
Clube Europeu


Comemoração de datas festiva

- Natal 

Com o intuito de divulgar as tradições natalícias dos 

países da União Europeia, construímos

jogo “Tradições de Natal na União Europeia”, composto por 

várias tarefas práticas. A atividade permitiu a aquisição de 

alguns conhecimentos sobre os países do nosso continente e 

promoveu uma competição saudável entre 

turmas do 6º ano de escolaridade, alguns professores e 

encarregados de educação. 
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Com o intuito de divulgar as tradições natalícias dos 

construímos e dinamizámos o 

Europeia”, composto por 

várias tarefas práticas. A atividade permitiu a aquisição de 
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promoveu uma competição saudável entre os alunos das 

ano de escolaridade, alguns professores e 

 



 

- Dia Europeu das vítimas do terrorismo 

De modo a sensibilizar a comunidade educativa para este desafio 

ataques terroristas que ocorreram na Europa, no século XXI. 

suas vítimas. 

 

 

 

- Dia 25 de Abril – liberdade e violação dos direitos humanos em Portugal

 

 

 

Europeu das vítimas do terrorismo (11 de março) 

De modo a sensibilizar a comunidade educativa para este desafio atual, foi feita uma exposição sobre

ataques terroristas que ocorreram na Europa, no século XXI. Foi também uma homen

liberdade e violação dos direitos humanos em Portugal

 

Através damúsica“Somos livres”

cartazes, celebrámos o 25 de abril em conjunto com 

Música e o Clube de Teatro. Pretendemos

comunidade educativa para a importância da liberdade

tolerância, da igualdade, da justiça e da união.

tual, foi feita uma exposição sobre alguns 

Foi também uma homenagem da nossa escola às 

 

liberdade e violação dos direitos humanos em Portugal 

“Somos livres” (Ermelinda Duarte) e de 

celebrámos o 25 de abril em conjunto com o Clube de 

Música e o Clube de Teatro. Pretendemos sensibilizar a 

comunidade educativa para a importância da liberdade, da 

e da união. 


