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A NATUREZA NO SEU MELHOR
DENTRO DO NOSSO AGRUPAMENTO

Horta escolar

   Ao longo do ano letivo, vários docentes e alunos estiveram envolvidos nas
tarefas da horta escolar, na Escola Básica Gaspar Campello. Este projeto contou
com a participação do Clube Europeu, da Educação Especial (Centro de Apoio à
Aprendizagem - CAP), do Eco-Escolas e da Junta de Freguesia de Campelos e
Outeiro da Cabeça.
   A autarquia prestou algum auxílio no início dos trabalhos, no tratamento do
solo e, posteriormente, os professores e alunos executaram diferentes tarefas
desde a plantação e a sementeira até à manutenção (rega...) e colheita. Os
produtos colhidos foram utilizados no CAP da mesma escola, para as aulas de
Culinária.
   Este projeto, desenvolvido na comemoração de 2022 - Ano Europeu das Cidades
Mais Verdes, visou reconhecer a importância dos espaços verdes em meio urbano
e escolar e sensibilizar a comunidade para a valorização dos produtos locais e
biológicos.
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Horta escolar

Alunos do C.A.A. e 9ºBC
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   No âmbito do tema da rede de clubes europeus
da Direção Geral de Educação (DGE), Os Oceanos,
os alunos do 8ºano da Escola Básica Gaspar
Campello desenvolveram um projeto inserido no
Domínio de Autonomia Curricular (DAC): "Por
entre Mares e Oceanos: Ecossistemas, mistérios e
segredos". No mesmo, participaram as disciplinas
de Geografia, Ciências Naturais, Português,
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e
o Clube Europeu.

 Nas disciplinas de Ciências Naturais e de
Geografia, os alunos fizeram um trabalho de
pesquisa sobre espécies marinhas, destacando o
nome comum, o nome científico, a cadeia
alimentar e curiosidades. Para além disso, os
discentes elaboraram alguns desenhos de
espécies. 

  Como forma de divulgação destes trabalhos, foi
criada uma página eletrónica com o título SAVE
THE OCEANS NOW. 

Aceda ao link para explorar a página:
clubeeuropeuaepvm7.wixsite.com/oceans

ESTUDO SOBRE ESPÉCIES
MARINHAS"Por entre

mares e
oceanos -

ecossistemas,
mistérios e
segredos"
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DESENHOS DE ESPÉCIES MARINHAS
(do Projeto SAVE THE OCEANS NOW)

ATIVIDADE 11 2

3

4 5

6 7

8

Coloca em cada
quadrado

o número referente
 a cada espécie.

 
 

     Polvo

     Bacalhau

     Raia/Manta

     Camarão

     Baleia

     Tubarão

     Medusa

     Tartaruga
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COASTWATCH

V I S I T A  D E  E S T U D O

No dia 2 de maio os alunos do 8ºano

da Escola Básica Gaspar Campello

participaram na visita de estudo à

Praia Azul, no âmbito do Clube

Europeu, Eco Escolas e algumas

disciplinas (Geografia, C. Naturais e

outras). Na visita, os alunos

desenvolveram a atividade

Coastwatch, que consistiu na limpeza

da praia. Esta atividade foi realizada

com a ajuda de uma técnica da Câmara

Municipal de Torres Vedras.

Fazia parte da visita a observação das

Poças entre Marés, com a intenção de

descobrir algumas espécies marinhas

(da nossa costa)  e seus habitats.
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Observa a imagem ao
lado e identifica, pelo

menos, quatro materiais
nefastos aos oceanos e
que deves retirar das

praias.
 

Das espécies que se
seguem, assinala com

um X aquelas que vivem
nas poças (entre marés)

da nossa costa.
 

        ouriços do mar
        mexilhões
        caranguejos
        peixes balão
        percebes
        algas
        estrelas do mar
        
        

 

... E POÇAS ENTRE MARÉS
P R A I A  A Z U L

ATIVIDADE 2

br
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m
/

ATIVIDADE 3

Alunos do 8ºAC e 8ºBC
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Noticiando a Europa e os
oceanos

Durante o 1º e 2º períodos, nas sessões  do Clube Europeu, foram
redigidas algumas notícias sobre a Europa e a sua relação com os
oceanos. Foram feitas pesquisas de textos e de imagens referentes à
temática e tratados os mesmos, por forma a criar um mini trabalho
jornalístico.

Nas quatro edições, expostas posteriormente no placar do Clube
Europeu, foram noticiadas certas temáticas, como por exemplo a captura
de pescado nas costas europeias, a poluição nos mares, a biodiversidade
geral,  os oceanários, entre outras.

Poderás consultar cada uma das notícias (com mais pormenor) a partir
do link:
clubeeuropeuaepvm7.wixsite.com/aepvm/a-virtual-tour-of-europe
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OCEANOS E
MARES  DA

EUROPA

A Europa é um continente muito recortado, em comparação
aos demais continentes, sendo delimitado por oceanos,
mares, golfos e outros.

ATIVIDADE 4

Identifica os mares e os oceanos marcados no mapa desta
página pelos algarismos:

1 - ___ ___ ___ ___ ___ ___    G ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___

2 - ___ ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___ T ___

3 - ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ C ___

4 - ___ ___ ___    ___ E ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

5 - ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ T ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

6 - ___ ___ ___     ___ ___ G ___ ___

7 - ___ ___ ___    A ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

8 - ___ ___ ___    ___ ___ ___ U
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No dia 9 de maio de 2022, comemorou-se o dia da Europa (integrado na Semana
Cultural), com a realização de algumas atividades, principalmente na Escola Básica
Padre Vítor Melícias e Escola Básica Gaspar Campello.

O dia foi bem "preenchido" com várias atividades, como feiras gastronómicas,
exposições de trabalhos (1º, 2º e 3º ciclos), danças europeias e exibições de filmes.
No mesmo dia, o projeto Eco-Escolas preparou também um conjunto de atividades
muito interessante sobre diferentes temáticas relacionadas com o ambiente.

A comemoração do Dia da Europa foi importante como forma de interação entre os
elementos da comunidade, incluindo encarregados de educação.

COMEMORAÇÃO DO DIA DA
EUROPA
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Para além das atividades já anteriormente apresentadas (relacionadas com a
temática do clube em 2021-2022) , propõem-se outras tantas que poderás
resolver. Estas são de cariz mais geral, relacionadas com países, capitais e outros
aspetos sobre o nosso continente.

OUTRAS ATIVIDADES - JOGOS

ATIVIDADE 5 - OS MAIS BELOS LAGOS DA EUROPA

So
pa
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e 

le
tr

as
 

Alunos do clube europeu
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Horizontal
2- país cuja capital é a cidade de Berlim
4- país cujo chefe de estado é o Papa
6- país com uma área de 20 273km2, que faz fronteira com a Itália, Croácia, Áustria e Hungria
8- país cuja capital é a cidade de Estocolmo
10- país cuja capital é a cidade de Dublin
12- microestado localizado nos Pirenéus, entre a França e a Espanha
14- país natal do compositor Wolfgang A. Mozart
16- país cuja capital é a cidade de Budapeste

ATIVIDADE 6 - PAÍSES DA EUROPA
Cr

uc
ig

ra
m

a
 

Vertical
1- país com 2586km2, que faz fronteira com a Bélgica, a Alemanha e a França
3- país cuja capital é Copenhaga
5- microestado localizado no Mar Mediterrâneo, pertencendo à UE
7- país onde se localiza a cidade de Zurique
9- país localizado no Mar Mediterrâneo, que se encontra dividido entre a comunidade turca e
a comunidade grega
11- país da Europa cuja capital é a cidade de Varsóvia
13- país onde se localiza o ponto mais ocidental da Europa (Cabo da Roca)
15- país cuja capital é a cidade de Bucareste

Alunos do clube europeu
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ATIVIDADE 8 - SÍMBOLOS DA EUROPA
Faz a correspondência entre cada

símbolo e o respetivo país (vê o exemplo).

ATIVIDADE 7 - CAPITAIS DA EUROPA

1 - D ___ ___ ___ ___ ___
2 - ___ I ___ ___
3 - ___ ___ ___ ___ N ___ ___ ___ ___
4 - ___ U ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
5 - ___ ___ ___ ___ ___ V ___ ___
6 - E ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
7 - ___ ___ ___ ___ K
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Identifica as capitais dos
países numerados no mapa.
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Portas de
Brandemburgo

Arco do
Triunfo

Big Ben

Galo de
Barcelos Mesquita Azul

Partenon

Parlamento de Budapeste

Alunos do clube europeu



CLUBE EUROPEU PARA 2022/2023

PR   JETOS

Comemoração do
Dia da Europa

(9 de maio de 2023)

Jogos Digitais
(continuação)

Hortas escolares
(continuação)

E-TWINNING
projeto(s)

 3ªEdição da Revista 
Europa Eco+

Outros projetos
(de acordo com o tema da 

rede de clubes de 2023)

RUBRICA

Notícias da Europa
(continuação)
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Inscreve-te no Clube Europeu
... e aprende com as nossas atividades

CONTACTA COM OS RESPONSÁVEIS DO CLUBE:
 

EB PADRE VÍTOR MELÍCIAS - Profª Ilídia Pedro
EB GASPAR CAMPELLO - Prof Aurélio Francisco

 


