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A Escola de Comércio do Porto, ECP, desenvolve e participa em diversos projetos             
escolares locais, nacionais e internacionais que visam o desenvolvimento dos seus alunos            
como cidadãos integrais e ativos.  
 
Num compromisso claro com esta postura, no ano letivo 2019/2020, aderimos ao Projeto             
Pedagógico Escola Embaixadora do Parlamento Europeu (EEPE). Neste relatório são          
apresentadas todas as atividades desenvolvidas no âmbito do mesmo, encontrando-se as           
evidências das mesmas em anexo na pasta acessível em: https://bit.ly/2zL2XQD. 
 
Criamos igualmente um separador no nosso site dedicado ao EEPE onde pode ser             
consultada toda a informação sobre o desenvolvimento do mesmo na ECP:           
https://www.ecpescolacomercioporto.pt/internacionalizacao/escola-embaixadora-do-parlame
nto-europeu.html 
 
 

1. Atividades iniciais 
 

Numa fase inicial (outubro - dezembro), em simultâneo com a oficialização da participação             
no projeto e dinamização de atividades sobre a União Europeia com organizações            
convidadas pelo Gabinete de Relações Internacionais, a disciplina de Área de Integração            
iniciou a sensibilização para o projeto através da elaboração de trabalhos relacionados com             
as temáticas “A integração no espaço europeu” e “A cidadania europeia”. Esta disciplina em              
coadjuvação com a componente de Cidadania e Desenvolvimento respeita os domínios da            
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), que por sua vez, alimenta a              
Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE). Passamos, então, a descrever             
as primeiras atividades desenvolvidas. 
 
1.1. Elaboração de trabalhos de grupo sobre “A integração no espaço europeu”  
 
Com o objetivo de introduzir a temática da União Europeia, no âmbito do tema-problema “A               
Integração no espaço europeu”, integrado na disciplina de Área de Integração, as 3 turmas              
de 10.º ano, após uma reflexão conjunta acerca da influência da União Europeia em muitos               
aspetos do nosso quotidiano, realizaram trabalhos de grupo sobre os diferentes           
Estados-Membro, quer ao nível das suas características físicas e humanas, quer ao nível do              
desenvolvimento sócio-económico. Estes trabalhos foram apresentados nas próprias turmas         
por distinto grupos de trabalho, tendo como suporte um PowerPoint elaborado pelos            
respetivos grupos de alunos. Salientou-se a importância do respeito pela identidade de cada             
Estado-Membro e o reconhecimento do espaço europeu como um espaço de diversidade. 
 

https://bit.ly/2zL2XQD
https://www.ecpescolacomercioporto.pt/internacionalizacao/escola-embaixadora-do-parlamento-europeu.html
https://www.ecpescolacomercioporto.pt/internacionalizacao/escola-embaixadora-do-parlamento-europeu.html


 
Evidências: Integração no espaço europeu (PPTs em anexo)  
 

1.2. Elaboração de trabalhos de grupo sobre “A Cidadania Europeia” 

 
As 4 turmas do 11.º ano, no âmbito da disciplina de Área de Integração, e nomeadamente                
do tema-problema “A cidadania europeia”, realizaram trabalhos de grupos sobre as           
principais etapas da construção europeia, as instituições da União Europeia e o seu             
funcionamento, associados estes aspetos à ideia de cidadania europeia, a qual envolve            
direitos e deveres. Realçando-se a ideia de unidade em contraposição ao de uniformidade,             
foram identificados os valores europeus comuns de respeito pelos direitos humanos e            
relativos a formas de organização política. Por último, foi debatida a questão do futuro da               
União Europeia, na perspetiva de aprofundar a cidadania perante um mundo incerto. 
 
Evidências: Anexos 1.2. (1 e 2) 

1.3. Visita à exposição fotográfica World Press Photo 

Foram organizadas visitas de estudo ao Fórum da Maia onde decorreu a exposição             
fotográfica World Press Photo e na qual os alunos puderam apreciar fotografias que             
retratam problemáticas do mundo atual. Nesta exposição, os alunos votaram naquelas           
fotografias que mais os sensibilizaram e escreveram num mural, frases resultado do seu             
estado de ânimo após a observação de tão significativas imagens. Na exposição, os alunos              
observaram ainda os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030 da ONU. E, a partir             
deste cruzamento de informação: fotografias e ODS`s ficaram sensibilizados e          
empoderados para desenvolverem projetos no âmbito da componente de Cidadania e           
Desenvolvimento. Assim, foram realizadas várias atividades integradas no Projeto Cidadão:          
Pelos Direitos Humanos (projeto transversal aos 11.º anos), tratando as ODS`s -            
Erradicação da Pobreza, Fome, Boa Saúde e Bem Estar, Emprego Digno e Crescimento             
Económico, Consumo e produção responsáveis, Vida debaixo de água (ver ponto 3.1 “A             
Eutanásia na UE” - Projeto Cidadão: Pelos Direitos Humanos - 11º TOT e ponto 5.               
Atividades complementares). 
 
Evidências: Fotos e descrição da atividade nas redes sociais da escola 
https://www.facebook.com/ecpescolacomercioporto/posts/2757497650975077 
 

1.4. Erasmusdays (10 de outubro) 

 
Neste dia celebramos, junto com centenas de       
instituições europeias, o dia do Erasmus e o        
lançamento do nosso projeto Be My Guest 2.0        
com duas sessões “Erasmus in Schools” em       
parceria com a Erasmus Student Network Porto -        
ESN Porto (ESN). Quatro jovens provenientes      

https://www.facebook.com/ecpescolacomercioporto/posts/2757497650975077


 
da Croácia, Espanha e Polónia que estão no nosso país a estudar e três jovens               
portugueses voluntários na ESN - organização dedicada a apoiar estudantes internacionais           
- deram o seu testemunho sobre a aventura que é fazer Erasmus e também sobre os seus                 
países e culturas. Deste modo, estes jovens tiveram a oportunidade de partilhar a sua              
experiência e os nossos alunos de 11.º ano (todas as turmas) puderam conhecer os seus               
países e culturas, tirar dúvidas, comunicar e desconstruir alguns mitos relativos à            
mobilidade. Um evento internacional cheio de conhecimento, cultura, línguas, e motivação.           
Esta iniciativa foi integrada nos #Erasmusdayspt da Agência Nacional Erasmus+ Educação           
e Formação. 
 

 
 
Evidências online: 
https://www.facebook.com/ecpescolacomercioporto/posts/2660733987318111 
https://www.facebook.com/ErasmusStudentNetworkPorto/posts/2381054015264984 
https://www.esnporto.org/?q=events/erasmus-in-schools-oct19 
 
 

1.5. Palestras “A Europa vai à Escola” organizadas 
pela Europe Direct Porto (19 de outubro)  

 
“A Europa vai à Escola” regressou à Escola de Comércio          
do Porto. As turmas do 11.º ano assistiram a uma          
apresentação dinamizada pela Europe Direct Porto da       
Câmara Municipal do Porto, no âmbito das disciplinas de         
Área de Integração e Economia. Os alunos tiveram        
oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos      
sobre a União Europeia e, no final, ainda foram         
presenteados com alguns brindes alusivos à temática. 
 
Evidências: fotos das duas sessões e as apresentações feitas disponíveis em 
http://bit.ly/EscolaComercioPorto_19Nov2019  
 
 

https://www.facebook.com/ecpescolacomercioporto/posts/2660733987318111
https://www.facebook.com/ErasmusStudentNetworkPorto/posts/2381054015264984
https://www.esnporto.org/?q=events/erasmus-in-schools-oct19
http://bit.ly/EscolaComercioPorto_19Nov2019


 
2. Início dos trabalhos com os embaixadores 

2.1. Formação de base de professores EEPE (13 de dezembro) 

 
Após a formação de base de professores ocorrida em dezembro, e           
seguindo as informações aí obtidas, uma equipa constituída por Joana          
Freitas, responsável de Relações Internacionais, Diana Monteiro (na        
foto, à data da formação) e Fernanda Pinto, docentes de Cidadania e            
Área de Integração iniciaram os trabalhos como embaixadoras        
seniores com reuniões, nomeação dos embaixadores juniores, e        
sessões de brainstorming com os mesmos sobre atividades a         
desenvolver e criação da planificação. 
 

2.2. Nomeação dos embaixadores juniores e planificação de atividades (janeiro) 
 
Os embaixadores nomeados foram os alunos das       
turmas de 10º ano e 11º ano do curso Técnico de           
Operações Turísticas (10º na foto ao lado, 11º        
acompanhados dos coordenadores de curso na      
foto abaixo), devido ao interesse demonstrado      
pelas turmas na questão da Interculturalidade em       
projetos interdisciplinares e também pela ligação      
entre a sua área vocacional e a Europa.  
 

 
Desde então, os embaixadores juniores e      
seniores têm trabalhado para a realização de       
atividades, sendo que para cada uma, de       
modo a promover a interdisciplinaridade e o       
envolvimento de toda a comunidade     
educativa, é constituída uma equipa de      
trabalho multidisciplinar que conta com a      
cooperação de vários outros docentes, entre      
os quais, diretamente envolvidos nas     
atividades listadas neste relatório, Ana Azevedo, Hugo Malta, Dora Rodrigues, Alexandra           
Tinoco e Diana Mesquita (Turismo, Geografia, História da cultura e das Artes, , Inglês entre               
outras) e também contributos de parceiros externos (Europe Direct Porto, ESN Porto, BETA             
Portugal, NERI e GUDO da Faculdade de Letras da Universidade do Porto). 
 
Evidência: anexo 2.2 Planificação EEPE (com alterações Covid-19)  



 

2.3. Criação do Infopoint e utilização de materiais didáticos 
Foi criado no nosso site o Infopoint EEPE, que pretende ser um espaço virtual com 
publicações, curiosidades, notícias e informação diversa e atualizada sobre o espaço 
europeu, bem como a divulgação de oportunidades de âmbito local, nacional ou 
internacional, que podem interessar à comunidade educativa. 

Está organizado em cinco partes: 

- Documentos Orientadores EEPE : Atendendo à importância das questões 
ecológicas que se tornaram este ano uma prioridade da nossa comunidade 
educativa, disponibilizamos neste lugar o Manual do Aluno e do Professor, de modo 
a substituir a circulação de exemplares em papel; 

- Atualidade: Espaço dedicado à publicação de informação recente sobre questões 
europeias prementes (Covid-19, Brexit, Presidência Portuguesa 2021); 

- Portugal e a UE: Partilha de diversos recursos online para conhecer a ação de 
Portugal nas instituições europeias, o papel da UE no quotidiano, a representação 
da UE em Portugal, entre outros; 

- A TUA Europa - oportunidades para os jovens: Breve apresentação e 
disponibilização de links sobre programas e projetos como: Euroscola, Erasmus+, 
Corpo Europeu de Solidariedade, DiscoverEU, EPSO, Eurodesk,etc;  

- Materiais Didáticos: espaço destinado especialmente aos professores com uma 
pasta para partilha de materiais entre pares e recolhidos de instituições como o 
Centro Europeu Jacques Delors e que nos foram facultados pelo Europe Direct Porto 
e links para recursos online. 

Neste último espaço, os nossos docentes têm obtido recursos que utilizaram, juntamente 
com os Manuais EEPE, nas suas disciplinas e nas atividades descritas neste relatório. 

Estava prevista a criação de um Infopoint físico durante o 3º período, que ficou suspenso 
devido ao Covid-19. No entanto, na biblioteca escolar os alunos podem consultar 
exemplares de livros fornecidos pelo Europe Direct “A UE e EU” e obter mapas e outros 
materiais junto do Gabinete de Relações Internacionais, bem como coletar folhetos sobre 
oportunidades europeias atuais na recepção e no painel informativo sobre atividades 
europeias no corredor da escola. 

Visite o nosso Infopoint digital em: 
https://www.ecpescolacomercioporto.pt/internacionalizacao/escola-embaixadora-do-parlame
nto-europeu/456-infopoint.html 

 

3. Atividades desenvolvidas no 2º período escolar 
 

No 2º período letivo, todos os embaixadores se envolveram no desenvolvimento de projetos             
multidisciplinares, em consonância com a Autonomia e Flexibilidade Curricular que          

https://www.ecpescolacomercioporto.pt/internacionalizacao/escola-embaixadora-do-parlamento-europeu/456-infopoint.html
https://www.ecpescolacomercioporto.pt/internacionalizacao/escola-embaixadora-do-parlamento-europeu/456-infopoint.html


 
desenvolvemos desde 2017/2018 (escola-piloto), para apresentar à comunidade escolar de          
modo a sensibilizar para a União Europeia e a democracia parlamentar europeia e investir              
na consciencialização dos jovens sobre as possibilidades que lhes oferece a sua cidadania             
europeia. No entanto, devido ao surto de Covid-19 e consequente impacto no contexto             
escolar, foi necessário repensar, adaptar, e quando não se verificou possível, adiar as             
atividades presenciais.  

3.1. “A Eutanásia na UE” - Projeto Cidadão: Pelos Direitos 
Humanos - 11º TOT 

A turma embaixadora 11º TOT, inspirada na Exposição World         
Press Photo 2019 que visitaram durante o 1.º período e          
impulsionada pelo debate sobre a eutanásia e o consequente         
questionamento sobre os valores implicados no posicionamento       
individual e político em relação a esta questão, desenvolveu uma          
um trabalho interdisciplinar, através da metodologia Project Based        
Learning. O projeto envolveu a disciplina de Área de Integração,          
para debater a temática “Os fins e os meios: que ética para a vida              
humana?” com os objetivos de questionar o sentido da vida,          
debater os meios e os fins que colocam a dignidade da vida            
humana em dúvida; a componente de Cidadania e        
Desenvolvimento, no debate de uma das temáticas em que o          
exercício da cidadania é fundamental, através de uma participação individual séria,           
responsável e comprometida; a disciplina de História da Cultura e das Artes, na             
representação iconográfica do tema. 
 
Evidências: Planificação da atividade Prós e Contras (PDF anexo) 

3.1.1. Debate “Prós e Contras sobre a Eutanásia na UE”  
Os alunos preparam um debate inspirado no programa de televisão Prós e            

Contras com o título “Eutanásia: Sim ou não?”        
para o qual tinham já a confirmação de uma         
especialista convidada. Além das atividades     
logísticas a preparação envolveu o     
desenvolvimento de pesquisa pelos alunos,     
nomeadamente observação e análise da     
legislação portuguesa e de outros países da       
União Europeia sobre a temática e leitura e        
análise das propostas dos atuais partidos com       

assento na Assembleia da República sobre a matéria. 
 
Devido ao surto de Covid-19 e à dificuldade de realizar este exercício de             
reflexão devidamente através dos meios digitais por limitações técnicas dos          
participantes, a realização do debate prevista para 20 de março foi adiada sine die. 
 
 



 

3.1.2. Elaboração de trabalhos iconográficos sobre o tema  
Na disciplina de História da Cultura e das Artes, os alunos           
trabalharam na reprodução de imagens cenográficas que retratam a         
problemática do sofrimento humano em situações terminais de vida,         
como se fosse um mural de street art, em silhuetas gráficas           
(imagens ilustrativas são as propostas elaboradas pelos alunos),        
colocadas nas paredes do auditório da escola onde iria decorrer a           
atividade final (debate).  

3.2. “Interrail” - Projeto Cidadão: pela Interculturalidade - 10º ano do Curso Técnico de              
Operações Turísticas 

No âmbito da componente de Cidadania e Desenvolvimento da escola e do domínio da              
interculturalidade, surge este projeto interdisciplinar a desenvolver no segundo e terceiro           
períodos. Tinha como objetivo final a realização de uma exposição interativa intitulada            
“Interrail”, que seria uma mostra de aspetos geográficos e culturais dos países da EU com a                
presença de nacionais desses países (estudantes Erasmus a residir no Porto). Foi prevista             
para o dia 13 de março, Dia Internacional contra a discriminação racial, posteriormente             
adiada para o dia 21 de abril, na sequência da comemoração do Dia Internacional dos               
Monumentos e Sítios, e finalmente, devido ao surto de Covid-19, foi reformulada para uma              
apresentação pública dos trabalhos efetuados até à data via Google Sites (ver 4.4. Semana              
da Europa). Ainda assim, descrevemos em seguida que foi elaborado em cada            
disciplina/UFCD durante o segundo período, com vista à realização da Exposição.  
 
Evidências: Anexo 3.2. Guião de Projeto (exemplar do que foi entregue aos alunos) 

3.2.1. Planificação das atividades e pesquisa sobre aspetos identitários das diferentes           
regiões 

Na disciplina de Área de Integração, foi feita uma sensibilização para a metodologia do              
trabalho de projeto, o levantamento de conhecimentos prévios e necessidades e uma            
reflexão sobre o desafio a que a turma se propunha dar resposta de forma transversal, nas                
disciplinas envolvidas e em especial na de Gestão Turística, atendendo à especificidade do             
curso da turma envolvida. Ainda na disciplina de Integração, foram definidos grupos de             
trabalho e região da Europa que cada iria dar a conhecer à comunidade escolar, e estes                
iniciaram a planificação das atividades que iria desenvolver durante a exposição (objetivos,            
recursos necessários, tarefas a realizar para a sua concretização…) e pesquisas e sínteses             
de informação acerca de aspetos identitários dos países e regiões em estudo            
(características naturais, património construído, tradicionais locais, personalidades de        
referência, atividades económicas). Algumas das atividades pensadas para o “Interrail”          
foram jogos interativos, quizzes, apresentação de vídeos, de músicas, proposta de rotas            
turísticas, mostra gastronómica e convite a nacionais desse país para estarem presentes e             
falarem da sua cultura. 

 



 
 

3.3.2. Projeto Criativo “Heráldica nas mãos” 

Na disciplina de História e Cultura das Artes, os         
alunos realizaram uma cenografia intitulada     
“Silhuetas Mãos” no âmbito da temática      
Heráldica/Brasões, desenvolvida sobre   
templates, em forma de mão, representativos da       
tradição e da inovação das Bandeiras Europeias.       
Resultou na implantação de uma Cenografia      
Decorativa, Pedagógica e Funcional, na sala de       
aula, como se fosse um mural de Street Art sobre uma           
“Heráldica POP”, dos 27 membros da União Europeia (ver         
fotos). 

 
Evidências:  
Anexo “Projeto Interdisciplinar 10ºTOT HCA M3 com       
Integração” 
 

3.2.3. Mapas  

Na disciplina de Geografia, a primeira tarefa realizada pelos alunos foi identificar e 
caracterizar, ao nível do território físico e humano, os países que compõem a Europa. Nesta 
tarefa os alunos efetuaram diversas  pesquisas em manuais escolares de Geografia e 
pesquisas em  diversos websites. Na etapa seguinte, a Europa foi dividida em regiões 
europeias: Europa do Sul, Europa de Leste, Europa Central, Europa do Norte e Europa 
Ocidental. Assim, os alunos ficaram a conhecer as diferentes regiões europeias e os países 
que as compõem.Na última etapa, da caracterização física e humana, os alunos 
identificaram os países que integram a União Europeia e localizaram nas respetivas regiões 
europeias.  

A segunda tarefa tinha como objetivo elaborar cartografia, no formato de papel, e traçar 
diversas rotas entre os vários países da União Europeia, mas não chegou a ser concluída 
devido ao Covid-19, levando a ajustamentos ao formato e dinâmica do trabalho (ver 4.4.4). 

3.2.4. Rotas  
 
Estava previsto a elaboração de quatro rotas turísticas temáticas no território europeu: Rota             
da natureza | Rota da gastronomia & vinhos | Rota da aventura | Rota cultural; que seriam                 
apresentadas em suporte de papel e em vídeo. Como critério, seriam selecionados os locais              
menos visitados, de forma a evitar o excesso de carga turística, contribuindo para a              
sustentabilidade dos destinos e das comunidades locais. Os alunos, divididos em grupos de             
quatro elementos, identificaram e selecionaram os pontos de interesse turístico para           



 
integrar as rotas para apresentarem aos colegas durante a exposição. Perante impedimento            
da realização de atividades presenciais, também esta atividade foi reformulada (ver 4.4.4.). 
  

Evidências: anexo 3.3.4. Guião de trabalho - Rotas  

3.3. Sensibilização para oportunidades europeias 
Estavam previstas duas atividades de disseminação de mobilidades Erasmus+ pelos alunos 
e professores que este ano participaram em formação e estágios no estrangeiro, uma em 
fevereiro e outra em abril. Devido a contingências impostas pelo Covid-19 ao programa 
Erasmus e à realização das mobilidades de março, e em alternativa à atividade prevista 
“Jornadas da Mobilidade”, os alunos participantes estão a elaborar vídeos-documentário 
que serão depois apresentados aos colegas e apresentações para fazer via Zoom no 
terceiro período e/ou no regresso às aulas presenciais. Assim, será possível cumprir os 
objetivos de partilha entre pares sobre a experiência de viver, estudar e estagiar noutro país 
da Europa 
 
Evidências: anexo “Apresentação Mobilidade Eslovénia” 
 
 

4. Atividades desenvolvidas no 3º período letivo 
Apesar do contexto europeu e mundial que estamos a atravessar, os alunos reagiram de 
uma forma extremamente positiva à utilização de novas tecnologias na realização de 
trabalhos escolares, pelo que várias atividades foram reformuladas e novas atividades 
foram pensadas para manter o projeto EPEE em funcionamento. Embaixadores seniores e 
juniores, bem como os professores acima mencionados, reuniram várias vezes via Zoom 
para encontrar a melhor forma de assegurar a continuidade do trabalho, levando à 
atualização da Planificação anterior (ver anexo 4. Planificação EEPE final) e ás atividades 
que a seguir se descrevem. 

 4.1. “Mobility, youth and languages” (10º anos) 

 
Na disciplina de Inglês, no âmbito da temática “Mobility, Youth and Languages”, os alunos 
do 10º ano realizaram um trabalho de pesquisa sobre um dos países europeus para os 
quais a nossa escola tem mobilidades Erasmus+ aprovadas, designadamente: Chéquia, 
Dinamarca, Espanha, Eslovénia, Países Baixos, Malta, Hungria, Alemanha e Itália. Esta 
pesquisa foi realizada com orientação de um guião de trabalho global, subdividido, 
posteriormente, em três mini-guiões (“assignments”). Este trabalho de pesquisa ganhou 
“forma” em dois produtos finais: um escrito (os suportes foram escolhidos pelos alunos - 
apresentações em PowerPoint, vídeos, Padlets, sites, folhas de papel ou de cartolina -, visto 
que, devido à pandemia de Covid, foi desenvolvido à distância e nem todos os alunos têm 
acesso a ferramentas digitais) e um oral (gravação da apresentação oral).  
 
Evidências: Anexo “Mobility, Youth and Languages_10TOT_Joana e Lídia” 
 



 

4.2. “Gap years” (12º anos) 

Na disciplina de Inglês, no âmbito do módulo “The world of work”, foi trabalhada a temática 
dos “gap years”. Numa primeira aula, introduziu-se o tema através de atividades curtas e 
lúdicas, como: antecipação de uma situação, com base em 9 palavras/expressões indicadas 
pela docente; comparação da situação antecipada com a real, analisada, posteriormente, 
num “case study”; visualização de um vídeo (notícia transmitida pela CBS sobre a filha do 
ex-Presidente dos EUA e o “gap year” que se propôs realizar) e verificação da compreensão 
do mesmo através de um Kahoot. Posteriormente, explorou-se o site gapyear.com e os 
alunos gravaram uma apresentação oral curta sobre a “modalidade” de gap year que 
gostariam de realizar, a razão subjacente à sua escolha e os benefícios que dela poderiam 
retirar. Concluída esta atividade, os alunos exploraram o site 
https://europa.eu/youth/volunteering/project_en, selecionaram um projeto de voluntariado no 
qual gostariam de participar e candidataram-se ao mesmo, elaborando, para o efeito, o 
curriculum vitae e a carta de motivação. 
 
Evidências: Anexo “Gap years_12TM_Ana Santos” 
 

4.3. Atividades afetadas pelo Covid-19 

4.3.1. Sessão sobre programas de voluntariado e intercâmbio 
Para fornecer informação aos nossos alunos finalistas sobre oportunidades de realizar 
intercâmbio, trabalho, formação e voluntariado sem custos na Europa, ao abrigo dos 
programas Erasmus+ Juventude em Ação e do Corpo Europeu de Solidariedade, 
programou-se, em parceria com o Geoclube, membro da Rede Eurodesk, uma sessão 
informativa. Devido ao Covid-19, esta atividade foi reformulada e no seu lugar desenvolvida 
uma sessão interativa via Zoom sobre as oportunidades para os jovens europeus no âmbito 
ainda mais abrangente (ver atividade de dia 5 de maio da Semana da Europa da ECP). 

4.3.2. Simulação “Model EU” pela Associação BETA (Bringing Europeans Together 
Association) Portugal 

Com o objetivo de permitir aos alunos familiarizarem-se com o processo de tomada de 
decisão na UE e compreender e vivenciar os mecanismos das instituições europeias 
através da realização de uma simulação do funcionamento da UE, que a BETA Portugal 
organiza anualmente a nível nacional e internacional. Esta atividade ficou adiada para o 
próximo ano, mas a cooperação com a BETA com os objetivos descritos manteve-se (ver 
atividade de dia 6 de maio da Semana da Europa da ECP). 

https://europa.eu/youth/volunteering/project_en


 

4.3.3. Conselhos ao viajante 

Para sensibilizar a comunidade escolar sobre procedimentos de segurança em viagem, 
informar sobre a existência de apoios consulares e cooperação entre instituições 
diplomáticas, e apresentação da App “Registo do Viajante”, planeou-se uma atividade com 
a Dra. Graça Soares, em representação das Comunidades Portuguesas (Ministério dos 
Negócios Estrangeiros). Porém, devido ao Covid-19 a atividade foi adiada para o próximo 
ano letivo, uma vez que o impacto da epidemia para o MNE impediu a disponibilidade da 
convidada para a realizar de forma virtual. 

4.4. Comemoração do Dia da Europa  

Esta atividade foi programada para dia 8 de maio, no qual teria lugar, em comemoração do 
Dia da Europa no Dia da Cidadania ECP, iniciativa anual, que seria integrada na XV 
Semana do Comércio (evento institucional anual da ECP) de modo a integrar a União 
Europeia na dinâmica escolar e do comércio.  
 
Decidiu-se, devido ao impedimento de realizar parte do previsto, reformular esta 
comemoração para “Semana da Europa”, ao longo da qual serão desenvolvidas diariamente 
atividades nas aulas síncronas por via digital no site e nas redes sociais da ECP, sendo 
cada dia sujeto a uma temática geral.  
 
Para ver um sumário destas atividades, consulte o anexo 4. Planificação EEPE Final em 
anexo.  

4.4.1. Toda a semana “Europe in my Classroom”  
Atividade desenvolvida na disciplina de Inglês por todas as turmas para “trazer a Europa 
para a sala de aula. Para conhecer as atividades em detalhe consultar o anexo Planificação 
Europe in My Classroom. 

4.4.1.1. “Europe Champions League”:  
Introdução ao tema da Europa/União Europeia através de materiais didáticos online do site 
europa.eu e disponíveis no nosso Infopoint: “EU puzzle!” e “Let´s explore Europe!”. A 
metodologia adotada será “gamification”, havendo, por isso, atribuição de badges e prémios 
aos vencedores. 

4.4.1.2. “European cultural heritage objects”: 
Esta atividade será organizada em 3 etapas: 
1- Os alunos escolhem um objeto que tenham em casa e que represente um país e/ou um 
dos valores da União Europeia. 
2- Numa aula Zoom, apresentam-no na língua inglesa. 
3- No mural virtual criado para esta atividade (Padlet), deverão colocar a fotografia do objeto 
escolhido, indicar o país e/ou valor que representa, explicar a associação feita e, ainda, 



 
enumerar 3 curiosidades, recolhidas de um site fornecido pela docente, sobre o país 
europeu representado. 

4.4.3. Dia 4 - “A minha Europa” 
Concurso de fotos nas redes sociais gerido pelas turmas embaixadoras para: 

- Despertar a consciência para a presença da UE no nosso quotidiano de forma 
criativa e inovadora; 

- Partilha de experiências e vivências entre a comunidade escolar. 
- Promover a participação de vários stakeholders (pais, alunos, professores, 

parceiros) numa atividade virtual sobre a temática europeia 
 

4.4.3. Dia 5 - “O que faz a Europa pelos jovens?” 

Para consciencializar para as oportunidades europeias acessíveis aos jovens, iremos fazer 
a publicação de um artigo sobre a temática que será apresentado às turmas de 12º ano de modo 

dinâmico através de um quiz. Esta atividade estará a cargo dos grupos NERI-UP e do GUDO da 

Universidade do Porto, numa iniciativa da ECP promover a ligação entre o ensino profissional e o 

ensino superior. 

4.4.4. Dia 6 - “Vamos fazer um Interrail?” 

Para conhecer as atividades em detalhe consultar o anexo Planificação Dia da Europa - 
Turismo e Geografia. 

4.4.4.1. Apresentação do Projeto Cidadão: pela Interculturalidade 

Com o regresso às aulas, em formato online, foi proposto aos alunos a continuação do 
projeto “Interrail” utilizando plataformas digitais. O feedback foi bastante positivo, pois as 
novas tecnologias são um recurso bastante utilizado no seu quotidiano. Esta atividade 
contará com a participação da BETA Portugal, que irá assistir à apresentação do trabalho 
pelos alunos e fornecer-lhes informação sobre a dimensão política dos países que 
apresentaram. 

- Mapas: A caracterização física e humana, as regiões europeia e as rotas da União 
Europeia vão ser traçadas no Google Maps e publicadas num website neste dia, 
construído para o efeito, utilizando o Google Sites, pelos embaixadores do 10º TOT. 

- Rotas: Com o início das atividades letivas online, a atividade foi reformulada, com a 
elaboração de novas rotas, designadamente culturais e desportivas.  

4.4.4.2. Debate sobre estado atual do Turismo europeu e soluções para o futuro 

Tem como objetivos: tomar consciência dos impactos negativos da pandemia do Covid 19 
na atividade turística; percecionar que o turismo é uma atividade abrangente e transversal, 
que envolve diversos setores; refletir sobre a situação atual e os seus impactos e identificar 



 
soluções para a retoma da atividade turística. Será desenvolvido pela turma embaixadoras 
junior 11TOT. 

4.4.6. Dia 7 - “A ECP e a Europa” 
Criação de um conteúdo original que retrate a representação de “Europa” na 
comunidade escolar e ublicação de vídeo com participação de alunos e professores para 
partilha de valores, significações e vivências entre vários participantes em experiências 
europeias da ECP. Esta atividade pretende igualmente promover o interesse e curiosidade 
da comunidade escolar e do público-geral nas questões da cidadania, mobilidade e 
identidade europeias. 
 

4.4.7. Dia 8 - “A Europa e os Cidadãos”  

4.4.7.1. Dia da Cidadania  
 
A atividade planeada para o Dia da Europa, que seria um dia “escola aberta” para mostra do 
trabalho desenvolvido pelos alunos de todas as turmas no âmbito do Projeto Cidadão e para 
a entrega do Prémio Cidadão ECP 2020, será realizada por intermédio digital, com uma 
mostra digital dos trabalhos através das redes sociais e um livestream para anúncio da 
mesma e do aluno/a contemplado/a com o Prémio, de modo a permitir a presença, como 
previsto, dos vários stakeholders (Encarregados de Educação e famílias, empresas 
parceiras, representantes das Associações do Comércio e dos Comerciantes).  
 
Por receio de constrangimentos tecnológicos/digitais que impedissem a sua devida 
concretização, a realização de um painel para o qual iria ser convidado um ou vários 
eurodeputados foi cancelada. 
 

4.4.7.2. Erasmus in Schools  
No âmbito da atividade “Erasmus in my Classroom” e reforçando a nossa cooperação com a 
ESN Porto, vamos realizar uma nova sessão Erasmus in Schools (tal como na atividade 
1.4.). Esta é uma atividade implementada a nível nacional e local que visa promover a 
acção social junto dos  cidadãos jovens através do voluntariado e motivar os estudantes 
Erasmus+ a tornarem-se parte activa da sociedade local, reforçar o multiculturalismo e 
deixar a sua marca.  
 
Assim, via Zoom, representantes da Erasmus Student Network Porto, juntamente com 1 ou 
2 alunos estrangeiros em mobilidade no nosso país irão dinamizar uma sessão, na aula e 
na língua inglesa, para os alunos do 10º ano, na qual vão apresentar: a associação; 
vantagens na participação em mobilidades Erasmus+; testemunhos de estudantes 
Erasmus+ em Portugal sobre a experiência vivida e aspetos culturais relativos ao seu país 
de origem.  
 



 
O objetivo desta atividade é reforçar a consciência de identidade e cidadania europeias, 
desenvolvendo nos alunos interesse em participar em mobilidades Erasmus+, curiosidade e 
vontade de contactar e conhecer outros países europeus, línguas e culturas compreender o 
potencial da participação em mobilidades Erasmus+ no enriquecimento do CV e reconhecer 
a importância do multilinguismo e da língua inglesa como facilitadores na participação em 
programas de mobilidade e no acesso a novas oportunidades europeias. 

4.4.7. Dia 9 - “Somos EUropa” 
Para marcar o dia da Europa, iremos publicar uma composição elaborada juntamente com 
as nossas escolas parceiras do projeto “Empowerment in Action” da Macedónia, Turquia, 
Lituânia e Roménia, na qual figurarão alunos de todas as escolas segurando uma palavra 
relacionada com a Europa. 
 
 

5. Atividades complementares 
 

Em paralelo com as atividades desenvolvidas para o projeto EEPE, foram desenvolvidas 
outras que concorrem para os objetivos do mesmo, nomeadamente a consciencialização 
sobre os processos da democracia parlamentar e a importância da cidadania ativa. 
Destacamos as seguintes: 
 
-> Projeto Cidadão: Pelos Direitos Humanos, com: 
 

- Ciclo de cinema “Dia Internacional dos Direitos Humanos”, pela turma 11TM 
https://www.facebook.com/ecpescolacomercioporto/posts/2789697547755087 

 
- Atividades sobre a saúde mental, desperdício alimentar e eutanásia, pela turma 
11TCOM 
https://www.facebook.com/ecpescolacomercioporto/posts/2956840094374164 
 
- Atividades sobre os direitos dos trabalhadores, liberdade de expressão, religião, 
pela turma 11TCSD 
https://www.facebook.com/ecpescolacomercioporto/posts/2957515070973333 
 

-> Projeto Cidadão: Pela Participação Democrática, com a participação no Programa do 
Parlamento dos Jovens, direcionado a todas as turmas de 12º ano e envolvendo todas as 
restantes de secundário na votação, com a participação de uma Deputada da Assembleia 
da República https://www.facebook.com/ecpescolacomercioporto/posts/2873299392728235 
 
-> As atividades internacionais da ECP de cooperação europeia: 
 

- IV Joint Project ECP - Tradium e I Joint Project ECP - Graafschap -  acolhimento de 
dois grupos estudantes dinamarqueses e holandeses que trabalharam durante duas 
semanas com alunos da ECP em projetos conjuntos sobre as suas áreas 
vocacionais e de intercâmbio de aspetos culturais; 

https://www.facebook.com/ecpescolacomercioporto/posts/2789697547755087
https://www.facebook.com/ecpescolacomercioporto/posts/2956840094374164
https://www.facebook.com/ecpescolacomercioporto/posts/2957515070973333
https://www.facebook.com/ecpescolacomercioporto/posts/2873299392728235


 
- Erasmus+ KA1 “Be My Guest 2.0” com  mobilidades para formação e estágios para 

professores e alunos- e KA2 “Empowerment in Action”, para promoção do 
empreendedorismo no espaço europeu (desenvolvido com 4 outros países) 

- Projetos eTwinning para cooperação em sala de aula via internet. 
 

6. Parceiros 
 

Na realização das nossas atividades EEPE procuramos envolver instituições diversas e 
promover a cooperação com associações/instituições locais que partilhem os objetivos do 
projeto para potenciar as sinergias existentes, nomeadamente: 
 

● Europe Direct Porto: Centro de informação europeia da região do Porto, na Câmara 
Municipal do Porto; 

 
● ESN Porto: A Erasmus Student Network (ESN) é a maior associação de estudantes 

da Europa, presente em mais de 1000 Instituições de Ensino Superior de 42 países 
com cerca de 15.000 membros ativos; 
 

● GUDO: O GUDO - Grupo Universitário de Debates e Opiniões é um coletivo da 
FLUP que promove a discussão e partilha de pontos de vista num ambiente aberto e 
longe de qualquer vertente competitiva, com membros de várias áreas do saber e 
realizando atividades em vários formatos e ligadas a diversos temas; 

 
● NERI-UP: Grupo académico independente, sem fins lucrativos, constituído por e 

para estudantes de Relações Internacionais dos cursos de licenciatura e mestrado 
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O seu trabalho foca-se no 
desenvolvimento de atividades como palestras, debates, workshops e simulações 
sobre temas da atualidade que tenham relevância nacional e internacional; 
 

● BETA Portugal: É o ramo português da BETA Europe, Bringing Europe Association, 
AISBL, uma ONG juvenil federal que visa promover a integração europeia, os 
assuntos da UE, os processos democráticos através da organização de simulações 
de política da UE (União Europeia Modelo). 


