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O Clube Europeu é um projecto de natureza 

comunitária que pode ser frequentado por todos os 

alunos dos países da Europa, tendo como principal 

objectivo criar entre os seus membros um 

verdadeiro espírito europeu e transmiti-lo, por 

todos os meios ao seu alcance, aos outros membros 

da comunidade em que estão inseridos.  

Na nossa escola este Clube está em funcionamento 

desde o ano lectivo 2006/2007. 

Os alunos que ao longo destes anos se envolveram 

no Projecto tiveram a oportunidade de saber, 

conhecer, experimentar e vivenciar um pouco da 

cultura dos países europeus. 

Para saber mais sobre a Europa, tiveram de ler, 

pesquisar, elaborar trabalhos, participar e organizar 

eventos. 
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Também tu, como aluno e 

cidadão europeu podes 

participar no Clube. 

 

E não é assim tão difícil! 

 

Basta querer, ter 

disponibilidade, vontade de 

saber mais e gosto em 

trabalhar. 
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PERGUNTAS 

Como posso participar? 

  Inscreve-te junto do teu Director 

de Turma a partir de 8 de Novembro. 

Que actividades tenho de realizar? 

 Colaborar nas vendas de angariação 

de fundos para o Clube Europeu. 

  Para os alunos do 6º ano - 

Elaboração até ao final do ano de  

um trabalho – cartaz, poster, 

powerpoint,….- sobre um tema a 

definir no início do 2º período. 

  Para os alunos do 7º ano - 

Elaboração até ao final do ano de 

um trabalho escrito sobre um tema 

a definir no início do 2º período. 
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PERGUNTAS 
Onde vou procurar informação? 

   Para saberes mais sobre a 

Europa e para conseguires fazer o teu 

trabalho podes procurar informação: 

   - na página da Escola 

 http://www.agrupamento-

correlha.com/ 

 -  no Blogue       

 http://tempocomhistoria.blogspot.com  

 

Posso trabalhar na sala de aula? 

   Se o teu professor concordar, 

claro que podes. 
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PERGUNTAS 
Com quem devo falar se tiver dúvidas? 

   Com os professores coordenadores: 

 Mª de Fátima Melo 

   - Professora de História e Geografia de 

 Portugal 

 

 José Negrão  

 - Professor de Matemática 

 

 Feliz Martins  

 - Professor de Educação Visual e 

 Tecnológica 

 

 Professora Isabel Carvalho  
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RECURSOS 

 

 

- Clubes Europeus 

http://www.gaeri.min-

edu.pt/index.asp?doc=26&menuid=730 

- Clubes Europeus - Concursos 

http://www.gaeri.min-edu.pt/index.asp?doc=10012 

- Ligações 

http://www.gaeri.min-

edu.pt/index.asp?doc=2&menuid=730 

 

- Biblioteca 

http://www.gaeri.min-

edu.pt/index.asp?doc=1&menuid=730 

 

- Centro de Informação Europeia Jacques Delors 

(CIEJD) 

http://www.aprendereuropa.pt/page.aspx?idCat=341&id

MasterCat=301 

 

 
 

 

EB 2,3 DA CORRELHÃ

http://www.gaeri.min-edu.pt/index.asp?doc=26&menuid=730
http://www.gaeri.min-edu.pt/index.asp?doc=26&menuid=730
http://www.gaeri.min-edu.pt/index.asp?doc=10012
http://www.gaeri.min-edu.pt/index.asp?doc=2&menuid=730
http://www.gaeri.min-edu.pt/index.asp?doc=2&menuid=730
http://www.gaeri.min-edu.pt/index.asp?doc=1&menuid=730
http://www.gaeri.min-edu.pt/index.asp?doc=1&menuid=730
http://www.aprendereuropa.pt/page.aspx?idCat=341&idMasterCat=301
http://www.aprendereuropa.pt/page.aspx?idCat=341&idMasterCat=301


RECURSOS 

 

 

- União Europeia 

http://www.gaeri.min-edu.pt/index.asp?doc=17&menuid=201 

 

- Organizações Internacionais 

http://www.gaeri.min-edu.pt/index.asp?doc=1001 – Conselho 
da Europa 

 

http://www.gaeri.min-edu.pt/index.asp?doc=10081 – OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) 

 

http://www.gaeri.min-edu.pt/index.asp?doc=10098 – OCI 
(Organização dos Estados Ibero-americanos 

 

http://www.gaeri.min-edu.pt/index.asp?doc=10105 – ONU 
(Organização das Nações Unidas) 

 

http://www.gaeri.min-edu.pt/index.asp?doc=10114 – UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e 
Cultura) 
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JOGOS 

- EU pocket quizz 

http://.eu-tascherquizat/ 

 

- Britkids 

http://www.britkid.org/ 

 

- Europa dart 

http://www.rtl.de/news/games/europa_dart 

 

- The Environment Agency 

http://www.environment-agency.gov.uk/ 

 

- Ecokids 

www.ecokids.ca/pub/games_activities/index.cfm 
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JOGOS 

 

- Languages quizz 

http://www.ecml.at/quiz/default_e.html 

 

- European Language Game 

http://www.europe.org.uk/elg/index.html 

 

- Spring Day quizzes 

http://www.quia.com/pages/springdayquizzes.html 

 

- Matching Pairs 

 http://www.europe.org.uk/mpairs/index.html 

 

- Cooperation Games 

www.youthwork-practice.com/games/cooperation-games.html 
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