
 

 
 
 

 
 
 

                 : 

SESSÕES/atividades DE INFORMAÇÃO SOBRE A UNIÃO EUROPEIA 
 

Escola/Instituição  

Responsável: 

Endereço: 

E-mail: Telefone: Fax: 

 

1º ciclo                      2º ciclo 3ºciclo Secundário 

 

Outros LOCAL: 

1º ano  □ 

2º ano  □ 

3º ano  □ 

4ª ano  □ 

5º ano  □ 

6º ano  □ 

7º ano  □ 

8º ano  □ 

9º ano  □ 

10º ano  □ 

11º ano  □ 

12º ano  □ 

Especial  □ 

Técnico  □ 

Seniores □ 

Universitário □ 

Escola/instituição  □ 

CENTRO EDirect  □ 

_____________  □ 

 



 

 
 

Assinale a sessão/atividade pretendida: 

Europa nas estórias (hora do conto) 

Europa vai à Escola (História, Políticas, oportunidades,..)  

Ler a Europa (livros sobre a Europa) 

As línguas ligam-nos (multilinguismo, multiculturalidade)  

Europa Outdoor 

Exposição Pintar a Europa                                                        

Exposição Europa nas estórias…unida na diversidade       

 

1 e 2 ciclo 

Todos 

Todos  

3º ciclo e Secundária 

Todos 

Todos 

1 e 2 ciclos 

Prioridades em 2021: 

1. Pacto Ecológico 

2. Economia ao serviço das 

pessoas 

3. Europa para era digital 

4. Proteger modo vida 

europeu 

5. Europa mais forte no 

mundo 

6. Novo impulso para 

democracia 

Este formulário deverá ser  assinado e enviado para europedirect@ccdr-alg.pt 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
A partir de 25 de maio de 2018, entrou em vigor em todos os Estados-Membros o regulamento geral sobre a proteção de 
dados da UE, que define novas normas rigorosas aplicáveis ao armazenamento e ao tratamento de dados para seu 
benefício e da economia em geral. Por este motivo, solicitamos o seu consentimento explícito para recolha de imagens e 
para continuar a figurar na nossa base de dados e continuar a receber informação da nossa parte, incluindo convites para 
os nossos eventos., notícias, oportunidades. 

(riscar o que não interessa) 

AUTORIZO a recolha dos meus dados pessoais para futuras colaborações   Sim  Não 

AUTORIZO a recolha de imagens para difusão na redes sociais  Sim  Não 

 

______________ 

(Assinatura e data) 
 
 

Farão alguma abordagem das temáticas relacionadas com o 
tema  antes ou depois?  

 

Como  justificam no currículo/plano de atividades a relevância 
da sessão? 

 

Algum aluno tem necessidades educativas especiais? 

 

Desejam criar um Espaço de ler a Europa? (oferta publicações) 

 

Data/hora propostas: 

 

 

Contacto Móvel do responsável: 

 

 

 

Nº pessoas: 

mailto:europedirect@ccdr-alg.pt

