Escola Embaixadora

Com o objetivo de promover a sensibilização para a União Europeia e a democracia
parlamentar europeia entre os jovens, especialmente entre os alunos que frequentam o ensino
secundário regular e o ensino profissional, o Parlamento Europeu (PE) lançou um programa
pedagógico intitulado "Escola Embaixadora do Parlamento Europeu", em 27 Estados-membros.

Esta iniciativa que tem a ambição de investir na consciencialização dos jovens sobre as
possibilidades que lhes oferece a sua cidadania europeia, bem como sobre o papel que o
Parlamento Europeu desempenha no processo de decisão europeu e por conseguinte nas
nossas vidas quotidianas, tem uma duração prevista de três anos letivos: 2016-17, 2017-18 e
2018-19. Atualmente, 38 estabelecimentos de ensino por todo o país já exibem a placa "Escola
Embaixadora do Parlamento Europeu".
A Escola Secundária Leal da Câmara foi convidada para integrar esta rede, no presente ano
letivo

INFO POINT
A criação do Info point envolveu uma versão física, num espaço cedido pela Biblioteca
Escolar, e de uma versão digital. Este espaço está em constante construção e atualização,
sendo importante o envolvimento de todos os alunos e docentes na sua utilização e
operacionalização.
O Info Point foi inaugurado no dia 16 de novembro, aquando da realização do debate com o
Deputado Europeu, Dr. Carlos Zorrinho.
No espaço físico da Biblioteca Escolar encontram livros adequados a diferentes faixas etárias
e todos os materiais cedidos pelo Espaço Europa, com informações diversas relativas à
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construção da União Europeia e à cidadania Europeia. O computador está disponível com
acesso a diferentes programas e toda a informação, que vamos recebendo sobre a atividade
do PE e o acesso a esta página reservada do Agrupamento, na qual os alunos poderão
acompanhar as novidades e atividades a serem desenvolvidas no âmbito do projeto, assim
como apresentarem as sugestões que considerem pertinentes.
Boas pesquisas!
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