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TEXTO E IMAGENS
CLUBE EUROPEU DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA

O Contributo do Clube Europeu para o Ambiente 

O Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Vilela, é um dos 
muitos projetos, que o agrupamento oferece aos seus alunos.
É um clube que conta com alunos que fora do horário escolar, 
participam e dinamizam atividades essencialmente relacionadas 
com a Europa e a União Europeia. Procura-se sempre valorizar 
e consolidar o espírito Europeu e de União Europeia, recordando 
sempre os valores que nos unem enquanto cidadãos, enquanto 
europeus: não só aos jovens participantes, mas a toda a escola, 
através de várias atividades e projetos que se dinamizam ao 
longo do ano.
Este ano letivo, a Rede Nacional de Clubes Europeus, lançou o 
desafi o de trabalhar a temática dos “Os Oceanos”.
E foi com este tema, que os membros deste Clube se debruçaram 
de forma apaixonante, “cantando e espalhando por toda a 
parte”, a importância dos Oceanos na vida de todos nós. Por isso, 
realizamos várias campanhas de sensibilização quer na zona 
costeira de Matosinhos, Aguda, Porto e no Concelho de Paredes. 
Entre as inúmeras atividades promovidas pelo Clube Europeu 
destaca-se no dia 06 de abril, a ida à praia de Matosinhos, com 
o intuito de alertar e sensibilizar a população envolvente, no 
combate/redução do lixo marinho e como as alterações climáticas 
estão a modifi car os Oceanos. Foram distribuídos sacos de pano 
com pinturas, alusivas aos Oceanos (realizados e estampados 
pelos Membros do Clube). Cada saco continha um marcador 
de livro (com o logótipo vencedor e o slogan “Preservar o Mar, 
depende de ti!”,) e um desdobrável (com dicas de eco atitudes, 
curiosidades sobre o Mar e o efeito das alterações climáticas). Ao 
mesmo tempo foi realizado um inquérito sobre as boas práticas 
de reciclagem e a importância do mar no planeta. De seguida os 

alunos efetuaram uma recolha de lixo, pela praia (a maioria do 
lixo, eram beatas de cigarros e rolhas de plástico).

DIA MUNDIAL DOS OCEANOS (8 de junho)

Os oceanos ocupam dois terços da superfície da Terra e têm 
um papel importante nas condições climatéricas do planeta. 
Nos oceanos existe 97% de toda a água do planeta. São habitat 
de milhões de plantas e animais e fornecem comida, energia, 
oxigénio e múltiplos recursos aos seres humanos. São o principal 
regulador térmico do planeta, absorvendo mais de um quarto do 
dióxido de carbono libertado pelas atividades humanas.
No dia dos Oceanos, o Clube Europeu em parceria com o Eco 
Escolas teve como missão especial, pintar as tampas de 
Saneamento da Escola de Vilela, relembrando a importância do 
Mar, e que este começa precisamente aqui, com o slogan “O Mar 
começa Aqui”.
Para fi nalizar o ano letivo, o Clube Europeu organizou uma 
exposição na Biblioteca de Paredes sobre a temática dos 
“Oceanos” que se encontra aberta ao público até fi nais de junho.
Nesta exposição é possível ver trabalhos realizados pelos alunos 
do Agrupamento e pelos alunos do Clube Europeu sobre a 
importância dos oceanos e a necessidade de os preservar. 
Esta exposição tem como objetivo suscitar nos jovens uma 
cultura ambiental e passar a mensagem de que “tudo o que cai 
no chão vai parar ao mar”.



REPowerEU

Uma nova realidade geopolí� ca foi-nos apresentada como consequência 
da invasão da Ucrânia pela Rússia. Uma resposta forte, rápida e asser� va 
é demanda dos cidadãos europeus e como tal, temos de estar preparados 
para as consequências que já podem ser visíveis no nosso dia-a-dia. Face 
às disrupções e difi culdades no mercado mundial da energia, a Comissão 
Europeia está a tomar medidas e, como tal, apresentou o Plano REPowerEU. 

Este plano, tem como um dos seus pilares fundamentais a energia limpa. Pôr 
termo à dependência da EU em relação aos combus� veis fosseis é impera� vo 
e a energia de fontes renováveis é a mais barata e mais limpa disponível. 
O facto de poder ser produzida dentro da União Europeia, ajudar-nos-á a 
reduzir a nossa dependência energé� ca e a Comissão Europeia propõe 
aumentar a meta da EU, para 2030, deste � po de energias dos atuais 40%, 
para os 45%.

O REPowerEU acelerará a transição verde e es� mulará inves� mentos na área, 
pois é essencial criar condições para a indústria e transportes subs� tuam os 
combus� veis fosseis, enquanto reduzimos os preços da energia. 
TEXTO E IMAGEM EUROPE DIRECT AMP

O desafi o lançado pela Tetra Pak e pela Compal no âmbito 
do projeto Eco Escolas, intitulado “No dia mundial do livro o 
amarelo é a cor das histórias”, tinha o objetivo de incutir desde 
cedo hábitos de leitura aliando a temática do Ambiente com a 
Literatura, contribuindo para formar cidadãos responsáveis.

Para participar, as escolas tiveram de criar de um trabalho alusivo 
a uma história infantil, predominantemente com embalagens da 
Tetra Pak da Marca Compal. No âmbito deste desafi o, seriam 
distribuídos 6 prémios a nível nacional (6 escolas, 3 em cada 
escalão). Dos 6 prémios nacionais, dois foram atribuídos a 
escolas do concelho de Paredes, ao Eco-Agrupamento de Vilela. 
Assim o Jardim de Infância de São Marcos, venceu o prémio 
do  primeiro escalão (jardins de infância e escolas de 1º ciclo) 
trabalhando a história “Os Três Porquinhos” de Joseph Jacobs,  
enquanto que  a Escola Básica e Secundária de Rebordosa 
venceu o prémio do 2º esclão (escolas de todos os outros 
níveis de ensino) com o trabalho sobre  a história “A Viúva e o 
Papagaio”, de Virginia Woolf. 

Participaram ainda neste desafi o a EB da Serrinha, a EB de 
Vilela, a EB/S da Sobreira, a EB1 de Rebordosa, a CESPU, o JI de 
Talhô – Gondalães e o JI da Estrebuela, o que mostra o empenho 
e dedicação de cada Eco-Escola de Paredes nos desafi os 
lançados. 

“No dia mundial do livro o amarelo
é a cor das histórias “
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