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I. INTRODUÇÃO 

 

O futuro começa aqui… com rigor, excelência e cidadania é o lema do Projeto Educativo 2021-2024 do Agrupamento de Escolas de Sardoal (AES) 

que tem como principal missão,”… o sucesso individual de cada discente, através da aquisição de um conjunto de competências que lhes permitam 

crescer enquanto cidadãos ativos, justos e solidários, capazes de exercer uma cidadania ativa com espírito crítico e criativo.” Deste modo, o AES 

assume-se como um centro privilegiado de formação para a cidadania, assentando a sua ação no previsto na Estratégia de Educação para a Cidadania 

de Escola de forma a contribuir para o desenvolvimento de valores e de competências nos alunos que lhes permitam responder aos desafios 

complexos do mundo atual. 

Conscientes  de que Educar para a Democracia é de que uma prioridade do século XXI e que a Escola tem um importante papel na criação de um 

conjunto de competências para uma cultura da Democracia, o AES adere ao programa pedagógico “Escola Embaixadora do Parlamento Europeu” 

(EEPE/EPAS) com o intuito de facultar aos alunos conhecimentos para uma maior consciencialização dos jovens sobre a importância da democracia, a 

importância da participação cívica e democrática e o exercício da Cidadania Europeia. Conscientes  de que é preciso conhecer para agir, o AES 

pretende, no âmbito do EEPE/EPAS, sensibilizar os alunos para os valores da União Europeia (UE), para o conhecimento dos seus direitos e deveres 

enquanto cidadãos europeus e para o funcionamento da democracia parlamentar europeia. Em suma, pretende-se aumentar os conhecimentos dos 

alunos sobre a União Europeia, em geral, e o Parlamento Europeu, em particular, com vista a que tomem consciência da importância que a UE tem nas 

suas vidas e que, no futuro, sejam cidadãos ativos e participativos na defesa dos seus interesses e nos processos de escolha dos seus representantes 

europeus. 

O Plano Anual de Atividades do programa EEPE/EPAS que aqui se apresenta é um documento aberto e flexível que resulta da reflexão e 

articulação de diferentes estruturas do AES,  o que permitiu a planificação de atividades diversificadas, destinadas a diferentes ciclos e níveis de 

ensino, com especial incidência, nos alunos do ensino secundário. 

http://escolasardoal.com/portal/attachments/article/250/Projeto%20Educativo%2021-%2024.pdf
http://escolasardoal.com/portal/attachments/article/1045/EECE_AES_2021.2023.pdf
http://escolasardoal.com/portal/attachments/article/1045/EECE_AES_2021.2023.pdf
https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/


 
 

 
 

 

II. PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 

 

O Plano Anual de Atividades do programa “Escola Embaixadora do Parlamento Europeu”, a implementar no AES no ano letivo 2022/2023, encontra-

se organizado tendo em conta a data de realização das diferentes atividades, de acordo com a semestralização do calendário escolar em vigor no 

Agrupamento. Deste modo, as atividades planificadas surgem organizadas da seguinte forma: 

● 1.º Semestre; 

● 2.º Semestre; 

● Ao longo do ano letivo. 

 

O referido Plano contempla o desenvolvimento de diferentes domínios de Educação para a Cidadania, como as Instituições e Participação 

Democrática e a Interculturalidade (entre outros), desenvolvidos numa lógica de valorização da escola enquanto espaço de fruição cultural e artística, tal 

como previsto, no Projeto Cultural de Escola. Prevê a comemoração de vários Dias Europeus; a realização de exposições; o desenvolvimento de ações 

dirigidas aos alunos em parceria com outras entidades e/ou instituições; o desenvolvimento de ações dinamizadas pelos próprios alunos; a exploração de 

filmes e poemas relacionados com os valores europeus; a utilização dos recursos disponíveis no espaço de aprendizagem; a criação de pontos de 

informação virtuais e no espaço escolar e o lançamento de iniciativas que “extravasam as paredes da Escola” e pretendem envolver toda a comunidade 

neste processo de construção de conhecimento sobre a União Europeia, em geral, e o Parlamento Europeu, em particular. 

 

A monitorização do Plano Anual de Atividades do programa “Escola Embaixadora do Parlamento Europeu” será realizada ao longo do ano letivo, 

através da recolha de evidências das várias atividades realizadas, que integrarão o relatório final, a apresentar em junho de 2023à Coordenação Nacional 

do referido programa. 



 
 

 
 

 

 

1.º SEMESTRE 

 

Data Atividade 

 

Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 

Dinamizador(es) Público - alvo 

 
setembro 

26 a 30 

 
Dia Europeu 
das Línguas 

 
Atividade integrada no Plano Anual de Atividades do AES e 
dinamizada   em contexto de sala de aula com a realização de 
atividades lúdicas, inquéritos, quizz on-line sobre a importância de 
aprender línguas estrangeiras, identificação de sítios, línguas e 
sons, sensibilização à diversidade linguística do mundo e 
exploração do sítio web do Dia Europeu das Línguas . 
 
 
 

 
Docentes do 

Departamento 
das Línguas 

 
Alunos 

(2.º e 3º Ciclos do 
Ensino Básico e 

Ensino 
Secundário)) 

 
setembro 

30 

 
Dia Europeu 
do Desporto 

na Escola 

 
Atividade integrada no Plano Anual de Atividades do AES e 
dinamizada  pelos docentes do Departamento de Expressões com o 
objetivo promover o desporto e a atividade física na Escola através 
da realização de um conjunto alargado de atividades dirigidas a 
toda a população, independentemente da idade ou do nível de 
preparação física. Esta atividade insere-se na iniciativa europeia BE 
ACTIVE / DIA EUROPEU DO DESPORTO NA ESCOLA . 
 
 
 

 
Docentes do 

Departamento de 
Expressões 

 
Docentes; 

Pessoal não 
docente; 
Alunos 

(1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
do Ensino Básico e 
Ensino Secundário) 

 

 

https://edl.ecml.at/
https://www.essd.eu/pt-pt/
https://www.essd.eu/pt-pt/


 
 

 
 

1.º SEMESTRE 

 

Data Atividade 

 

Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 

Dinamizador(es) Público - alvo 

 

novembro 

25 

 

 

Literacia 
política 

 
Ação de sensibilização sobre a importância da literacia política no 
funcionamento da democracia e no combate à abstenção. 
Dinamizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Sardoal, Dr. 
António Miguel Borges, em resultado do convite dos alunos da 
turma A do 12º ano. A referida ação tem como objetivo suscitar o 
interesse dos jovens pela política e a tomada de consciência para a 
importância do voto na democracia. 
 
 
 

 
 

Alunos 
(12ºA) 

 
 

Alunos 
(12ºA) 

 

dezembro 

5 

 

Dia 
Internacional 

da Pessoa com 
Deficiência 

 
Atividade integrada no Plano Anual de Atividades do AES e 
alinhada com o propósito do Fórum Europeu de Deficiência de 
promoção de uma educação inclusiva de qualidade. Realiza-se com 
o objetivo de sensibilizar a comunidade educativa e promover os 
direitos das pessoas com deficiência no espaço escolar. Através da 
dinamização de vários jogos, pinturas e música, serão criadas 
estações de trabalho das diferentes deficiências (auditiva, visual, 
motora e cognitiva) em que os alunos irão experimentar lidar com 
os diferentes obstáculos com que as pessoas portadoras de 
deficiência se deparam no seu quotidiano. 
 
 
 

 
Docentes do 

Departamento de 
Expressões 

em articulação 
com docentes do 
Departamento da 
Educação Especial 

 
Alunos 

(2.º e 3º Ciclos do 
Ensino Básico e 

Ensino 
Secundário)) 

 



 
 

 
 

 

 

 

1.º SEMESTRE 

 

Data Atividade 

 

Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 

Dinamizador(es) Público - alvo 

 

dezembro 

7 

 

Assembleia 
Municipal do 

Sardoal: 
Cidadania e 
Participação 
Democrática 

 
A ação de sensibilização, dirigida aos alunos do ensino secundário, 
contempla a sua participação numa sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal na qual terão a oportunidade de expor e 
debater as suas ideias e aprofundar os seus conhecimentos sobre o 
funcionamento dos órgãos autárquicos locais.  
Esta iniciativa tem ainda como objetivos: 
- incentivar o exercício de uma cidadania ativa, o espírito crítico e o 
interesse dos alunos pela participação cívica e política; 
- envolver os alunos no processo de decisão democrática, 
valorizando a importância da sua participação e do seu contributo 
para a resolução de questões que afetam a população local; 
 - proporcionar uma reflexão conjunta sobre o presente e o futuro 
do Sardoal, numa lógica de partilha e de busca conjunta por 
soluções que respondam às suas expectativas e necessidades. 
 
 Esta iniciativa pretende ser um primeiro passo da participação 
dos alunos na democracia local e o arranque para uma 
sensibilização mais abrangente, focada na importância da sua 
participação na vida das instituições de âmbito nacional e 
supranacional, de que é exemplo, o Parlamento Europeu. 
 
 

 
Direção 

em articulação 
com a Assembleia 

Municipal 

 
Alunos 
(Ensino 

Secundário) 



 
 

 
 

 

1.º SEMESTRE 

 

Data Atividade 

 

Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 

Dinamizador(es) Público - alvo 

 
dezembro 

15 a 21 

 
Cinelínguas 

 
Atividade integrada no Plano Anual de Atividades do AES que 
consiste na projeção e exploração de um filme por dia de acordo 
com as línguas estudadas. Em cada dia, será projetado e 
explorado um filme que aborde os valores da UE (respeito pela 
dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de 
direito e respeito pelos direitos humanos) e/ou o lema da UE 
(unidos na Diversidade). 

 
Docentes do 

Departamento 
das Línguas 

 
Alunos 

(2.º e 3º Ciclos do 
Ensino Básico e 

Ensino Secundário) 

janeiro 
16 a 20 

Exposição “60 
anos do 

Tratado de 
Roma” (2017) 

Exposição itinerante cedida pelo Centro Europe Direct do Oeste, 
Lezíria e Médio Tejo constituída por 10 painéis onde são 
abordados os seguintes conteúdos: 
O Legado dos Tratados de Roma à Europa atual 
Rumo à Comunidade Económica Europeia: 1941 – 1957 
De Roma a Maastricht: 1958 – 1992 
A União Europeia (UE) após Maastricht: 1993 – 2017 
Europa Económica 
Construção Mercado Único 
Rumo a uma moeda única 
Identidade europeia e a política educativa 
Rumo a uma política social europeia 
Dimensão social e cidadania europeia 
Os alargamentos da CEE/UE 
A Europa no mundo 
Identidade Internacional 
A Europa: Desafios Futuros 
 

Departamento de 
Ciências Sociais e 

Humanas 
 

Equipa Biblioteca 

Alunos 
(3º Ciclo do Ensino 

Básico e Ensino 
Secundário) 

 



 
 

 
 

 
janeiro 

 
Eu voto em 

2024... 
e tu? 

 
Aplicação de um inquérito aos alunos do ensino secundário / 
docentes / não docentes /encarregados de educação com 
perguntas sobre a União Europeia e sobre as instituições 
europeias, com especial ênfase, para o Parlamento Europeu. 
O tratamento de dados e a apresentação dos resultados do 
inquérito será realizado pela turma 10ºA no dia "AULA ABERTA". 
 
 
 
 

 
Docentes 

Departamento de 
Ciências Sociais e 

Humanas 

 
Docentes; 

Pessoal não 
docente; 

Encarregados de 
Educação 

Alunos 
(Ensino 

Secundário) 
 

 

1.º e 2.º SEMESTRES 

 

Data Atividade 

 

Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 

Dinamizador(es) Público - alvo 

 
janeiro a 

março 

 
Conhecer a 
UNIÃO e as 

suas 
instituições 

 
Exploração em sala de aula dos recursos de aprendizagem (aulas 
ativas, módulos temáticos, kits e materiais audiovisuais) 
disponibilizados pelo Parlamento Europeu em: 
https://youth.europarl.europa.eu/educators/learning-
resources.html 
Com base nestes recursos, será preparado o dia “AULA ABERTA”. 
 

 
Docentes de 
Cidadania e 

Desenvolvimento  

 
Alunos 

 (10.ºA; 11.ºA e 
12.ºA) 

 
março 

 
Dia da Poesia 

 
Comemoração do Dia da Poesia, em contexto de sala de aula, com 
leitura (declamação) e audição de poemas de vários poetas 
europeus que abordem temáticas como o respeito pela dignidade 
humana, a liberdade, a democracia, a igualdade, o Estado de 
direito e o respeito pelos direitos humanos. 
 

 
Docentes do 

Departamento 
das Línguas 

 
Alunos 
(Ensino 

Secundário) 
 

https://youth.europarl.europa.eu/educators/learning-resources.html
https://youth.europarl.europa.eu/educators/learning-resources.html


 
 

 
 

Objetivos:  
- Conhecer os valores da UE; 
- Reconhecer o texto poético, enquanto expressão artística;  
- Promover o gosto pela poesia e a progressiva autonomia no 
hábito da leitura de poemas;  
- Desenvolver o espírito crítico. 
 

 

2.º SEMESTRE 

 

Data Atividade 

 

Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 

Dinamizador(es) Público - alvo 

 
abril 

dia a definir 
 

 
Aula Aberta 

 
Aula  dada por alunos do Ensino Secundário, no Centro Cultural Gil 
Vicente, a docentes e encarregados de educação em que, por 
exemplo, a turma: 
10ºA – fará a apresentação dos resultados do inquérito “Eu voto 
em 2024…e tu?” e será responsável pela criação de um Kahoot 
para encerrar a sessão; 
11ºA – fará a apresentação sobre aspetos gerais da União 
Europeia; 
12ºA – fará a apresentação sobre as instituições europeias, com 
especial destaque, para o Parlamento Europeu 
 
Esta sessão poderá contar com a participação de um Eurodeputado 
do Parlamento Europeu. 
 
 
 

 
Alunos Ensino 

Secundário 
(10.ºA, 11.ºA, 

12.ºA) 
Docentes 

de Cidadania e 
Desenvolvimento 

 
Docentes e 

Encarregados de 
Educação 



 
 

 
 

 
maio 

10 

 
Conferência 

A Europa vai à 
Escola 

Na semana em que se comemora o Dia da Europa, o Centro de 
Informação Europe Direct Oeste, Lezíria e Médio Tejo realizará 
uma sessão do seu projeto formativo " A Europa vai à Escola" que 
tem como objetivos aumentar os conhecimentos dos alunos sobre 
a história da União Europeia, a Cidadania Europeia e o 
funcionamento das Instituições Europeias, com especial destaque 
para o Parlamento Europeu. 

 
Docentes do 

Departamento de 
Ciências Sociais e 

Humanas 

Alunos 
(7º A; 7.ºB;) 

alunos da 
disciplina 

Geografia A dos 
10ºA e 11º A; 
11.ºB;12.º B) 

 

2.º SEMESTRE 

 

Data Atividade 

 

Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 

Dinamizador(es) Público - alvo 

 

Junho 

5-6-7-9 

 

 

A UE na 
Semana 

Temática 

 
A Semana Temática do Agrupamento tem como principal objetivo 
a apresentação à comunidade educativa dos trabalhos 
desenvolvidos ao longo do ano letivo no âmbito da oferta 
complementar e dos diversos clubes e projetos dinamizados no 
AES. No âmbito da UE, estão previstas as seguintes atividades: 
Exposição "Ilustrar a Lenda da Europa" 
Mural "Somos Europa" 
Audição "Hino da Europa" 
Exposição "Malas da UNIÃO (Europeia) 
Exposição “Bandeiras da UE” 
Piquenique com diferentes sabores da UE 
Galeria de personalidades 
Projeção do vídeo - Aula Aberta 
Dia do eTwinning 
Lançamento do INFOPOINT (físico e virtual) 
No decorrer da Semana Temática, a escola poderá receber a visita 
da Coordenadora do programa EEPE/EPAS, Dr.ª. Isabel Baltazar. 
 

 
AES 

 
Comunidade 



 
 

 
 

 

AO LONGO DO ANO LETIVO 

 

 Atividade 

 

Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 

Dinamizador(es) Público - alvo 

 
Exposição "Ilustrar a 

Lenda da Europa" 

 
Leitura da lenda “O rapto da princesa Europa” e posterior 
ilustração pelos alunos. 
Exposição dos trabalhos realizados. 

 
Docentes 

 do 1º ciclo  
Alunos 

(3.º e 4.º anos) 

 
 
 
 
 
 

Comunidade 
educativa 

 
 

Mural 
"Somos Europa" 

 
Criação de um mural em papel de cenário ou telas com, por 
exemplo, 27 mãos, bandeiras, valores… 

Departamento de 
Expressões  
Grupo 240 

Educação Visual e 
educação 

Tecnológica 
Alunos 

(5.º e 6.º anos) 

 
Audição 

"Hino da Europa" 

 
Ensaio, reinterpretação e apresentação do “Hino à Alegria” de 
Beethoven 

Docente de 
Educação Musical 

Alunos 
(5.º e 6.º anos) 

Exposição 
"Malas da UNIÃO” 

(Europeia) 

Elaboração de malas com informação diversa sobre os 27 Estados-
membros. 

Docentes de oferta 
complementar 

Alunos (7.º ano) 

 
“Novos Desafios - Por 

uma Europa mais verde” 

- Realização de atividades / trabalhos relacionados com a proteção 

e preservação do meio ambiente, assinalando-se várias efemérides  

(Dia Mundial da Árvore e da Floresta, Dia Mundial da Água, Dia 

Eco-Escola Sardoal, Dia Internacional da Biodiversidade, Dia 

Mundial da Energia, Dia Mundial do Ambiente), procurando 

 
Docentes de Oferta 

Complementar – 
PTI 

Alunos (8.ºA) 



 
 

 
 

promover-se uma mudança de comportamentos, no sentido de 

valorizar-se cada vez mais o ambiente e os ecossistemas que nos 

rodeiam. Estas atividades serão realizadas em articulação com o 

Projeto/Clube Eco-Escolas. 

Comemoração do Dia da 
Europa 

- Construção e exposição das bandeiras dos diferentes países da 
U.E.; 
- Piquenique com diferentes sabores/sons da Europa (em 
articulação com as disciplinas de Português, Inglês, Francês e 
Encarregados de Educação do 8.ºA, Direção do AES, Autarquia, 
entre outros); 

 

 

AO LONGO DO ANO LETIVO 

 

 Atividade 

 

Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 

Dinamizador(es) Público - alvo 

 
 

Dia do eTwinning 
 

 
Comemoração do Aniversário e entrega dos Diplomas de 
Qualidade  

 
Docentes 

Projeto eTwinning / 
Erasmus + 

 
 
 
 
 

Comunidade 
educativa 

Galeria de 
personalidades 

Exposição de molduras com personalidades relevantes na história 
da construção da União Europeia nomeadamente figuras de 
destaque do Parlamento Europeu. 
 

Docentes de oferta 
complementar 
Alunos (9.º A) 

 
 

INFOPOINT 
(físico e virtual) 

 

 
Criação de um ponto de informação no espaço escolar e de um 
sítio virtual, alojado na página da escola, com a divulgação de 
eventos e com informação sobre a União Europeia, em geral, e o 
Parlamento Europeu, em particular.  

 
Equipa EEPE 



 
 

 
 

 

 

Sardoal, 14 de dezembro de 2022, 

 

 

               O Embaixador Sénior,                               A Diretora do Agrupamento; 

 

Miguel Alexandre Correia Remédios Moreira                                                                                                      Ana Paula Faustino Sardinha 


