DIA DA EUROPA
O dia 9 de maio, Dia da Europa, é anualmente celebrado pelo grupo de Geografia e pelo Clube
da Europa através de atividades desenvolvidas com os alunos, como forma de assinalar o
aniversário da “Declaração de Schuman”. Foi a 9 de maio de 1950 que Robert Schuman propôs,
inspirado por Jean Monnet, a criação de uma comunidade europeia para gerir o carvão e o aço CECA (matérias base do poderio militar e do desenvolvimento industrial). A esta primeira
organização seguiu-se, em 1957, a criação da Comunidade Económica Europeia. Neste âmbito, é
no presente ano que se celebram os 60 anos do Tratado de Roma, que abriu caminho para a
consolidação da Paz, Unidade e Solidariedade na Europa.
A comemoração começou com a apresentação à comunidade escolar do Hino da Europa,
acompanhado de uma coreografia pelos alunos do 9.º ano do ensino articulado de música/dança,
na EB Amadeo de Souza-Cardoso, e pelos alunos do 5.º e 6.º ano, na EB Vila Caiz, hino esse que
é o prelúdio ao hino da alegria, 4.º andamento da 9.ª sinfonia de Beethoven. Em seguida realizouse o ato simbólico do hastear da bandeira da União Europeia.
Depois no âmbito do projeto “Conectando mundos” dinamizado pelo Clube da Europa, cujo tema
é “Direitos sem Fronteiras”, alguns alunos representaram uma coreografia ensaiados pelas
professoras de EF, representando a necessidade de derrubar muros/fronteiras, (muro construído
com o apoio dos professores de EV e ET) para que possamos viver verdadeiramente unidos, em
paz e numa Europa que acolhe e ajuda os refugiados e imigrantes.
No átrio das escolas pôde-se visionar uma apresentação relativa aos países que fazem parte da
União Europeia, elaborada pelos alunos de 7.º ano.
Na EB Vila Caiz, realizou-se um EUROPAPER, com o tema “A Diversidade Cultural”,
concorreram 20 equipas, que aguardam ansiosamente pelos resultados.
Foi uma comemoração simples, mas com muito significado! A articulação entre diferentes
saberes, entre alunos de diferentes níveis de ensino e professores de diferentes grupos
disciplinares resultou em bons momentos de aprendizagem, mas também de algum convívio.
Obrigado a todos os docentes, não docentes e alunos que colaboraram para esta iniciativa.
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