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CLUBES EUROPEUS NAS ESCOLAS DA REGIÃO

Contribuir para a fundação de Clubes Europeus nas 
escolas que ainda não deram esse passo é o objetivo 
central da estrutura criada no âmbito da Direção 
Regional da Juventude e Desporto.

Esse objetivo só ganha dimensão com o suporte à 
elaboração de candidaturas desses mesmos clubes 
ao “Programa Eramus + Educação e Formação”, razão 
pela qual esta vertente também está contemplada no 
plano de ação da referida estrutura.

Esta medida permite ainda que os diversos Clubes 
Europeus já constituídos, bem como aqueles que 
venham a ser criados, possam trabalhar em rede, uma 
vez que a recém-criada estrutura terá na sua linha de 
prioridades essa intervenção.

Secretaria Regional
de Educação

A EUROPA
nas Escolas

Estão criadas condições para o aprofundamento dos 
valores da cidadania europeia no contexto escolar, 
particularmente através da implementação de 
projetos com a chancela do “Programa Erasmus + 
Educação e Formação”.

Esses projetos assentam na mobilidade, para fins 
de aprendizagem e estabelecimentos de parcerias 
estratégicas entre escolas europeias, de estudantes, 
diretores, professores e funcionários.

Por outro lado, a relevância dos Clubes Europeus 
nas escolas contempla ainda a interação com a Rede 
Nacional de Clubes Europeus, numa desejável partilha 
de experiências e recursos.

A Secretaria Regional de Educação vem 
desenvolvendo iniciativas no sentido de criar 
condições favoráveis à consolidação dos 
Clubes Europeus já existentes nas escolas e, 
simultaneamente, pugnando pela criação de 
novas estruturas similares. Numa extensão 
destes esforços, procuramos igualmente 
prestar apoios às candidaturas aos diversos 
programas europeus de mobilidade, quer para 
estudantes, quer para professores.

O intercâmbio entre escolas das mais diversas 
paragens europeias e escolas da Região 
constitui uma oportunidade de aprendizagem, 
de criação de relações e de integração. Esta 
aposta pode e deve continuar, assente nas 
possibilidades contempladas nos diferentes 
programas e mecanismos disponibilizados, 
neste âmbito da Educação e Formação, pela 
União Europeia.

Assim se concretiza um vetor preponderante 
das políticas de Educação adotadas na Região, 
as quais motivam os estudantes e professores 
madeirenses, interessados em aprofundar o 
conhecimento das realidades dos diferentes 
países que constituem a União Europeia, 
nosso espaço natural de integração e condição 
essencial para o nosso desenvolvimento.

Vocação europeia

(Secretário Regional de Educação)
Jorge Carvalho

A Secretaria Regional de Educação criou, integrada na Direção Regional da 
Juventude e Desporto, uma estrutura de apoio aos estabelecimentos de ensino, 
com o objetivo de dinamizar iniciativas relacionadas com as temáticas europeias
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A Semana Europeia da Juventude integrou a primeira 
edição do Encontro Regional dos Clubes Europeus. 
O auditório do Centro de Estudos de História do 
Atlântico recebeu cerca de 80 jovens e respetivos 
professores responsáveis pelos vários Clubes 
Europeus das escolas da RAM.

A cerimónia de abertura foi presidida pelo Secretário 
Regional de Educação, Jorge Carvalho, e contou 
com a presença do Diretor Regional de Juventude e 
Desporto, David Gomes, assim como da Diretora de 
Serviços de Juventude, Rosária Sardinha.

No painel de oradores, usaram da palavra o formador 
da Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação, 
Bruno António, que, num discurso motivador e 
contagiante, apresentou as mais-valias da pertença 
à União Europeia, assim como as vantagens que o 
Serviço de Voluntariado Europeu oferece aos jovens 
participantes. 

O segundo painel foi apresentado pelo coordenador 
do Centro de Informação Europe Direct Madeira, 
Marco Teles, que, perante uma plateia muito 
interessada, revelou os principais desafios que a 
Europa enfrenta atualmente.

O Projeto IncluEuropa é uma iniciativa conjunta do Gabinete da Eurodeputada Liliana Rodrigues em parceria 
com a Secretaria Regional de Educação. Este projeto integra dois concursos: Olimpíadas da Europa  
e Curtas-metragens.

I Encontro Regional dos Clubes Europeus

Projeto IncluEuropa
Objetivos

As 13 escolas presentes tiveram a oportunidade 
de partilhar entre si os projetos que desenvolvem, 
sendo que as apresentações foram pautadas pela 
criatividade, expressas em diversas áreas artísticas, 
nomeadamente vídeo, dança e teatro.

Os projetos versaram experiências em diversos países 
europeus, acolhimento de intercâmbios, atividades 
dinamizadas na comunidade escolar e interligação 
com a sociedade civil, sempre traduzidos pelos valores 
da cidadania europeia e da importância do projeto 
europeu, e a sua representação foi sujeita a concurso.

A apresentação mais votada pelos participantes foi 
a da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio 
da Silva Dantas (Carmo), sob a forma de vídeo, à 
qual foi atribuída uma viagem ao Porto Santo e 
respetiva estadia no Centro de Juventude local, para 
10 elementos do Clube Europeu, com o objetivo 
primordial de fomentar a troca de experiências entre 
os jovens da Madeira e da Ilha Dourada.

O segundo lugar coube à Escola Básica e Secundária 
Dr. Ângelo Augusto da Silva, que recebeu como prémio 
um voucher de estadia nos Centros de Juventude da 
Madeira.

Refira-se que o I Encontro Regional dos Clubes 
Europeus foi uma iniciativa da Direção Regional de 
Juventude e Desporto, através do Núcleo de Apoio aos 
Clubes Europeus. 

Os objetivos do projeto inscrevem-se na área de 
dinamização das políticas de juventude levadas a cabo 
pela Secretaria Regional de Educação e visam: 

 ‒ Disponibilizar mecanismos de disseminação do 
projeto europeu, dos seus princípios e valores, junto 
dos estudantes da RAM;

 ‒ Aprofundar o conhecimento da história da União 
Europeia e dos seus órgãos representativos;

 ‒ Suscitar o interesse pela cultura, geografia, 
gastronomia e sistemas políticos dos diversos estados 
membros;

 ‒ Dinamizar a Rede Regional dos Clubes Europeus, 
com novos instrumentos complementares ao 
excelente trabalho que desenvolvem junto dos alunos 
do ensino básico e secundário; 

 ‒ Proporcionar um contacto direto entre os vários 
clubes europeus, os seus coordenadores e os alunos.

Semana Europeia   da Juventude 
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Este concurso pretende colocar em evidência a 
participação ativa dos jovens na vida democrática da 
Europa, enquanto eixo prioritário da Estratégia 2020. 

Na primeira edição, participaram 13 equipas, 
representativas dos clubes europeus do ensino básico 
e secundário da Região.

Foram diversos os temas em que cada equipa 
demonstrou os seus conhecimentos, entre os quais 
se destacaram a história da União Europeia, datas de 
adesão dos Estados Membros, Geografia, Moedas e 
Idiomas, Regiões Ultraperiféricas, Tratados, Sistemas 
Políticos dos diferentes Estados Membros, Parlamento 
Europeu e Gastronomia Europeia. 

Em cada fase do concurso, cada equipa teve de 
responder a 21 perguntas de resposta fechada. O 
Clube Europeu da Escola Básica e Secundária de 
Machico foi o grande vencedor deste concurso, cuja 
equipa, composta por cinco alunos e um professor 
coordenador, foi premiada com uma viagem a 
Bruxelas, a qual incluiu a visita ao Parlamento 
Europeu.

O concurso teve como principal propósito 
estimular a criatividade e o gosto pela criação 
audiovisual e a descoberta de novos valores. 
Procurou incentivar a produção de vídeos 
relacionados com as temáticas europeias, 
através da sensibilização da população 
para o projeto europeu e promoção do 
desenvolvimento de uma cidadania ativa e 
crítica, junto dos jovens.

O Clube Europeu do Conservatório – Escola 
Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luíz 
Peter Clode foi o vencedor deste concurso, com 
a curta-metragem intitulada “Korpus”, cujo 
prémio para os 10 elementos da equipa e dois 
professores coordenadores foi igualmente uma 
visita ao Parlamento Europeu.

Escolas participantes:

Escola Básica e Secundária de Machico

Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio  
da Silva Dantas

Conservatório – Escola Profissional das Artes da 
Madeira - Eng.º Luíz Peter Clode 

Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre

Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares

Escola Básica dos 2.° e 3.° Ciclos do Caniço

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva

Escola Básica e Secundária da Calheta

Olimpíadas da Europa

Concurso 
de Curtas- 
-Metragens

Escolas participantes no concurso:
Escola Complementar do Til – APEL;

Escola Secundária Francisco Franco;

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto 
da Silva;

Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo 
Brazão de Castro;

Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio 
Bento de Gouveia;

Conservatório Escola Profissional das Artes da 
Madeira - Eng.º Luíz Peter Clode.

Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre;

Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da 
Silva Dantas (Carmo);

Escola Básica e Secundária Padre Manuel 
Álvares;

Escola Básica e Secundária da Calheta; 

Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço;

Escola Básica e Secundária de Machico;

Escolas Básica 1,2,3/PE do Porto da Cruz

104
13

Alunos

Equipas

Distribuídos por: 
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A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de São Jorge 
– Cardeal D. Teodósio de Gouveia foi anfitriã, em 
intercâmbio no âmbito do Programa Erasmus+, dos 
alunos da cidade austríaca de Feldkirch.

Este encontro foi subordinado ao tema das energias 
renováveis ‘Winds of Change – A European Energetic 
(R)evolution’, cujo objetivo é estabelecer contactos 
que permitam partilhar conhecimentos sobre a 
utilização das energias renováveis.

Os alunos austríacos permaneceram na Madeira 
durante uma semana, tendo feito da escola anfitriã o 
seu polo principal de atividade. 

A EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia celebrou a 
Semana da Europa, numa iniciativa promovida 
pelo Clube Europeu da escola, e que contou com 
a presença de parceiros da Polónia e da Hungria.

Um dos momentos da ‘Semana’ teve a forma 
de apresentação, pelos alunos, das suas 
participações em programas europeus. Na 
oportunidade, o Secretário Regional de Educação 
considerou ser «extraordinário o à-vontade 
com que foram transmitidas experiências, prova 
de que somos parte integrante desse espaço 
fantástico que é a Europa».

«Nenhuma outra geração teve tantas 
preocupações com o crescimento e integração 
social dos jovens», considerou ainda Jorge 
Carvalho, realçando o clima de paz que o “Velho 
Continente” vive. «Basta estarem atentos para 
perceberem que muitos jovens da vossa idade, 
vivendo noutras zonas do planeta, não têm a 
tranquilidade que vocês têm para crescerem em 
segurança», sublinhou.

São estas condições que o governante releva para 
desafiar os estudantes a aproveitar o conceito 
de mobilidade europeia. «Independentemente 
do local onde fazemos a nossa formação e 
acedemos à informação, porque a tecnologia o 
permite, olhem para a Europa como um espaço 
de realização profissional. A Europa é um espaço 
de oportunidades, onde podem realizar os 
vossos sonhos. O que é importante é que tenham 
esses sonhos e criem o vosso projeto de vida, e 
é aqui na escola que ele começa a desenhar-se», 
concluiu Jorge Carvalho.

ERASMUS+
(R)Evolução Energética Europeia na Escola de São Jorge 

Horácio Bento de Gouveia

Escola da Levada 
Novas perspetivas europeias sobre o Autismo
Professores vinculados a escolas de Espanha, Itália, 
Polónia e de Portugal, através da Escola Básica e 
Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (Levada), 
partilharam experiências de trabalho no âmbito do 
projeto, denominado CHANGE (Changing Autism for 
the New Generations in Europe).

Entretanto, na prossecução do projeto, os alunos da 
escola de São Jorge já visitaram a Áustria, Chipre e 
Itália.

Ainda no âmbito do projeto ‘Winds of Change – A 
European Energetic (R)evolution’, um grupo de 
alunos da Turquia, formado por 12 alunos e três 
professores, da cidade turca de Eregli, foi acolhido 
na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos de São Jorge – 
Cardeal D. Teodósio de Gouveia.

Além das escolas da Áustria e da Turquia, estão 
envolvidas no projeto escolas de Espanha, Itália, 
Chipre e Alemanha.

A iniciativa enquadra-se numa das vertentes do 
programa Erasmus+, e teve lugar naquela escola 
madeirense.

Os professores estrangeiros referenciaram muito 
positivamente o trabalho realizado na Madeira com 
os alunos com necessidades educativas especiais, 
destacando em particular a intervenção junto de 
alunos autistas, neste caso concreto com destaque 
para a utilização das salas Snoezelen. 


