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 Introdução 

 

A criação do Clube Europeu AEVA pretende colmatar uma das lacunas que sentimos: o grande 

distanciamento dos alunos da Europa e da União Europeia, apesar de contribuirmos ativamente para o 

processo de construção europeia enquanto nação. 

Face a isto, urge que a nossa Escola, como local privilegiado de transmissão cultural específica e 

de produção de sentido para as diversas práticas sociais, assuma o seu papel na construção de uma 

identidade coletiva, envolvendo os discentes em atividades e projetos de divulgação da União 

Europeia e dos desafios que esta coloca no mundo atual. A criação de um clube extracurricular de 

divulgação da génese da União Europeia, das várias culturas e línguas desse espaço e que crie 

momentos de reflexão e de debate em torno de temas com atualidade no espaço europeu afigura-se a 

ferramenta perfeita para alcançar o propósito acima designado.  

Neste clube, os participantes debruçar-se-ão estritamente sobre questões europeias, 

procurando envolver não somente os professores e os alunos, mas também as famílias e toda a 

comunidade educativa. É nossa convicção que o objetivo de trazer a Europa até à escola vai também 

aproximar os jovens dos quatro cantos do continente e promoverá um maior conhecimento da sua 

própria cultura, tanto à escala regional como nacional. Os vários instrumentos multimédia que hoje em 

dia temos à disposição tornam possível estabelecer e manter o contacto com todos os povos na 

Europa e é imperativo tirar proveito dos mesmos 

 Foi especialmente a pensar nos nossos alunos, cidadãos do mundo de amanhã, que decidimos 

abraçar este projeto, para lhes alargar os horizontes em relação a uma Europa cada vez mais 

perto mas que, por vezes, lhes parece tão distante...       
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  Objetivos do Clube Europeu 

 

- Criar entre os membros do Clube um verdadeiro espírito europeu e transmiti-lo aos outros membros 

da comunidade. 

- Contribuir para a formação e consolidação de uma consciência europeia. 

- Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu, nas suas semelhanças e nas suas diferenças. 

- Fomentar a tolerância, a solidariedade e o respeito por si próprio e pelo outro.  

- 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. 

- Incentivar nos alunos o gosto pela descoberta e o prazer pelo conhecimento. 

- Rentabilizar os tempos livres dos alunos de uma forma didática, cultural e recreativa. 

- Incrementar a utilização das ferramentas digitais. 

- Fomentar a interdisciplinaridade. 

- Desenvolver a competência linguística dos envolvidos, sobretudo no que se refere às línguas 

estrangeiras. 

 - Promover o intercâmbio entre escolas. 

- Incrementar o trabalho colaborativo. 

- Promover o empreendedorismo.  

- Desenvolver o espírito crítico e a criatividade. 
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 Regulamento Interno do Clube Europeu 

 

1. A inscrição é facultativa podendo haver inscrições ao longo do ano letivo. 

2. A admissão ou rejeição de elementos para o Clube bem como o estabelecimento do número limite 

de membros são da competência da Coordenadora do Clube. 

3. Deixarão de fazer parte do Clube os alunos que sejam transferidos ou abandonem a Escola durante 

o decorrer do ano letivo. 

4. Em caso de incumprimento das regras estabelecidas, manifesto desinteresse de algum dos seus 

membros, ou abandono escolar, a participação no clube poderá ser suspensa por decisão do(s) 

responsável(eis), sendo esta decisão comunicada pessoalmente ao/à visado(a). 

5. Serão também excluídos do Clube Europeu todos os membros cujas atitudes prejudiquem os 

interesses, a ordem e o nome do Clube. 

6. A readmissão no Clube depende de uma avaliação por parte do Coordenadora do Clube e da Direção 

da Escola. 

7. A afixação de qualquer documento carece de autorização da Direção da Escola. 

8. Todo o material afixado e/ou distribuído no âmbito das atividades do clube deve ter a identificação 

dos responsáveis pelo seu conteúdo. 

9. Todas as deslocações carecem de autorização do Conselho Pedagógico e autorização escrita do 

Encarregado de Educação. 

10. O Diretor de Turma deverá ser informado com antecedência sobre qualquer saída do aluno. 

11. As atividades promovidas pelo Clube que visem a angariação de fundos destinados a iniciativas 

diversas do mesmo têm, obrigatoriamente, de ser supervisionados pelos professores responsáveis e 

autorizadas, previamente, pela Diretora. 

12. A utilização de materiais e equipamento escolares obriga a que estes sejam mantidos em boas 

condições. 

13. Qualquer atitude ou comportamento incorreto por parte do aluno implica que este seja 

sancionado de acordo com o contemplado no Regulamento Interno da Escola.  

14. Assistentes operacionais e pais e/ou encarregados de educação podem integrar o Clube como 

agentes dinamizadores do mesmo, respeitando o presente regulamento e o plano de atividades do 

Clube. 

15. A Coordenadora do Clube Europeu é nomeada anualmente pela Diretora. 
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 Competências da Coordenadora do Clube 

 

1. Elaborar o Plano Anual de Atividades em conjunto com os restantes membros da equipa. 

2. Disponibilizar a hora de atendimento. 

3. Reunir, sempre que necessário, com a Diretora. 

4. Reunir, regularmente, com os professores responsáveis pelo Clube.  

5. Admitir e readmitir elementos. 

6. Zelar pelo bom nome do Agrupamento de Escolas Vale Aveiras (AEVA), do Clube e promover o seu 

bom funcionamento. 

7. Representar, sempre que possível, o Clube em atos oficiais. 

8. Apresentar à Diretora qualquer proposta de alteração do Regulamento Interno do Clube. 

9. Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno do Clube. 

10. Zelar e gerir as instalações, equipamentos e outros bens do Clube. 

11. Assinar documentos do Clube, conjuntamente com a Diretora. 

12. Elaborar o Relatório Anual de Atividades do Clube; 

13. Avaliar as atividades inseridas no Plano Anual de Atividades. 

 

 Competências dos docentes dinamizadores do Clube 

 

1. Criar entre os seus membros um verdadeiro espírito europeu e transmiti-lo, aos outros membros da 

comunidade;  

2. Promover, com apoio das entidades competentes, ações de dinamização tendentes a uma melhor 

informação sobre:  

  A Europa (aspetos geográficos, históricos, culturais, económicos, entre outros);  

 As instituições Europeias (estrutura, funcionamento, objetivos, entre outros);  

 Os Estados Membros da União Europeia e do Conselho da Europa (a vida política, social, 

cultural e económica);  

 O património cultural e natural da Europa; 

 Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu, nas suas semelhanças e nas suas 

diferenças; o Contribuir para a compreensão e tolerância recíprocas;  
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 Contribuir para uma tomada de consciência relativamente a interdependência europeia e 

mundial;  

 Contribuir para o sentido de responsabilidade dos alunos - jovens cidadãos europeus - 

designadamente no que respeita à paz, aos direitos do homem e à defesa e conservação do 

meio ambiente e do património cultural.  

 

 Deveres dos membros do Clube  

 
 

1. Promover o são convívio entre todos, no mútuo respeito, disciplina e colaboração. 

2. Promover, sugerir e participar em atividades do Clube. 

3. Participar, no âmbito das suas funções, em iniciativas de caráter cultural, recreativo ou de qualquer 

outra natureza, promovidas por diferentes projetos escolares. 

4. Zelar pela preservação e conservação da escola, nomeadamente no que diz respeito a instalações, 

material didático, mobiliário e espaços verdes, fazendo uso adequado dos mesmos. 

5. Ser assíduo e pontual, responsabilizando-se pelo cumprimento das tarefas que lhe forem atribuídas. 

6. Usar moderação nas atitudes e linguagem no espaço do Clube e durante todas as atividades do 

mesmo. 

7. Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno do Agrupamento bem como o do Clube. 

8. Acatar as deliberações e decisões da Coordenadora e professores do Clube. 

9. Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de uma cultura de 

cidadania através da promoção de regras de convivência na escola. 

10. Propor outros elementos para o Clube com requisitos para tal. 

 

 Direitos dos membros do Clube  

 

1. Participar nas atividades promovidas pelo Clube. 

2. Ser acompanhado pela Coordenadora do Clube e restantes membros dinamizadores. 

3. Apresentar propostas de atividades pertinentes para a concretização dos objetivos e para o bom 

funcionamento do Clube. 

4. Requerer admissão ou readmissão. 

5. Conhecer as atividades a desenvolver pelo Clube. 
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Atividade 
concluída - 

Início da 
avaliação 

Avaliação da atividade pelo 
público -alvo (alunos/EE/ 

professores) - aplicação de 
um questionário Forms 

elaborado pelo dinamizador 
da atividade 

 

 

 

Avaliação da 
atividade pela 

Coordenadora - 
questionário Forms 

"Avaliação PAA" 

 

 

 
 

6. Usufruir de materiais e equipamentos devidamente adequados às atividades a desenvolver. 

7. Utilizar os materiais e equipamentos do Clube mediante autorização do(a) Coordenador(a). 

8. Apresentar, à Coordenadora do Clube, críticas, sugestões ou reclamações relativas ao 

funcionamento do mesmo. 

9. Ver reconhecido e valorizado o seu mérito, a dedicação e o esforço nos trabalhos desenvolvidos no 

âmbito do Clube Europeu. 

 

 Avaliação 

 

A Coordenadora procede à elaboração de um relatório de avaliação anual, contendo um balanço das 

atividades bem como dos resultados do preenchimento de um inquérito pelos alunos. 

 A avaliação das atividades  do Clube (ao longo do ano letivo) deve seguir as seguintes orientações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico   _____________________ 

7 dias 


