
 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de promover a sensibilização para a União Europeia e a democracia 
parlamentar europeia entre os jovens, o Parlamento Europeu lançou um programa 
pedagógico intitulado "Escola Embaixadora do Parlamento Europeu", em 27 Estados-
membros. 

Esta iniciativa tem a ambição de investir na consciencialização dos jovens sobre as 
possibilidades que lhes oferece a sua cidadania europeia, bem como sobre o papel que 
o Parlamento Europeu desempenha no processo de decisão europeu e, por conseguin-
te, nas nossas vidas quotidianas.  

In “Parlamento Europeu, Gabinete em Portugal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preâmbulo 

No presente ano letivo (2019-2020), o Agrupamento de Escolas de Gouveia (AEG) 
vai iniciar mais um desafio com a apresentação da sua candidatura ao projeto “Escola 
Embaixadora do Parlamento Europeu” (EEPE).  

Da iniciativa do Gabinete de Informação do Parlamento Europeu, este projeto inse-
re-se no âmbito do programa transnacional, no qual participam todos os Gabinetes de 
Informação do Parlamento Europeu de todos os Estados-membros, é dirigido aos alu-
nos do Ensino Básico e do Ensino Secundário Regular e Profissional e tem como objeti-
vos gerais: promover a consciencialização para a Europa/União Europeia e para a de-
mocracia parlamentar europeia entre os jovens; e proporcionar-lhes um conhecimento 
ativo sobre a União Europeia, em geral, e o Parlamento Europeu, em particular.  

A rede de escolas europeias conta já com cerca de 70 escolas portuguesas, tendo o 
Agrupamento de Escolas de Gouveia sido convidado para integrar este projeto de âmbito in-
ternacional. 

Em cada escola participante, o programa EEPE é orientado por Embaixadores Seniores 
(professores), que, em conjunto com os Embaixadores Juniores (alunos), decidirão 
sobre o Plano de Ação mais adequado e atrativo, tendo em vista os objetivos acima 
referidos. 

 

 

Objetivos 

• Será que os nossos jovens reconhecem a importância de pertencer à União Euro-

peia? 

• São conhecidos os direitos de viver numa Europa unida e solidária, onde é possível 
circular livremente? 

• São conhecidos os deveres do cidadão europeu? 

• Será que os nossos jovens conhecem as semelhanças e diferenças entre as cultu-
ras/sociedades dos diferentes países da União Europeia? 

É para dar resposta a estas e outras questões sobre a UE que o Agrupamento de Es-
colas de Gouveia aceitou o desafio de ser uma escola embaixadora e irá promover uma 
série de atividades, no intuito de dar a conhecer, a toda a nossa comunidade, os valo-
res desta união e a responsabilidade ética, social, política e cultural desta “aventura”, 
iniciada em 1986 aquando da adesão de Portugal à então CEE. 

  



Atividades a desenvolver 

Atividade 1 Apresentação do programa  

Descrição Dar a conhecer, a toda a comunidade educativa, os objetivos do programa e 
as atividades a desenvolver. 

Atividades/Ações AT1: Conselho Pedagógico; 
AT2: Departamentos e Áreas Disciplinares; 
AT3: Conselho Geral; 
AT4: Associação de Pais e Encarregados de Educação; 
AT5: Associação de Estudantes. 

Recursos Conselho Pedagógico, Departamentos e Áreas Disciplinares, reunião com 

Associação de Pais e Encarregados de Educação, Conselho Geral, Associação 

de Estudantes. 

Calendarização Janeiro de 2020 

 

Atividade 2 Implementação de “INFOPOINT”  

Descrição Criação de espaços de informação sobre a UE 

Atividades/Ações AT1: Criação do espaço Europa na Biblioteca Escolar da Escola Secundária; 
AT2: Criação do Espaço Europa no Sítio Web do Agrupamento; 
AT3: Espaço “Europa” na radio online do AEG – AEGRádio; 
AT4: Divulgação das atividades, no âmbito do projeto, na rádio “Antena Livre” 
(Rádio local) e no jornal local “Notícias de Gouveia”. 

Recursos Equipa da Biblioteca Escolar, Direção, Parceiros (Antena livre e Noticias de 

Gouveia), material didático sobre a UE. 

Calendarização AT1: fevereiro de 2020; 

AT2: fevereiro de 2020; 

AT3: março a junho de 2020; 

AT4: janeiro a junho de 2020. 

Parceiros Notícias de Gouveia; 

Antena Livre; 

Biblioteca Municipal de Gouveia. 

 

Atividade 3 Programa Euroscola - Valores europeus: também são os teus! 

Descrição Inscrição de dois alunos do 10º ou 11º ano. 

Atividades/Ações AT1: Inscrição da equipa do AEG; 
AT2: Realização do trabalho escrito (sobre o tema em questão) a enviar a 
concurso;  
AT3: Apresentação oral do trabalho perante um júri distrital; 
AT4: Em caso de apuramento, apresentação da prova ao júri nacional. 

Recursos Docentes responsáveis pelo programa e alunos; 

Calendarização 2.º e 3.º Períodos 

AT1: janeiro de 2020 – Inscrição no concurso; 

AT2: janeiro, fevereiro de 2020 – Trabalho de preparação da prova; 

AT3: fevereiro/março de 2020 – Defesa da prova a nível distrital; 

AT4: maio de 2020 – Competição nacional. 

Parceiros Assembleia da República. 

 



Atividade 4 Palestra “À conversa… sobre a Europa e suas instituições” 

Descrição Realização de palestras sobre a Europa e suas instituições, com a participação 
de eurodeputados e outros convidados, direcionadas para alunos do Ensino 
Secundário, encarregados de educação e docentes. 

Atividades/Ações AT1: Divulgação da atividade (construção de cartaz); 
AT2: Dinamização das sessões. 

Recursos Dois eurodeputados convidados; 

Dr. Diogo Ferreira (legista); 

Presidente da Câmara Municipal de Gouveia; 

Presidente da CIM Beiras e Serra da Estrela; 

Alunos do Ensino Secundário; 

Docentes do AEG; 

Encarregados de educação. 

Calendarização (dependente da disponibilidade dos intervenientes) 

Parceiros Câmara Municipal de Gouveia; 

Assembleia Municipal de Gouveia. 

 

 

Atividade 5 Criação de um DVD: “Costumes e tradições da UE – Música, Educação e Cul-
tura” 

Descrição A atividade “Costumes e tradições da UE” tem como objetivo dar a conhecer, 
a toda a comunidade, os países da União Europeia, as suas músicas tradicio-
nais e as suas principais referências. Pretende-se que grupos de alunos inter-
pretem músicas tradicionais de cada um dos 27 países que compõem a União 
Europeia. Pretende-se também convidar grupos musicais concelhios a parti-
lhar, com a escola, a gravação, edição e apresentação de um DVD de canções 
tradicionais, onde, todos juntos, possam fazer ouvir a voz da sua terra. Trata-
se de uma iniciativa que visa espelhar a vocação musical e o espírito de co-
munidade. “Costumas e tradições da UE” pretende ser um momento único 
de partilha entre alunos, professores, assistentes e artistas da terra, uma 
forma brilhante de unir diferentes gerações e de difundir a cultura europeia. 

Atividades/Ações AT1: Escolha e arranjos musicais de canções de cada um dos países que com-
põem a UE; 
AT2: Arranjo musical do Hino da Europa; 
AT3: Recolha de imagens referência da cultura de cada um dos países da UE; 
AT4: Construção de bandeiras de cada um dos países da UE; 
AT5: Ensaios; 
AT6: Gravação no teatro-cine de Gouveia. 

Recursos Teatro-Cine de Gouveia; 

Equipa de gravação; 

Edição de vídeo e imagens. 

Calendarização AT1, AT2, AT3, AT4: janeiro, fevereiro e março; 

AT5: março; 

AT6: abril. 

Parceiros Câmara Municipal de Gouveia 

Clave de Sol 

 



 

Atividade 6 Comemoração do Dia da Europa – 9 de maio 

Descrição Comemoração do dia da Europa com o lançamento do DVD (concebido e 
produzido na atividade 5) no teatro-Cine de Gouveia, numa festa aberta a 
toda a comunidade. 

Atividades/Ações AT1: Espetáculo de apresentação do DVD “Costumes e tradições da UE – 
Música, Educação e Cultura” 

Recursos Teatro-Cine de Gouveia 

Calendarização Dia 9 de maio 

Parceiros Câmara Municipal de Gouveia 

 


