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ATIVIDADE OBJETIVOS DINAMIZADORES 
(RESPONSÁVEL 
PELA ATIVIDADE 
COLABORADOR
ES 

DESTINATÁRIOS/
Público-alvo 

CALENDARIZA
ÇÃO 

RECURSOS E 
FINANCIAMENTO 

AVALIAÇÃO 
(responsável 
pela avaliação) 

 
Comemoração 
do Dia das 
Línguas e 
entrega dos 
diplomas do 
selo de 
qualidade do 
projeto 
eTwinning  «e 
Travel» 

 
Consciencializar 
para a 
importância das 
línguas na 
aproximação dos 
povos 
 
- Conhecer as 
línguas mais 
faladas no mundo 
 
- Reconhecer os 
países onde se 
fala o português 

 
Equipa 
Dinamizadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunidade escolar 

 
 Dia 26 de 
setembro - 1º 
período 

20 Folhas A4 de 
diplomas 
 
Cartolinas 
 
 

 
Coordenadora do 
Clube 
 
Observação e 
registo do 
envolvimento dos 
alunos 
 
Relatório Final 
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Percurso pela 
cidade para 
identificação de 
práticas 
sustentáveis 
Identificação de 
arte urbana 
Visita museu 
Leiria  
 

 
 - Sensibilizar a 
comunidade 
educativa para as 
alterações 
climáticas a nível 
local/ europeu e 
mundial   
 
- Desenvolver 
espirito de 
observação e 
espirito crítico 
 
- Apresentar 
proposta de 
resolução de 
problemas 

Equipa 
dinamizadora 
 
Membros do Clube 

Alunos do Clube 1º Período Bilhetes de autocarro 
de vinda 
A ida será a pé tendo 
em vista o 
desenvolvimento 
sustentável 

Observação e 
registo do 
envolvimento dos 
alunos 
 
Relatório Final 

Pesquisa sobre 
consequências 
das alterações 
climáticas no 

- Melhorar nível 
de conhecimento 
 
- Dominar 

Equipa 
dinamizadora 
 
 

Alunos do clube 1º período  Observação e 
registo do 
envolvimento dos 
alunos 
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mundo 
 
Elaboração de 
marcadores 
e/ou postais 
alusivos ao 
tema 

capacidades de 
compreensão e 
expressão oral e 
escrita 
 
- Interpretar e 
conduzir 
pesquisas 
 

Membros do Clube  
Relatório Final 

“Vamos 
Celebrar O 
Natal” 
Intercâmbio de 
postais de Natal 
elaborados com 
materiais 
recicláveis com 
os parceiros 
europeus 
 
Pesquisa e 
realização de 

- Contribuir para 
a compreensão e 
tolerância 
recíprocas 
 
- Contribuir para 
a compreensão 
do pluralismo 
europeu nas suas 
semelhanças e 
diferenças 
 
- Proporcionar o 

Equipa 
Dinamizadora 
 
Membros do clube 
 
 

Alunos do clube 
Europeu e 
Comunidade 
Educativa 

1º Período 
Novembro/dezem
bro 

Suporte financeiro 
para cartolinas e colas 
Cartolinas 
  
 selos correio 

Coordenadora do 
Clube 
 
Observação e 
registo do 
envolvimento e 
participação dos 
alunos 
 
Relatório Final 



                                     PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CLUBE EUROPEU             
                2019/2020   

 
                 
 
                                    
 
                                                                          

    EB nº2 de Marrazes Página 4 
 

trabalhos sobre 
o Natal em 
alguns países 
da Europa 
 
Construção de 
uma árvore de 
Natal «Eco A 
Árvore de Natal 
Europeia» 
 
Christmas 
Carols 
 
«Cantar as 
Janeiras» 
 

conhecimento e 
divulgação de 
diferentes 
tradições de 
Natal 

 
 
 
Palestra 
/Debate 

 
 
Sensibilizar a 
comunidade 
educativa para as 

 
 
 
Equipa 
dinamizadora 

 
 
Comunidade escolar 

2ºperíodo ou 
quando os 
oradores tiverem 
disponibilidade 

 Relatório Final 
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orientada pelo 
Professor 
Doutor Jorge 
Paiva ou  algum 
representante 
da Oikos ou 
Quercus 
subordinada ao 
tema 
«Alterações 
climáticas um 
desafio para a 
Europa» 

alterações 
climáticas a nível 
local/ europeu e 
mundial 
- Melhorar o nível 
de conhecimento 

Membros do Clube 

Estampagem de 
T-shirts 
identificativas 
do clube  

- Estimular a 
mudança de 
práticas e 
atitudes e a 
formação de 
novos hábitos 
sustentáveis com 
vista a combater 
as alterações 

Equipa 
dinamizadora 
 
Membros do Clube 

Alunos do Clube Ao longo do ano T Shirts  e tintas Coordenadora do 
Clube 
 
Observação e 
registo do 
envolvimento dos 
alunos 
 
Relatório Final 
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climáticas 
 

Manutenção 
página do Clube 
Europeu no 
blogue da 
biblioteca e 
publicação de 
eventos na 
página do 
Agrupamento ( 
moddle) 

- Informar a 
comunidade 
escolar  
- Divulgar as 
atividades e 
trabalhos do 
clube 
- Alargar 
conhecimentos 
 
 

 
Equipa 
Dinamizadora 
 
Membros do Clube 
Europeu 
 
 
 
 
 

 
Comunidade escolar 

   
Ao longo do ano 

 
Sem Custos 

 
Relatório Final 

Participação 
nos Projetos e 
twinning . 
«Periodista no 
Mundo» 
 «Art connect us 
– an Inclusive 
Project» 
“Let’s 

 
- Fazer 
intercâmbio 
cultural com 
outros alunos da 
Europa. 
 
- Aperfeiçoar o 
uso do inglês e 

 
Equipa 
Dinamizadora 
 
 
 
 
 

Alunos do Clube 
Europeu, alguns 
alunos do 7ºano e 
alguns alunos do 
8ºano 

Ao longo do ano Sem custos 
 

Coordenadora do 
Clube 
 
 
Observação e 
registo do 
envolvimento dos 
alunos 
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Celebrate” 
“Christmas 
Wishes” 
 
 
 
 

espanhol Relatório Final 

Participação no 
concurso: 
«Alterações 
climáticas – Um 
desafio para a 
Europa» 
promovido pela 
DGE 

 
- Objetivos 
próprios definidos 
pelo regulamento 
do concurso 

Equipa 
Dinamizadora 

Alunos do clube 
Europeu  

Segundo 
calendário da 
DGE (a iniciar em 
janeiro) 

Sem custos Coordenadora do 
Clube 
 
 
Observação e 
registo do 
envolvimento dos 
alunos 
 
Relatório Final 
 

Realização de 
trabalhos de 
pesquisa e 
apresentação 

Proporcionar o 
conhecimento e 
divulgação dos 
países da Europa 

 
Equipa 
Dinamizadora 
 

 
Alunos do Clube 
Europeu 

 
Ao longo do ano 

 
Suporte financeiro 
para cartolinas e colas 

Coordenadora do 
Clube 
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sobre os vários 
países da 
Europa, União 
Europeia. 
Funcionamento 
dos órgãos da 
União Europeia  

e União Europeia Membros do Clube 
Europeu 
 
 
 

Observação e 
registo do 
envolvimento dos 
alunos 
 
Relatório Final 

Visita ao  
- Centro de 
Informação 
Europeia 
Jacques Delors 
- Espaço 
Europa 
- Assembleia da 
República 
- Circuito 
Bordalo II por 
Lisboa/ 
Gulbenkian  
 ou Centro 
Champalimon 

 
- Conhecer 
alguns espaços 
importantes 
relacionados com 
a Europa 
 
- Alargar os 
conhecimentos 
acerca da Europa 

Equipa 
Dinamizadora 

Alunos do clube 
Europeu e possível 
alargamento a uma 
ou duas turmas 

 
2º Período -
março 

 
+/- 400€ (Os alunos 
só pagam o transporte 
e a alimentação) 
Sase e alunos 

Coordenadora do 
Clube 
 
 
Observação e 
registo do 
envolvimento dos 
alunos 
 
Relatório Fina 

http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_cot_id=334&p_est_id=990
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_cot_id=334&p_est_id=990
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_cot_id=334&p_est_id=990
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_cot_id=334&p_est_id=990
http://www.parlamento.pt/EspacoCidadao/Paginas/VisitasPalacioSBento.aspx
http://www.parlamento.pt/EspacoCidadao/Paginas/VisitasPalacioSBento.aspx
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“Vamos 
preservar o 
Ambiente” 
 
Limpeza do 
espaço 
escola/praias e 
/ou mata 
Comemoração 
do Dia da 
Árvore : 
Ajardinar o 
espaço escolar 

  Consciencializar 
sobre a 
importância das 
práticas 
interventivas de 
preservação 
ambiental 
 
 
 
- Consciencializar 
sobre a 
importância das 
práticas 
interventivas de 
preservação 
ambiental 
 

 
Equipa 
Dinamizadora 
 
Membros do Clube 
Europeu 
 
 
  
Equipa dinamizador 
 
Membros do Clube 
Europeu 

Alunos do Clube 
 
Comunidade 
Educativa 
Alunos do Clube 
 
Comunidade 
Educativa 

2º Período 
 

Sem custos Coordenadora do 
Clube 
 
Observação e 
registo do 
envolvimento dos 
alunos 
 
 
Observação e 
registo do 
envolvimento dos 
alunos 
 
Relatório Final 

Construção de 
um Mural 

Consciencializar 
sobre a 

Equipa dinamizador 
 

Alunos do Clube 
 

2º Período   
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Com o «lixo» 
recolhido na 
atividade 
limpeza da 
mata/escola ou 
praias 

importância das 
práticas 
interventivas de 
preservação 
ambiental 
 

Membros do Clube 
Europeu 

Comunidade 
Educativa 

Comemoração 
do dia da 
Europa: 
«Five o`clock 
tea sustentável» 
Banca com 
plantas da 
Europa 
 
 

- Estimular a 
mudança de 
práticas e 
atitudes e a 
formação de 
novos hábitos 
sustentáveis com 
vista a combater 
as alterações 
climáticas 
 

Equipa 
Dinamizadora 
 
Membros do Clube 
Europeu 
 
 

Alunos do Clube 
 
Comunidade 
Educativa 

3º Período – 9 de 
maio 

 
Colaboração e 
participação das 
famílias 

Coordenadora do 
Clube 
 
 
Observação e 
registo do 
envolvimento dos 
alunos 
 
Relatório Final 

Construção de 
jogos com 
materiais 
reciclável a  
utilizar na festa  

Estimular a 
mudança de 
práticas e 
atitudes e a 
formação de 

Equipa dinamizador 
 
Membros do Clube 
Europeu 
 

Alunos do Clube 
 
Comunidade 
Educativa 
 

3º período   
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no Dia aberto novos hábitos 
sustentáveis com 
vista a combater 
as alterações 
climáticas 
 

  

«Ambiente em 
Festa» 
 
Festa final com 
apresentação 
das atividades 
realizadas e 
projetos. 
 
Serão 
distribuídos os 
marcadores e 
postais 
realizados 
anteriormente. 

Estimular a 
mudança de 
práticas e 
atitudes e a 
formação de 
novos hábitos 
sustentáveis com 
vista a combater 
as alterações 
climáticas 
 

Equipa 
Dinamizadora 
 
Membros do Clube 
Europeu 
 

Alunos do Clube 
 
Comunidade 
Educativa 

3º Período  
5 de junho 

Sem custos Coordenadora do 
Clube 
 
 
Observação e 
registo do 
envolvimento dos 
alunos 
 
Relatório Final 
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Nota: Em todas as suas atividades o Clube trabalhará tendo sempre presente o perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória bem com o desenvolvimento das respetivas áreas de competências. 

O Clube irá trabalhar o Objetivo 13 (Ação climática) dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Outras atividades poderão ser desenvolvidas mediante articulação com a Biblioteca Escolar, Departamentos Curriculares e outros 

Clubes da Escola. 

O Clube irá suportar alguns custos (os elegíveis) com o financiamento ganho no ano passado (250€). 


