
O que são os Clubes Europeus?

• São centros dinamizadores de 
atividades no domínio da Dimensão 
Europeia da Educação.

• São uma iniciativa portuguesa, 
lançada em 1986, decorrente da 
experiência de pertença de Portugal 
ao Conselho da Europa, bem como 
da adesão às comunidades 
europeias.
 
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 e as Instituições 
Europeias;

 – Os Estados Membros da União 
Europeia e do Conselho da Europa;

   – O património cultural e natural da 
Europa;

– Os problemas com que se defronta 
a Europa contemporânea;

– Os objetivos da integração 
europeia;

– A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.

• Contribuir para a 
compreensão do pluralismo 
europeu e para uma atitude 
de tolerância face à 
diferença;

• 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;

- Organização, divulgação e 
participação de sessões de 
esclarecimento através de 
colóquios, workshops, 
folhetos, etc;

- Projeção de filmes;
- Promoção de intercâmbio 

entre os Clubes Europeus 
Nacionais e Internacionais;

- Elaboração e divulgação de 
material didático;

- Visitas a locais significativos 
para a dimensão cívica e 
cultural da vida dos 
cidadãos europeus.

Atividades

HORÁRIO

2.ª FEIRA: 9.00 ÀS 9.45 (S11)

3.ª FEIRA: 15.15 ÀS 16.00 (TM2)

5.ª FEIRA: 11.45 ÀS 12.30 (EHT)

6.ª FEIRA: 11.45 ÀS 13.15 (S11)

LOGOTIPO, PROCURA-SE!

O Clube Europeu precisa de um 
logotipo. Se tens alma de artista, não 
hesites! Consulta o regulamento do 
concurso e apresenta a tua proposta. 
Podes ser o vencedor!

 CLUBE EUROPEU 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO NAVARRO

ESCOLA D. ANTÓNIO DA COSTA

A EUROPA COMO NUNCA A VISTE! 

Vais ter a oportunidade de conhecer 
mais aprofundadamente a cultura e o 
património europeus. Do que estás à 
espera? Inscreve-te já!


