O Clube Europeu da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores associa-se às comemorações
do Dia da Europa, neste 09 de maio de 2021.
Numa perspetiva de reafirmação dos valores da solidariedade, respeito, cooperação e
tolerância, comemora-se mais um dia de paz e unidade do continente europeu.
Sob o lema: “Unida na diversidade”, a União Europeia tem procurado ir ao encontro dos
anseios e aspirações dos povos que compõem a sua população.
Os desafios de hoje são, no entanto, muito mais abrangentes do que aqueles que são
colocados pelos 27 países da União. As preocupações são múltiplas e globalizantes. É por isso que as
instituições europeias lançam sistematicamente programas, projetos e ideias que visam a defesa,
proteção e preservação do nosso Planeta e da sua biodiversidade. Mas estas ações só surtirão efeito
se, todos e cada um de nós, fizermos o pouco que nos compete: cumprir os nossos deveres, para
podermos beneficiar dos nossos direitos, porque, afinal,

“A União Europeia somos todos nós!”
Se quisermos reforçar essa unidade e esse espírito de pertença, é urgente sermos capazes de
criar pontes entre nós e os outros, entre os estados-membros e entre os cidadãos europeus.
2021 foi lançado, pela Comissão Europeia, em articulação com o Parlamento Europeu e com o
Conselho Europeu, como o Ano Europeu dos Transportes Ferroviários. Este lançamento surgiu na
sequência das discussões em torno do Pacto Ecológico e da necessidade do combate às alterações
climáticas, tema do ano de 2020.
2021 é também o ano da Cidadania Digital e, em particular, da Cidadania Jovem pois, os jovens são
os principais utilizadores das tecnologias digitais. São também eles os exploradores das
potencialidades destes novos meios de comunicação e partilha. Mas os jovens têm ainda muito a
aprender sobre utilização responsável destes meios.
O que terão eles a dizer sobre tudo isto?
A Bárbara Rosa e a Mafalda de Jesus, alunas do 10º ano, são de opinião de que a Escola tem um papel
primordial na Educação para a Cidadania e, também, na utilização dos telemóveis enquanto
ferramentas educativas. Consideram que é preciso mudar mentalidades, principalmente, dentro do
espaço escolar.
Vejamos as suas mensagens no vídeo que fizeram para o EUROSCOLA:

https://drive.google.com/file/d/1R5K0CkWSEtcsG5bh-DUHIbnjdP3XM_8o/view?usp=sharing

