Ano Lectivo 2006-2007
CLUBE EUROPEU da Escola Secundária de Viriato
RELATÓRIO FINAL DAS ACTIVIDADES
No âmbito dos Objectivos do Clube Europeu, foram desenvolvidas as seguintes actividades:
1.

Comemoração do “Dia Europeu Sem Carros” / “Semana Europeia da Mobilidade”

Objectivos:
● Contribuir para o desenvolvimento do sentido de responsabilidade dos alunos no que respeita aos
direitos humanos, particularmente no que concerne à sensibilização / consciencialização das dificuldades
de mobilidade dos cidadãos com deficiências no espaço urbano;
● Encorajar atitudes e comportamentos compatíveis com o desenvolvimento sustentável e, em
particular, com a protecção da qualidade do ar, com a mitigação do aquecimento global e com a redução
do ruído;
● Consciencializar os cidadãos para os efeitos que a sua escolha de um modo de transporte, terão na
qualidade do ambiente;
● Proporcionar aos cidadãos oportunidades para se deslocarem a pé, utilizarem a bicicleta e os
transportes públicos, em vez do automóvel privado e ainda, promover a intermodalidade;
● Proporcionar aos cidadãos uma oportunidade para re-descobrirem a sua cidade ou vila, os seus
habitantes e o seu património, num ambiente mais saudável e agradável.
Actividades:
● Divulgação, na escola Viriato, de cartazes alusivos à Semana Europeia da Mobilidade;
● Visita ao centro histórico da cidade (deslocação a pé);
● Visita ao Museu Grão Vasco;
● Actividades diversas em que os alunos “vestiram a pele” do cidadão portador de deficiência
(deslocação em cadeira de rodas; deslocação de olhos vendados; participação num jogo de “Boccia” e
ping-pong em cadeira de rodas), sessões de relaxamento e assistência à leitura de contos alusivos à
temática.
Intervenientes:
● Alunos do 10º, 11º e 12º, da Escola Secundária de Viriato (no total de 124 alunos) e professores
acompanhantes;
● Alunos da Escola Profissional de Torredeita (cerca de 40 alunos) e professores acompanhantes;
● Utentes, animadores e voluntários das Associações: APPC; APPACDM; ACAPO; Associação de
Deficientes das Forças Armadas;
Impacto Local e Participação da comunidade escolar e envolvente:
- A actividade foi “apoiada” pela Autarquia e pela Diocese, que cederam os espaços, e pelo Museu Grão
Vasco que ofereceu a visita guiada, além de ceder os Claustros para realização de uma das actividades
(leitura do conto);
- Foi uma actividade em parceria com outras entidades locais (escolas e associações);
- A actividade teve acompanhamento dos órgãos de comunicação social locais (cf. Jornal do Centro, 15
de Setembro de 2006).

2.

Participação na XVII Sessão de Selecção Nacional do Parlamento Europeu dos Jovens
(PEJ)
Objectivos:
● Criar entre os membros do clube um verdadeiro espírito europeu;
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● Promover, com o apoio de entidades competentes, acções de dinamização tendentes a uma melhor
informação sobre:
a) A Europa, as Instituições europeias, os Estados Membros, o património cultural e natural da
Europa;
b) Os objectivos da integração europeia bem como do processo de alargamento da União
Europeia;
c) Os problemas com que se defronta a Europa Contemporânea;
● Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu;
● Contribuir para a compreensão e tolerância recíprocas;
● Contribuir para uma tomada de consciência relativamente à interdependência europeia e mundial, à
necessidade de cooperação e ao papel da Europa no mundo;
● Contribuir para o desenvolvimento do sentido de responsabilidade dos alunos no que respeita aos
direitos humanos, à paz, à defesa e conservação do ambiente e do património cultural;
Actividades:
● Recolha, organização e análise de documentação e informação sobre a Europa;
● Realização de sessões informativas e debates abordando os grandes problemas que se colocam
actualmente à Europa;
● Elaboração de uma moção propondo medidas tendentes à resolução dos problemas relacionados com
os pedidos de asilo e a imigração ilegal na Comunidade Europeia;
● Preparação de argumentação fundamentadora desta moção;
● Análise das moções elaboradas pelas restantes sete escolas participantes no Parlamento Europeu dos
Jovens, aludindo temas tão diversos como tráfico humano, o desemprego entre os jovens, energias
renováveis, o combate à SIDA, critérios para o alargamento da Comunidade ou o papel da educação no
combate ao crescendo dos movimentos de extrema-direita;
● Preparação do debate destas moções;
● Participação nos plenários que integraram a XVII Sessão de Selecção Nacional do Parlamento dos
Jovens.
Intervenientes:
● Alunos do 10º ano da Escola Secundária de Viriato (no total de 60 alunos), dos quais foram
seleccionados oito, para a participação na Sessão Plenária realizada na cidadã na cidade do Porto.
Impacto Local e Participação da comunidade escolar e envolvente:
- A actividade foi apoiada pela Região de Turismo Dão Lafões, pelo Instituot português da Juventude –
Delegação de Viseu (e por uma pastelaria da cidade de Viseu; divulgada na escola durante a Eurolândia.
3.

Participação nas Comemorações do Dia da Europa na Escola Secundária de S. Pedro
do Sul

Objectivos:
● Evocar o Dia da Europa, reforçando o sentimento de pertença e identidade europeias;
● Criar entre os membros do clube um verdadeiro espírito europeu;
● Evocar o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos;
● Sensibilizar os alunos para os benefícios de uma sociedade mais justa e solidária,
● Consciencializar os alunos para a necessidade de combater atitudes e comportamentos
discriminatórios, em razão de sexo, origem racial ou étnica, religião, deficiência, idade ou orientação
sexual;
● Contribuir para o desenvolvimento do sentido de responsabilidade dos alunos no que respeita aos
direitos humanos;
.
Actividades:
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● Recolha de informação relativa ao Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos;
● Preparação de uma moção propondo medidas de combate à discriminação nas suas diversificadas
vertentes;
● Estruturação de argumentação para defesa desta moção;
● Visita à exposição relativa à Europa, da responsabilidade da Escola Secundária de S. Pedro do Sul;
● Participação no plenário realizado naquela escola, com o apoio da Associação Portuguesa do
Parlamento Europeu dos Jovens.
Intervenientes:
● Alunos do 10º da Escola Secundária de Viriato (no total de 15 alunos) e professores acompanhantes;
Impacto Local e Participação da comunidade escolar e envolvente:


A actividade foi apoiada pelo Instituto Português da Juventude de Viseu, que colaborou no
transporte dos participantes até S. Pedro do Sul;



Recebeu o apoio da Autarquia de S. Pedro do Sul.

4.

Criação do logótipo representativo do Clube
Objectivos:


Reforçar o sentimento de identidade e pertença ao Clube;



Dar visibilidade ao Clube;



Incentivar o espírito europeu nos membros do Clube;

Actividades:




Pesquisa em torno dos símbolos europeus;
Esboço de projectos;
Adopção do projecto que reuniu maior consenso;

Intervenientes:


Alunos do 10º ano da escola Viriato (num total de 22), professora de Desenho e
professora responsável pelo Clube.

Impacto Local e Participação da comunidade escolar e envolvente:

5.

O projecto escolhido foi divulgado durante a Eurolândia. Foi apresentado à comunidade
escolar e a todas as crianças que participaram nesta actividade.

Eurolândia

Objectivos:


Criar nos membros um verdadeiro espírito europeu e transmiti-lo aos outros meios da
comunidade na qual estão inseridos;



Promover, com o apoio das entidades competentes, acções de dinamização tendentes
a uma melhor informação sobre a Europa, os estados membros e o seu património
cultural;



Sensibilizar as crianças para a diversidade cultural que a Europa integra.
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Actividades:





Duas representações teatrais;
Jogos diversos;
Visita à exposição alusiva às actividades do Clube;
Visita interactiva à Europa em Miniatura, orientada por membros do Clube.

Intervenientes:





Membros do Clube (no total de cerca de 20 alunos);
Alunos do Curso Tecnológico de Acção Social (no total de cerca de 40 alunos);
Crianças a frequentar jardins de - infância e ATL no Concelho de Viseu;
Professor responsável pelo Curso Tecnológico de Acção Social e professor responsável pelo
Clube.

Impacto Local e Participação da comunidade escolar e envolvente:




Estiveram envolvidas várias instituições educativas do Concelho de Viseu (jardins de infância e
ATL);
Toda a comunidade escolar pôde tomar conhecimento da actividade;
A imprensa local noticiou a actividade (cf. Jornal do Centro, ed 273).

6.

Projecto Lusofonias
Objectivos:





Contribuir para uma tomada de consciência relativamente à interdependência mundial
e à necessidade de cooperação;
Promover o desenvolvimento do sentido de responsabilidade dos alunos no que
respeita aos direitos humanos e à tolerância;
Contribuir para o reconhecimento da necessidade de desenvolvimento dos países mais
pobres e da cooperação entre a Europa e estes países;
Promover a integração de alunos, provenientes desses países, a frequentar a escola
Viriato;

Actividades:











Recolha, organização de documentos informativos;
Dinamização da “Semana de África” com:
a) exposição/venda de artesanato africano;
b) batucada de djembes;
c) divulgação das bandeiras dos PALOP’s;
d) projecção de filmes rodados em África;
e) oficina de danças africanas;
f) feira do livro africano;
g) oficina de leitura interactiva em torno de Mia Couto;
h) desfile de trajes africanos;
i) jantar com gastronomia africana;
j) baile africano.
Dinamização da actividade “Jogos de namorar”;
Participação no concurso escolar nacional “Aprender a prevenir a infecção VIH/Sida”;
Montagem do espectáculo de teatro-debate “A faca é de borracha”;
Comemoração do Dia dos Namorados com a apresentação deste espectáculo;
Candidatura ao Concurso Nacional “A Minha Escola Contra a Discriminação”;
Estudo da possibilidade de parceria com o Cineclube de Viseu com vista à candidatura ao
programa “Todos Diferentes, Todos Iguais”;
Estudo da possibilidade de candidatura ao programa europeu “Jovens em Acção”.

Intervenientes:








Alunos dinamizadores do projecto (total de cerca de 20 alunos);
Cinco turmas dos 9º e 10º anos (Jogos de Namorar);
Quatro turmas do 10º ano (Dia dos namorados);
Toda a comunidade escolar na fruição da Semana de África;
A comunidade educativa, num largo número não quantificado, na visita à exposição/venda de
artesanato africano, jantar africano e baile africano;
Cineclube de Viseu;
IPJ – Delegação de Viseu;
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Câmara Municipal de Viseu (no apoio ao transporte de alunos/professores no âmbito do
concurso “Aprender a prevenir a infecção VIH/Sida”;
Ministério da Saúde/Alto Comissariado da Saúde, Coordenação Nacional para o VIH/Sida e
Grupo de Trabalho de Educação Sexual, enquanto entidades promotoras deste concurso;
Alunos e professores das escolas presentes na Sessão de Apresentação dos trabalhos finalistas
deste concurso, num total de vinte e quatro escolas;
Alunos e professores de todas as escolas concorrentes (total de 70 escolas), uma vez que
beneficiaram da divulgação do trabalho produzido no âmbito deste projecto e deste concurso,
integrando a Exposição Itinerante dele decorrente.

Impacto Local e Participação da comunidade escolar e envolvente:




O projecto foi noticiado na imprensa local (cf. Diário Regional, de 24 de Maio de 2007);
O projecto foi premiado pela sua participação no concurso acima referido, o que permitiu a
divulgação do nome “Lusofonias” nos sítios das entidades promotoras;
O total de intervenientes, directa ou indirectamente envolvidos, atesta, por si só, o impacto que
o projecto terá tido.
A Professora responsável
Filomena Pires
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