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PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA PAA - 2009/10
OBJECTIVOS

ACTIVIDADES

INTERVENIENTES

Participação em concursos nacionais e europeus:
a) Criar entre os membros do clube um
verdadeiro espírito europeu e transmiti-lo, por
todos os meios ao seu alcance, aos outros
membros da comunidade em que estão
inseridos.

- EUROESCOLA;
- EUROELO;

b) Promover, com o apoio das entidades Participação em actividades propostas pela REDE
competentes,
acções
de
dinamização DE CLUBES EUROPEUS:
tendentes a uma melhor informação sobre:
- Jogos online;
- a Europa (aspectos geográficos, históricos,
culturais, económicos, …);
- as instituições europeias (estrutura,
- Fichas de leituras «A Europa dá as mãos»;
funcionamento, objectivos,…);
- os Estados Membros da União Europeia e do
Conselho da Europa;
- Inquérito à comunidade «A Europa mora
- o património cultural e natural da Europa;
- os problemas com que se defronta a Europa aqui».
contemporânea;
- os objectivos da União Europeia.

- Alunos do E. Secundário
- Professores
- Alunos do E. Básico e E.
Secundário
- Professores

CALENDÁRIO
(calendário a
estipular pelos
organismos)

ao longo do ano
- Professores das aulas de
ocupação de tempos lectivos
- Alunos do E. Básico
- Professores de História,
Geografia e Formação Cívica
- Alunos do E. Básico

- Professores responsáveis pelo
Clube
- Alunos inscritos no Clube
- Comunidade local
- Parceria bilateral ou multilateral através do - Professores responsáveis pelo
Clube
c) Contribuir para a compreensão do pluralismo programa eTwinning
- Alunos inscritos no Clube
europeu, nas suas semelhanças e nas suas (dependente dos parceiros encontrados)
diferenças.

OBJECTIVOS

ACTIVIDADES

INTERVENIENTES
Formadores
do CIEJD
Proposta de “AULAS JACQUES DELORS”
d) Contribuir para a compreensão e tolerância
- Alunos do E. Básico e E.
recíprocas.
Secundário
- Alunos de LE do E. Básico e E.
SARAU NATALÍCIO EUROPEU
e) Contribuir para uma tomada de consciência em colaboração com o Clube de Leitura, Poesia e Secundário
relativamente à interdependência europeia e Música e a Coordenação dos Cursos EFA
- Alunos do EFA
mundial, e à necessidade de cooperação.
- Professores do EFA
- Professores e alunos de
f) Contribuir para a criação do sentido de
Expressão Musical
responsabilidade dos alunos – jovens cidadãos
- Professores e alunos do Clube
europeus - designadamente no que respeita à
de Leitura Música e Poesia
Paz, aos direitos do homem e à defesa e
- Professores e alunos do Clube
Comemoração do DIA MUNDIAL DA POESIA
conservação do ambiente e do património
em colaboração com o Clube de Leitura, Poesia e de Leitura Música e Poesia
cultural
- Comunidade escolar
Música

Viagem a Madrid/ARCO
em colaboração com os Departamento de Línguas
e Departamento de Expressões
Comemoração do DIA DAS LÍNGUAS
em colaboração com o Departamento de Línguas

14 de Março

- Comunidade escolar
(particularmente, alunos de
Espanhol e de Artes)

17 a 21 de
Fevereiro

- Professores do Departamento
de Línguas
- Comunidade escolar

2º Período
(data a definir)

- Alunos do EFA
Viagem a Londres
Em colaboração com os Coordenadores dos cursos
EFA
Intercâmbios com outros Clubes Europeus de - Professores responsáveis pelo
Clube
escolas portuguesas e/ou europeias

Participação no GLOBAL YOUTH SUMMIT, em
Ankara, na Turquia
(dependente de apoio financeiro complementar)

CALENDÁRIO
(datas a definir
com os
professores)
17 de Dezembro

2º Período
(férias da
Páscoa)

- Alunos inscritos no Clube

2º ou 3º
Período
(data a definir)

- Comunidade escolar

25 a 30 de Abril

OBJECTIVOS

INTERVENIENTES
- Comunidade escolar
- Comunidade local
- Professores responsáveis pelo
Participação no Projecto E.S.C.O.T.
Concurso «Guia para as Estâncias de Saúde Projecto
- Professores e alunos de
Europeias»
Biologia e Geologia (E.
Secundário)
Participação no Projecto Multilateral de Parceria - Professores responsáveis pelo
de Escolas COMENIUS «We are not MAD. We are Projecto
- Alunos das turmas envolvidas
Making A Difference»

ACTIVIDADES
Comemoração do DIA DA EUROPA

CALENDÁRIO
9 de Maio
ao longo do ano

ao longo do ano

Se houver condições (supõe a disponibilização de um espaço), faremos a dinamização de um espaço do Clube.

A coordenadora do Clube Europeu – Filomena Matos Pires
As professoras colaboradoras do Clube Europeu – Ana Gueidão, Filomena Pinto, Fernanda Ribeiro, Gina Gueidão e Teresa Silva

