novos alunos a
construir um puzzle que criámos para assinalar o início do ano letivo, com três logotipos: da escola, do clube e da rede nacional.
O puzzle foi o mote para saudarmos e acolhermos os nossos alunos, de diferentes turmas, promovendo o espirito de partilha, amizade e cooperação.
A partir daí, “navegámos” pelo nosso blogue, demos a conhecer as diversas atividades realizadas nos últimos anos (exposições, palestras, concursos, viagens,
celebração de efemérides, entre outras), partilhámos expetativas, apelámos à criatividade de cada um para desenvolvermos projetos integrados na atual realidade
europeia. Veja aqui o vídeo.
Coordenadora Fátima Costa

Clube Europeu AE Ovar Sul
O Clube Europeu Júlio Dinis, da Escola Secundária Júlio Dinis de Ovar pretende com este vídeo mostrar alguns dos seus bons momentos. É com imenso gosto que
partilhamos todos estes excelentes momentos em grupo. Veja aqui o vídeo.

Coordenadora Maria de Fátima Caessa
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Clube Europeu AE Ponte de Sor
«O sonho comanda a vida…»
O Clube Europeu AEPS nasceu do sonho de trazer ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor um espírito crítico europeu através do desenvolvimento de uma
pedagogia ativa. Para alcançar os seus objetivos, o Clube tem desenvolvido diversas atividades com impacto na comunidade escolar.
O vídeo apresentado destaca as ações mais significativas do Clube, por exemplo: a celebração do Natal, com amostras de iguarias natalícias europeias; a comemoração
do Dia da Europa, com palestras, representações teatrais, música e dança; o almoço europeu, a visita cultural a Madrid e uma exposição.
O balanço, desta ainda curta experiência, é bastante positivo, considerando que tem havido um crescimento intelectual, cívico e humano dos jovens que mais
ativamente tem participado nas atividades deste Clube. Veja aqui o vídeo.
Coordenadora Célia Galveia

Clube Europeu AE Proença-a-Nova
O Clube Europeu Pedro da Fonseca, constituído por aluno/as do secundário, realizou um número considerável de atividades ao longo dos seus três anos de
existência. Estes momentos contaram sempre com o envolvimento de toda a comunidade educativa, nomeadamente a Associação de Pais e o Município de Proençaa-Nova. Destaca-se a Comemoração dos Direitos Humanos, a colaboração de organizações como a Amnistia Internacional, ou a de personalidades como Inês Zuber,
procurando incutir valores de cidadania europeia. Veja aqui o vídeo.
Coordenadora Elsa Neves
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Clube Europeu AE Vilela
O Clube Europeu, do Agrupamento de Escolas de Vilela, é um projeto onde se procura com as diferentes atividades promover ações de dinamização tendentes a uma
melhor informação sobre a Europa, os Estados Membros da União Europeia, os problemas com que se defronta a Europa contemporânea e contribuir para a criação
do sentido de responsabilidade dos alunos designadamente no que respeita à paz, aos Direitos do Homem e à defesa e conservação do ambiente e do património
cultural. Veja aqui o vídeo.
Coordenadora Cristina Vinagre

Clube Europeu EB 2,3 Dr. Horácio Bento de Gouveia – Madeira
O Clube Europeu HBG promove a partilha de culturas, amizades e experiências através do trabalho de projeto a nível nacional e internacional. O nosso trabalho
colaborativo envolve uso das novas tecnologias. Somos HBG, Somos cidadãos do Mundo. Veja aqui o vídeo.

Coordenador Telmo Costa

Clube Europeu Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses
No clube europeu “EPAMAC, Além-fronteiras” cultivam-se valores, portanto, resolvemos privilegiar neste vídeo alguns momentos vividos em 2015/2016, uma vez que
demos particular atenção à questão dos refugiados, que para nós é uma questão bastante sensível uma vez que é de Direitos Humanos que se trata. Desta forma,
escolhemos imagens da palestra, do mapa e do mural subordinados ao tema , o encontro dos nossos alunos com refugiados da Eritreia, da iniciativa “E se fosse eu...”,
mas também fizemos questão de colocar as atividades que sempre marcam presença no nosso clube como a visita ao Espaço Europa e a Comemoração do Dia da
Europa (um espetáculo equestre magnífico em que o picadeiro foi enfeitado com as bandeiras da U.E. e onde os alunos, ao som do Hino da U.E., puderam mostrar
toda a sua perícia ao fazer inúmeras acrobacias enquanto levantavam a bandeira da U.E, entre outras atividades). Veja aqui o vídeo.

Coordenadora Susana Mourão
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Clube Europeu Instituto Eduardo Lemos - Trofa
Três anos de vivências e experiências europeias. Demos o melhor de nós e estamos orgulhosos do nosso trabalho. Esperamos continuar o nosso trabalho de
divulgação da identidade europeia. Veja aqui o vídeo.

Coordenador Eduardo Silva

Clube Europeu Básica e Secundária Padre Manuel Álvares - Ribeira Brava - Madeira
Os melhores momentos do nosso Clube: Este Projeto teve o seu início nesta Escola em finais dos anos noventa, embora com designação diferente. Desde 2002/2003
que integra três subprojetos: Direitos Humanos, Liga-te A Nós Na Prevenção e Descobrindo - Revista Anual de Análise Social. Veja aqui o vídeo.
Coordenador António Pereira

Boas Festas
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