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Para comemorar o Dia da Europa, realizaram

Exposição temática sobre a União Europeia no 

Sopa de letras interativa, com palavras relacionadas com a democracia;

Palestra "Refugiados numa Europa D

turmas do 8º ano; 

Tertúlia sobre o filme “A vida é bela”, dirigida à comunidade educativa

Audição e análise crítica do conteúdo

disciplina de inglês e o Clube de M

Helena Soares que cantou e tocou a música na sua viola. Assim, 

educativa para a importância da liberdade, da tole

universais; 

Atividade lúdica sobre os símbolos da União Europeia, destinada às turmas do pré

turmas do 2º ciclo.  

Agradecemos a todos os 

Clube Europeu 

ealizaram-se as seguintes atividades entre os dias 8 e 14 de 

sobre a União Europeia no átrio principal da escola (trabalhos elaborados pelos alunos

Sopa de letras interativa, com palavras relacionadas com a democracia; 

Refugiados numa Europa Democrática”, dinamizada pela Doutora Cíntia Martins,

Tertúlia sobre o filme “A vida é bela”, dirigida à comunidade educativa; 

conteúdo da música “Blowin' InTheWind” de Bob Dylan (articulação e

disciplina de inglês e o Clube de Música). Esta atividade contou com a colaboração preci

Helena Soares que cantou e tocou a música na sua viola. Assim, procurou-se

educativa para a importância da liberdade, da tolerância, da igualdade e da união, 

lúdica sobre os símbolos da União Europeia, destinada às turmas do pré

Agradecemos a todos os alunos e professores que participaram 

9 DE MAIO 
DIA DA EUROPA 

UNIR A EUROPA NA PAZ

8 e 14 de maio: 

abalhos elaborados pelos alunos); 

emocrática”, dinamizada pela Doutora Cíntia Martins,dirigida às 

Blowin' InTheWind” de Bob Dylan (articulação entre a 

colaboração preciosa da professora 

se sensibilizar a comunidade 

rância, da igualdade e da união, entre outros valores 

lúdica sobre os símbolos da União Europeia, destinada às turmas do pré-escolar e algumas 

e professores que participaram nesta celebração da Europa. 

 

UNIR A EUROPA NA PAZ E NA DEMOCRACIA 



 

 

 

 

 

 

  

  


