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Membros do CE

★ Professoras:

- Ana Ramalho (História/História e Geografia de Portugal)

- Cecília Duarte (Português/Inglês)

- Odete Faustino (Português/Inglês)

★ Alunos: 30 alunos



Concurso de Clubes Europeus

➢ Plano Anual de Atividades Clube Europeu 2019/2020;

➢ Apresentado e aprovado em Conselho Pedagógico.

➢ Tema do ano «Alterações Climáticas, Um Desafio para a Europa»;

➢ Elaborado tendo em conta sugestões dos alunos, o Projeto

Educativo da Escola, Plano de Melhoria, Áreas de Competências

do Perfil do aluno, Aprendizagens Essenciais e o nível etário dos

alunos (dos 10 aos 15 anos).



➢ Envolvimento da Comunidade educativa, articulação escola e família,

articulação com outros clubes da escola, disciplinas e áreas

disciplinares;

➢ No período de confinamento, o Clube Europeu manteve-se ativo,

atividades abertas a todos os alunos da escola, apresentando

alternativas e adaptando atividades.

Concurso de Clubes Europeus



OBJETIVOS
➢ Sensibilizar a comunidade educativa para as alterações climáticas a

nível local/europeu e mundial;

➢ Consciencializar os alunos sobre a importância das práticas

interventivas de preservação ambiental;

➢ Desenvolver práticas interventivas de preservação ambiental que

contribuam para combater as alterações climáticas.



Pesquisa sobre as causas e 

consequências das alterações 

climáticas no Planeta

Power Point elaborado pelos 

alunos do Clube Europeu



Palestra  «Alterações Climáticas um desafio para a Europa:  a   Água e a 

Vida»  Prof. Doutor Jorge  Paiva

A Palestra  sensibilizou os alunos para o tema e suscitou um enriquecedor 

debate.

Replicação da informação e debate pela comunidade escolar no decorrer 

de outras atividades, nomeadamente as relacionadas com os ( DAC´s das 

turmas e textos lidos à Comunidade nas Janeiras)

Apresentação do orador pelo diretor do 

agrupamento      
Últimos esclarecimentos com o orador



Elaboração de marcadores com 

mensagens apelativas sobre as 

alterações climáticas;

Cantar as Janeiras pela 

Comunidade, lendo uma 

mensagem de sensibilização 

sobre o tema e oferta de 

marcadores.
Os alunos do 

CE a “Cantar a 

Janeiras na 

comunidade”



Reflorestação
Antes e Depois do Confinamento

Os nossos alunos plantaram uma 

árvore, “apadrinharam-na” e 

contribuíram para o seu crescimento 

e  desenvolvimento.

Mesmo confinados os nosso alunos 

fazem questão de dar o seu contributo 

para a preservação da Natureza.



Filme do resultado final da Reflorestação

Divulgação da 

atividade pelos meios 

de comunicação social

Um aluno na Mata 

de Marrazes a 

plantar a sua 

árvore.

http://www.youtube.com/watch?v=dN6Ujtdtk_g
http://www.youtube.com/watch?v=dN6Ujtdtk_g


Percurso pela cidade de Leiria 

Para identificação de práticas sustentáveis 

Em virtude do confinamento, esta atividade foi adaptada e 

os alunos elaboraram vários roteiros virtuais pela cidade 

de Leiria.



Roteiro virtual pela cidade de Leiria

Exemplo de um roteiro elaborado 

pelo aluno André Pereira do 5ºC

http://www.youtube.com/watch?v=a5k43ZpfAzw
http://www.youtube.com/watch?v=a5k43ZpfAzw


Jogos com materiais recicláveis

https://docs.google.com/presentation/d/1OsRTl1e7exIYXHa7dGh92vw_jg-
gr3og/edit#slide=id.p1

Jogos elaborados pelos alunos em confinamento.

https://docs.google.com/presentation/d/1OsRTl1e7exIYXHa7dGh92vw_jg-gr3og/edit#slide=id.p1
http://drive.google.com/file/d/1blFhy_-xd_5IfAlJ-flqtSU2fgt3AYa_/view
http://drive.google.com/file/d/1blFhy_-xd_5IfAlJ-flqtSU2fgt3AYa_/view


Dia da Europa

«Five o’clock Tea Sustentável» -

padlet colaborativo: comemoração 

em família, com confeção e 

degustação de receitas típicas de 

alguns países da Europa.

Padlet colaborativo com as receitas pesquisadas pelos alunos.



CONSTRUÇÃO DE UM 

MURAL

Ambiente marinho

Utilização de materiais recolhidos 

e reaproveitados em colaboração 

com as famílias.

DAC das turmas do 5º ano -ODS 

14 “Proteger a vida marinha”.

Alunos do Clube e do 5º D a construir o mural.



CONCLUSÃO
➢ Alegria, orgulho e satisfação que a EB 2 de Marrazes recebeu este 

reconhecimento - Selo Prémio Clubes Europeus - pelo trabalho 

desenvolvido pelo Clube Europeu no ano letivo de 2019-2020, tão 

atípico e que se pautou de novos desafios. 

➢ Destacamos:

➢ as atividades: articulação, inter-relação e fio condutor;

➢ o trabalho colaborativo;

➢ o envolvimento das famílias;

➢ a capacidade de adaptação.

➢ Agradecimento: 

➢ aos alunos, aos professores, à Direção do Agrupamento, 

às famílias e toda a comunidade educativa.


