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A Rede Nacional de Clubes Europeus (RNCE) teve o seu início em 1986, sendo a sua coordenação atual da responsabilidade da Direção-Geral da Educação (DGE) 

do Ministério da Educação e Ciência. 

Durante o ano letivo 2012/2013, com o fim de melhorar e agilizar o trabalho desenvolvido com os Clubes Europeus, deu-se início a um conjunto de ações, nomeadamente:

 - Criação e disponibilização de uma Base de Dados online para atualização dos dados dos Clubes em funcionamento;

 - Criação e disponibilização de uma Plataforma online para o concurso de financiamento (projeto/relatório);

 - Criação e disponibilização de uma área própria na plataforma Moodle da DGE;

 - Remodelação da página eletrónica da RNCE no site da Direção-Geral da Educação;

 - Criação de página no Facebook.

No início deste ano letivo lançamos o Boletim dos Clubes Europeus, sendo este o seu primeiro número. Este boletim tem como objetivo divulgar Noticias, Boas 

Práticas, Eventos e outros assuntos de interesse para os Clubes Europeus. Está prevista a publicação anual de 3 boletins.

Esperamos que, com o vosso apoio, este Boletim se torne um instrumento útil para toda a comunidade escolar.

A Equipa da Rede Nacional dos Clubes Europeus 



 No início do ano letivo 2013/2014, vamos proceder à atualização dos dados referentes aos Clubes Europeus que fazem parte da RNCE. Os Agrupamentos/

Escolas que queiram inscrever um novo Clube Europeu na Rede, devem igualmente faze-lo nesta fase.

Esta ação permitirá o acompanhamento e dinamização da iniciativa e terá lugar entre os dias 1 de outubro e 30 de novembro de 2013. Para o efeito será disponibilizada 

uma plataforma em: http://area.dge.mec.pt/bdce

O acesso à plataforma efetua-se através do código DGEEC (ex-GEPE) do Agrupamento ou escola não agrupada.

 De forma a possibilitar, desde já, o enquadramento da planificação das atividades dos Clubes com o projeto a apresentar ao concurso de financiamento de 

2013/2014, informamos que o tema para o ano 2014 é: “Portugal no Centro da Europa – contributos portugueses para a construção europeia”.

A divulgação deste concurso para o presente ano letivo, e respetivo regulamento, deverá ter lugar em janeiro de 2014. 

A informação agora disponibilizada pretende apenas servir de referência à preparação do trabalho a desenvolver e possibilitar uma maior adequação dos projetos 

face ao tema a concurso.

 Lançamento das novas Linhas de Orientação para o Funcionamento dos Clubes Europeus. Pode consultar o documento em:

          http://www.dge.mec.pt/educacaocidadania/index.php?s=directorio&pid=269#i 

 

 

 Os resultados do concurso para os 3 melhores projetos 2012/13 serão divulgados até 31 de outubro de 2013.

 

 A informação sobre os Clubes Europeus pode ser consultada nos seguintes endereços:

 Página da DGE dos Clubes Europeus em: http://www.dge.mec.pt/educacaocidadania/index.php?s=directorio&pid=266#i 

 Facebook dos Clubes Europeus em: https://www.facebook.com/rede.europeus

 Moodle dos Clubes Europeus em: http://moodle.dge.mec.pt/

 Lembramos que os Agrupamentos/Escolas, mesmo não tendo um Clube Europeu ativo, podem solicitar a divulgação de ações realizadas ou a realizar neste 

âmbito, bastando, para o efeito, enviar o pedido para o email dos Clubes Europeus. 

Para qualquer esclarecimento, contacte-nos através do email: clubeseuropeus@dge.mec.pt
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