CLUBE EUROPEU

O Clube Europeu é um importante veículo para a aprendizagem e o exercício da cidadania,
contribuindo para a formação e envolvimento dos alunos no projeto de construção europeia,
incrementando a sua participação, reforçando a proteção dos seus direitos e deveres,
fortalecendo assim a identidade e os valores de cidadania europeus.
O Clube Europeu está inscrito na Rede Nacional de Clubes Europeus (RNCE) que é da
responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência.
O Clube Europeu integra também os seguintes projetos:
- Parlamento dos Jovens
- Erasmus +

OBJETIVOS DO CLUBE EUROPEU
Os Clubes Europeus têm por objetivo:
✓ Criar entre os seus membros um verdadeiro espírito europeu de cidadania ativa e
transmiti-lo aos outros membros da comunidade em que estão inseridos;
✓ Promover, com o recurso a parcerias, ações de dinamização tendentes a uma melhor
informação sobre:
• A Europa (aspetos geográficos, históricos, culturais, económicos, etc.);
• As Instituições Europeias (estrutura, funcionamento, objetivos, etc.);
• Os Estados Membros da União Europeia e do Conselho da Europa (a vida política, social,
cultural, etc.);
• O património cultural e natural da Europa;
• Os problemas com que se defronta a Europa contemporânea;

• Os objetivos da integração europeia;
• Declaração Universal dos Direitos Humanos.
✓ Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu, nas suas semelhanças e nas suas
diferenças;
✓ Contribuir para a compreensão e tolerância recíprocas;
✓ Contribuir para a tomada de consciência relativamente à interdependência europeia e
mundial, e à necessidade de cooperação;
✓ Contribuir para a criação do sentido de responsabilidade no que respeita à paz, aos direitos
do homem e à defesa e conservação do ambiente e do património cultural;

Atividades
As atividades desenvolvidas pelo Clube Europeu são diversas:
- Recolha, tratamento e divulgação de documentação e informação em diversos formatos;
- Projeção de filmes, documentários e outro material audiovisual que proporcionem um maior
conhecimento da União Europeia, do Conselho da Europa, dos países que constituem a UE,
dos direitos e deveres dos seus cidadãos;
✓ Organização, divulgação e participação de sessões de esclarecimento através de
colóquios, reuniões informais, workshops, videoconferências, blogs, jornal
escolar, folhetos, etc;
✓ Organização, divulgação e participação em atividades culturais tais como
concursos, exposições, teatros, etc;
✓ Organização, divulgação e participação em datas/efemérides celebrados no
âmbito da UE, tais como “O Dia da Europa”, tema do “Ano Europeu”, “Semana
Gastronómica”, “Natal”, etc;
✓ Promoção de intercâmbio entre os Clubes Europeus Nacionais e Internacionais;
✓ Elaboração e divulgação de material didático devidamente enquadrado: jogos,

puzzles, quizes, jornal, etc;

Professoras responsáveis
✔ Paula Menezes (coordenadora)
✔ Dalila Chumbinho
✔ Filomena Clemente

Horário de funcionamento
Ajustável aos horários dos alunos e às atividades em curso

Contactos
- Email do Clube Europeu

clube.europeu@ibn-mucana.com
Alguns momentos: Clicar AQUI

