Ano Lectivo 2007-2008
CLUBE EUROPEU da Escola Secundária de Viriato
RELATÓRIO FINAL DAS ACTIVIDADES
No âmbito dos Objectivos do Clube Europeu, foram desenvolvidas as seguintes actividades:

1. Participação no Programa Euroescola

(2007/2008)

Objectivos:
● Criar entre os membros do clube um verdadeiro espírito europeu;
● 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 o tema “União Europeia:
participação, desafios e oportunidades”;
● Elaboração de uma moção propondo medidas tendentes à resolução dos problemas
consciencializados;
● Preparação de argumentação fundamentadora desta moção bem como da sua defesa oral;
● Defesa da moção perante o Júri Distrital;
● Defesa da moção perante o Júri Nacional representando o Distrito de Viseu;
Participação da comunidade escolar e envolvente:
● Participaram alunos dos10º, 11º e 12ºanos da Escola Secundária de Viriato (no total de 40
alunos directamente implicados e cerca de 200 cuja intervenção foi menos directa); Docentes,
Pais/ Encarregados de Educação e Auxiliares de Acção Educativa da mesma Escola. Estiveram
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presentes em algumas sessões/debate membros do Conselho Executivo, Conselho Pedagógico,
Assembleia de Escola, Associação de Pais e Associação de Estudantes desta escola.
Impacto Local e Nacional
● O balanço é francamente positivo: pelo trabalho desenvolvido, pelas competências
dinamizadas, pelos valores transmitidos, pela identidade consolidada, pelas atitudes
estimuladas; pelos prémios obtidos (primeiro prémio na Sessão Distrital e sexto lugar na
Sessão Nacional premiado com o convite para representar Portugal na Primeira Sessão
Euromedscola. A diversidade e elevado número de intervenientes, directa ou indirectamente
implicados, parecem-nos indicadores de um elevado impacto sobretudo junto da comunidade
escolar.

2. Encontro com a Eurodeputada Dra. Ilda Figueiredo
Objectivos:
● 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;
● Evocar o Ano Europeu para o Diálogo Intercultural;
Actividades:
● Preparação de questões a colocar durante o encontro;
● Divulgação destas iniciativas no jornal e na página da escola.
Participação da comunidade escolar e envolvente:
● Participação de cerca de 120 alunos, vários docentes, alguns encarregados de educação e
auxiliares educativos, bem como representantes dos órgãos de gestão da escola;
● Participação de alunos e professores convidados (escola Emídio Navarro e Profissional de
Vouzela);
Impacto Local e Nacional
● As questões colocadas, muito pertinentes e variadas, demonstraram por si só o interesse e o
impacto que a actividade despertou na comunidade escolar;
● A divulgação destas iniciativas no jornal e no sítio da internet da escola permitiu levar mais
longe os objectivos do encontro sensibilizando todos os que acedem a esta informação.

3.Participação na Primeira Sessão Euromedscola
Objectivos:
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● Criar entre os membros do clube um verdadeiro espírito europeu;
● Evocar o Ano Europeu para o Diálogo Intercultural;
● Promover, com o apoio de entidades competentes, acções de dinamização tendentes a uma
melhor informação sobre:
d) A Europa, as Instituições europeias, os Estados Membros, o património cultural e
natural da Europa;
e) Os objectivos da integração europeia bem como do processo de alargamento da
União Europeia;
f) Os problemas com que se defronta a Europa Contemporânea;
● 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 da origem racial, étnica, religiosa ou cultural;
● Contribuir para uma tomada de consciência relativamente à interdependência
euromediterrânica e à necessidade de cooperação com os países do Mediterrâneo Sul;
● 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;
Actividades:
● Recolha de informação relativa ao Ano Europeu para o Diálogo Intercultural bem como à
zona Euromed, as instituições e problemas com ela relacionados;
● Preparação de cinco moções sobre variados temas/problemas de interesse comunitário;
● Estruturação de argumentação para defesa destas moções;
● Deslocação a Estrasburgo, com passagem por Paris e estadia na Alemanha, permitindo assim
o contacto de alunos e docentes com outros espaços geográficos, culturais e humanos
comunitários;
● Participação em todas as actividades integrantes do programa Euromedscola,
nomeadamente no plenário realizado no Parlamento Europeu.
Intervenientes:
● Alunos dos11º e 12ºanos da Escola Secundária de Viriato (no total de 5 alunos) e professores
acompanhantes;
Impacto Local e Participação da comunidade escolar e envolvente:



A actividade foi divulgada no sítio internet e no jornal da Escola Secundária de Viriato
(www.esb3-viriato.edu.pt/ infoviriato);
Foi divulgada na imprensa regional (jornal Via Rápida).

4. Evocação do Ano Europeu para o Diálogo Intercultural
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Objectivos:
● Criar nos membros um verdadeiro espírito europeu e transmiti-lo aos outros membros 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;
● 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;
● Sensibilizar as crianças e os jovens para a diversidade cultural que a Europa integra.
Actividades:
● Recolha de informação relativa aos diferentes países que integram a Comunidade Europeia;
● Identificação dos símbolos nacionais destes países;
● Produção de materiais diversos com vista à divulgação destes símbolos;
● Exposição destes materiais na Sala do Clube Europeu durante os Encontros da Viriato,
exposição designada “Unidos na Diversidade”;
● Preparação de ateliês infantis multiculturais (gastronomia, dança, jogos tradicionais e teatro)
designados “Unidos na Diversidade”;
● Dinamização destes ateliês durante os Encontros da Viriato;
● Dinamização destes ateliês nas instalações do Instituto Português da Juventude em Viseu;
● Divulgação destas iniciativas no jornal e no sítio da internet da escola.
Intervenientes/Participação da comunidade escolar e envolvente:
● Alunos do ensino básico e professores de Formação Cívica da Escola Viriato;
● Alunos do Curso tecnológico de Acção Social da mesma escola;
● Todos os membros da comunidade educativa que visitaram a Escola Viriato durante os dois
dias de duração dos Encontros da Viriato: alunos de outras escolas da cidade, pais e
encarregados de educação, Auxiliares de Acção Educativa e diversas entidades entre as quais
destacamos a Directora Regional de Educação do Centro;
● Todos os alunos da escola Viriato que visitaram a exposição;
● Alunos do primeiro ciclo de escolas de Viseu;
● Alunos do ensino pré-escolar que se deslocaram ao IPJ.
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Impacto Local
● As actividades receberam o apoio de várias entidades locais tanto públicas como privadas;
● Foi dada oportunidade a toda a comunidade escolar e educativa de tomar conhecimento das
actividades e participar nas mesmas;
● A dinamização destas actividades constituiu um momento importante na formação das
discentes, crianças e educadoras acompanhantes, no espírito do multiculturalismo;
● As actividades foram divulgadas no sítio da internet e no jornal da escola Viriato;
● Os encontros da Viriato são uma iniciativa desta escola com reconhecido mérito e impacto
local – a participação deste Clube nesta iniciativa foi de grande importância.

4.Natal na Europa
Objectivos
● Conhecer manifestações relacionadas com a comemoração natalícia em diversos países
comunitários;
● Sensibilizar um grupo de alunos, com características particulares, para a diversidade cultural
que a Europa integra;
● Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu;
● Contribuir para a compreensão e tolerância recíprocas;
● Criar nos membros um verdadeiro espírito europeu e transmiti-lo aos outros membros da
comunidade na qual estão inseridos.
Actividades
● Recolha de receitas gastronómicas natalícias de diferentes países comunitários;
● Criação de uma pequena publicação para divulgação destas receitas na comunidade escolar;
● Venda desta publicação aos membros da comunidade escolar (a realizar a 6 de Janeiro de
2009).
Participação da comunidade escolar e envolvente/Impacto Local e Nacional
● Avaliação a realizar após conclusão das actividades programadas.

5. Preparação de um programa Comenius 1- parcerias entre escolas
● Em curso.

6. Participação no programa Euroescola (2008/2009)
Objectivos:
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● Criar entre os membros do clube um verdadeiro espírito europeu;
● 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 em curso:
● Recolha, organização e análise de documentação e informação sobre a Europa;
● Realização de sessões informativas e debates abordando o tema “Participação Cívica dos
Jovens”;
● Elaboração de uma moção propondo medidas tendentes à resolução dos problemas
consciencializados;
● Preparação de argumentação fundamentadora desta moção bem como da sua defesa oral;
Participação da comunidade escolar e envolvente/ Impacto Local e Nacional
● A avaliar após conclusão das actividades em curso.

7. Preparação da deslocação ao Parlamento Europeu (Março de 2009)
Objectivos:
● Criar entre os membros do clube um verdadeiro espírito europeu;
● 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;
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● 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 em curso
● Recolha, organização e análise de documentação e informação sobre a Europa;
● Realização de sessões informativas e debates abordando os seis temas a debater na sessão
plenária que decorrerá a 13 de Março;
● Elaboração de moções propondo medidas tendentes à resolução dos problemas
consciencializados;
● Preparação de argumentação fundamentadora destas moções bem como da sua defesa oral.
Participação da comunidade escolar e envolvente:
● Estas actividades preparatórias abrangem 25 alunos e três professores directamente
responsáveis e ainda diversos docentes Directores de Turma dos alunos implicados.
Impacto Local e Nacional
● A avaliar depois de concluídas as actividades.
A Docente Responsável
Filomena Pires

Ano de 2008/2009
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