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Objectivos Estruturantes do Clube Europeu da ESPL 
Eduarda Moreira (*) e Teresa Sousa (**) 

 
 

 

• Criar entre os seus membros um verdadeiro espírito europeu e transmiti-lo aos outros 

membros da comunidade escolar; 

• Promover a educação para a cidadania e incentivar o interesse dos jovens pela participação 

cívica e política; 

• oferecer a todos os alunos uma base comum de conhecimentos, atitudes e competências 

através de uma adequada educação para os direitos e responsabilidades numa perspectiva 

de Educação para e na Cidadania Global; 

• habilitar todos os alunos a ser agentes activos da eliminação dos mecanismos sociais que 

constroem e reproduzem a desigualdade e as discriminações, bem como valorizar as 

diversidades como fonte de enriquecimento humano; 

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

diferenças, e no respeito pelas identidades nacionais; 

• Contribuir para uma tomada de consciência relativamente à interdependência 

europeia e mundial, e à necessidade de cooperação; 

• Criar condições para que a escola se assuma como um espaço privilegiado de exercício da 

cidadania e, consequentemente, de Educação na e para a Cidadania Global; 

• Estabelecer parcerias com várias entidades públicas e privadas envolvendo a sociedade 

civil, de modo a conferir maior diversidade, qualidade e relevância às actividades de 

Educação para a Cidadania Global; 

• Contribuir para a formação de jovens cidadãos europeus activos, intervenientes e 

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

ambiente e do património cultural; 

• Estimular o chamado “triângulo do conhecimento” (investigação, inovação e educação); 

• Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afectam o 

seu presente e o futuro individual e colectivo, fazendo ouvir as suas propostas na e para 

além da comunidade escolar; 
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• Contribuir para a melhoria das aprendizagens e para o desenvolvimento integral e integrado 

dos alunos; 

• Articular saberes de várias disciplinas e interagir em língua inglesa; 

• Incentivar as capacidades de argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos 

valores da tolerância e da formação da vontade da maioria; 

• Contribuir para o empreendedorismo; 

• Promover a educação não-formal e a educação de pares, contribuindo para a realização 

pessoal, a auto-confiança e o respeito entre pares; 

• Promover a co-responsabilização dos jovens na dinamização, organização e coordenação 

de iniciativas; 

• Promover o intercâmbio de experiências, saberes e tradições. 

 
(*) Eduarda Moreira - Coordenadora do Projecto Clube Europeu da ESPL, Vice-Presidente da Associação Portuguesa do 

Parlamento Europeu dos Jovens, Professora de Inglês da Escola Secundária do Padrão da Légua. 

(**) Teresa Sousa - Elemento da Equipa do Projecto Clube Europeu da ESPL, Professora de Inglês e Alemão da Escola 

Secundária do Padrão da Légua. 

 


