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Projeto / Plano de Ação 
 

 Clube Europeu 
  

A desenvolver na(s) escola(s): 

Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães 

 
As professoras:  
Isabel Alves / Anabela Gomes 
 

Ano letivo: 

2021-2022 

 

Apresentação do projeto (breve descrição/objetivos específicos): 
 
Uma iniciativa promovida pela Direção Geral de Educação, “os Clubes Europeus são centros dinamizadores de atividades no domín io da Dimensão Europeia da 
Educação”. Assim, pretende-se com esta iniciativa motivar o interesse dos alunos pelas questões europeias, alargando os seus horizontes e consciencializando-os para 
a identidade e cidadania europeias. Como cidadãos europeus, é fundamental que os alunos do Agrupamento de Escolas de Briteiros conheçam a realidade europeia e o 
seu processo de construção, se envolvam nela de uma forma ativa e responsável e transmitam à comunidade em geral a importância deste espírito de pertença.  
Este projeto procura rentabilizar os tempos livres dos alunos de uma forma didática, cultural e recreativa, ao mesmo tempo que se propõe contribuir para a formação e 
consolidação de uma consciência europeia e para a promoção do exercício da cidadania europeia.  
 
Objetivos Específicos:  
 

De acordo com as linhas orientadoras para o funcionamento dos Clubes Europeus, definidas pela Direção Geral de Educação, 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.);  
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    - 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. 
 

Contributo para o cumprimento dos objetivos do Projeto Educativo 
 

✓ Incrementar a participação democrática dos alunos na melhoria da escola; 

✓ Aprofundar o recurso à inovação, às metodologias ativas e à prática experimental no ensino; 

✓ Cimentar uma escola inclusiva, multicultural e comunitária. 

 
Público alvo 
Comunidade educativa 
 

Contributo para o desenvolvimento dos domínios/temas da Estratégia de Cidadania 

✓ Direitos Humanos 

✓ Instituições e participação democrática 

✓ Educação Ambiental 

✓ Desenvolvimento Sustentável 

✓ Interculturalidade 
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Plano Anual de atividades- Clube Europeu 

 
 

Estabelecimento: Escola Básica de Briteiros 

Nº Código 
Objetivos 

 PE 
Atividade Objetivos 

Recursos Materiais 
Responsáveis 
Intervenientes 

Destinatários 
Data  
Local Designação 

Custo 
previsível 

Orçamento 

Fonte de 

financiamento 

           

1 I E 

Inscrição do Clube Europeu do 
AEB na base de dados da DGE, de 
forma a integrar a Rede Nacional 
de Clubes Europeus 

- Promover o reconhecimento 
institucional do Clube Europeu do AE 
de Briteiros 

 - Integrar o Clube na Rede Nacional 

Equipamento 
Informático 

  
Professoras do Clube 

Europeu 
Comunidade Escolar 

outubro 
EB. Briteiros 

2 I E 
Elaboração do Regulamento 
Interno do Clube Europeu 

- Definir e clarificar as regras de 
funcionamento do Clube Europeu 

Equipamento 
Informático 

  
Professoras do Clube 

Europeu 
Membros do Clube 

Europeu 
outubro 

EB. Briteiros 

3 A 
B 
E 

   Leitura de histórias e lendas, no 
âmbito do mês da Biblioteca 
Escolar:  

- leitura da Lenda da Europa (lenda 
grega),  

- Motivar os alunos para a leitura 
 - Despertar nos alunos a vontade de 
aprender e conhecer 

- Equipamento   
informático 

- Material de desgaste 
  

Professoras do Clube 
Europeu 

Membros do Clube 
Europeu 

outubro 
EB. Briteiros 

4 D 
B 
E 

 Semana Europeia da Reciclagem: 
(elaboração de cartazes) 

- Sensibilizar para a correta separação e 
deposição de materiais no ecoponto 

- Equipamento   
informático 

- Material de desgaste 
  

Professoras do Clube 
Europeu 

Membros do Clube 
Europeu 

Comunidade Escolar 

 
20 a 28 de novembro 

EB. Briteiros 

5 E 
B 
E 

Criação do logotipo 
- Estimular a criatividade e imaginação 
dos alunos 
- Promover a identificação 

   

Professoras do Clube 
Europeu 

Membros do Clube 
Europeu 

Membros do Clube 
Europeu 

 
novembro/ dezembro 

EB. Briteiros 

6 
D 
B 

B 
E 

O Natal na União Europeia – 
tradições: 

- elaboração de cartazes sobre as 
tradições natalícias em 
diferentes países da UE 

- apresentação e exposição na 
Biblioteca  

- realização de um jogo (quizz) 

- Desenvolver capacidades de 
pesquisa de informação 
- Promover a aquisição de 
conhecimentos dos países da UE e das 
suas principais tradições 
- Estimular o desenvolvimento de 
atitudes de respeito e tolerância 
- Vivenciar a quadra natalícia 

- Equipamento   
informático 

- Material de desgaste 
  

Professoras do Clube 
Europeu 

Membros do Clube 
Europeu 

Comunidade Escolar 

 
 

 
dezembro 

EB. Briteiros 
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sobre tradições natalícias 

7 
A 
B 
D 

B 
E 

Semana da Europa: 

- organização e montagem de 

uma exposição de malmequeres 

com informação sobre cada um 

dos 27 estados-membros; 

- elaboração e distribuição de uma 

pequena lembrança por toda a 

comunidade escolar, para 

assinalar o dia 9 de maio; 

- elaboração de uma ementa 

especial para essa semana; 

- audição do hino da União Europeia 
e dos estados-membros, durante os 
intervalos 

- Exposição com informação sobre a 
Europa: aspetos geográficos, 
económicos, culturais, patrimoniais, 
gastronómicos…  
- Despertar um verdadeiro espírito 
europeu de cidadania ativa 
- Contribuir para a compreensão, 
tolerância e aceitação do outro 
- Refletir sobre a importância da 
construção de comunidades 
multiculturais inclusivas, mas também 
culturalmente heterogéneas, em 
diferentes territórios (país, cidade, 
escola) 

 

- Equipamento   
informático 

- Material de desgaste 
  

Professoras do Clube 
Europeu 

Membros do Clube 
Europeu 

Comunidade Escolar 

 
 
 
 

9 a 13 de maio 
EB. Briteiros 

8 D 
B 
E 

Dia Europeu do Mar 

(atividades a definir) 
- Despertar um verdadeiro espírito 
europeu de cidadania ativa 

 

- Equipamento   
informático 

- Material de desgaste 
  

Professoras do Clube 
Europeu 

Membros do Clube 
Europeu 

Comunidade Escolar 
20 de maio 

EB. Briteiros 

9 A 
B 
E 

 Atividades de final de ano letivo 
(a definir) 

- Promover a aquisição de 
conhecimentos acerca da UE de uma 
forma lúdica 

- Equipamento   
informático 

- Material de desgaste 
  

Professoras do Clube 
Europeu 

Membros do Clube 
Europeu 

Comunidade Escolar 
final do ano 
EB. Briteiros 

10 
A 
D 

B 
E 

Aprender a Europa: 
- realização de fichas de trabalho, 
jogos e cartazes sobre países, 
capitais e bandeiras da UE 

- Estimular a criatividade e imaginação 
dos alunos  
- Promover a aquisição de 
conhecimentos acerca da UE de uma 
forma lúdica 

- Equipamento   
informático 

- Material de desgaste 
  Professoras do Clube 

Europeu 
 

Membros do Clube 
Europeu 

Ao longo do ano 
EB. Briteiros 

11 C 
B 
E 

Sessões de informação 
promovidas pelo Centro de 
Informação Europeia Jacques 
Delors 

- Promover a aquisição de 
conhecimentos acerca dos países da UE 
e das suas instituições, dos direitos e 
deveres dos seus cidadãos 

   
Professoras do Clube 

Europeu 
 

Membros do Clube 
Europeu 

Ao longo do ano 
EB. Briteiros 

12 I 
B 
E 

Promoção de intercâmbio entre os 
Clubes Europeus Nacionais e 
Internacionais 

- Aprofundar a participação individual e 
comunitária na U.E. 
- Contribuir para a compreensão, 
tolerância e aceitação do outro 

   

 
Professoras do Clube 

Europeu 
 

Membros do Clube 
Europeu 

Ao longo do ano 
EB. Briteiros 

13 D 
A 
E 

Comemoração de efemérides / 
festividades 

- Demonstrar valores de respeito por 
diferentes culturas e tradições. 

- Revelar espírito de cooperação. 
- Desenvolver valores de solidariedade e 
respeito pelo outro. 

- Equipamento   
informático 

- Material de desgaste 
  

Professoras do Clube 
Europeu 

Membros do Clube 
Europeu 

Comunidade Escolar 
Ao longo do ano 

EB. Briteiros 
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Formas de Divulgação atividades/iniciativas 

Jornal Celtinha online 
Website da escola 
Facebook da escola 
 

 


