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REGULAMENTO DO CLUBE EUROPEU 

 

Caracterização 
O Clube Europeu da Escola Secundária D. Dinis de Coimbra é um clube 

extracurricular, que se dedica à dinamização de atividades no domínio da Dimensão 

Europeia da Educação.  

Com vista ao reconhecimento institucional, será inscrito na Base de Dados da DGE, 

de modo a integrar a Rede Nacional de Clubes Europeus (RNCE). 

O regulamento interno do Clube Europeu orienta os objetivos, o regime de 

funcionamento do clube e os direitos e deveres de todos os seus membros. 

 

Objetivos 
São objetivos gerais do clube contribuir para a formação e consolidação de uma 

consciência europeia, fomentando entre os seus membros a aprendizagem, o gosto e o 

interesse pelo pluralismo europeu, nas suas semelhanças e nas suas diferenças. Estes 

objetivos concretizam-se em: 

- Apoiar os seus membros em projetos escolares; 

- Promover e realizar, com recurso a parcerias (se possível), sessões de partilha e 

formação, videoconferências, workshops, projeção de filmes/ documentários ou outro 

material audiovisual; 

- Participar em concursos e eventos no âmbito do clube; 

- Organizar, divulgar e participar em sessões de esclarecimento através de reuniões 

informais, jornal escolar, página FB da escola; 

-Rentabilizar os tempos livres dos alunos de uma forma didática, cultural e recreativa; 

- Contribuir para a criação do sentido de responsabilidade no que respeita à paz, aos 

direitos humanos e à defesa e conservação do ambiente e do património cultural; 

- Valorizar a utilização das novas tecnologias de informação e de comunicação. 

 

Destinatários 
O clube destina-se aos alunos e professores da Escola Secundária D. Dinis. A 

inscrição neste clube é facultativa. 
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Funcionamento  
O funcionamento do clube desenvolve-se de acordo com o seguinte: 

 O acesso ao clube é livre e gratuito, mediante inscrição prévia junto do(s) 

professor(es) responsável(eis), podendo existir entradas de alunos/ professores 

ao longo do ano; 

 O clube terá sessões regulares, com periodicidade semanal, com a duração de 

50 minutos, em horário a definir anualmente pelo(s) responsável/eis, desde 

que se reúnam as condições necessárias, uma das quais, haver disponibilidade 

de, pelo menos, um professor, de forma a assegurar o funcionamento do 

mesmo; 

 Excepcionalmente, os membros poderão frequentar o clube e utilizar 

equipamentos e materiais fora do horário regular, desde que previamente 

autorizados pelo(s) responsável(eis); 

 O clube funciona nas instalações do Clube de Jornalismo da escola; 

 Em caso de incumprimento das regras estabelecidas, manifesto desinteresse de 

algum dos seus membros, ou abandono escolar, a participação no clube poderá 

ser suspensa por decisão do(s) responsável(eis), sendo esta decisão 

comunicada pessoalmente ao/à visado(a). 

 Todo o material afixado ou distribuído no recinto escolar deve ter a 

identificação dos responsáveis pelo seu conteúdo e pela sua afixação. 

 

 

 

Responsáveis e dinamizadores 
A responsabilidade de coordenação e dinamização do clube está a cargo de um(a) ou 

mais professor(a)s da escola. 

Para além do(s) professor(es) internos à escola, responsável(eis) pela coordenação e 

dinamização regular do clube, poderão ser convidados elementos externos para 

realizar palestras, sessões de formação ou outras atividades.  

No início de cada ano letivo, os responsáveis e dinamizadores apresentam proposta de 

Plano Anual de Atividades e, no final, elaboram o Relatório Anual de Atividades. 
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Deveres 
São deveres dos membros do clube: 

- Promover o são convívio entre todos, no mútuo respeito, disciplina e colaboração; 

- Promover, sugerir e participar em atividades do Clube; 

- Participar em iniciativas de carácter cultural, recreativo ou quaisquer outros 

promovidos pelo Clube e/ ou por diferentes projectos escolares; 

- Zelar pela preservação, conservação e asseio da escola, nomeadamente no que diz 

respeito a instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes, fazendo uso 

adequado dos mesmos; 

- Conhecer e cumprir o regulamento interno, o regulamento das instalações e as regras 

de higiene e segurança; 

- Registar a presença em todas as sessões em que participe; 

- Comunicar, de imediato, ao(s) responsável/eis eventuais danos ou anomalias 

verificadas; 

- Respeitar as instruções e orientações do(s) responsável/eis ou dinamizadores; 

- Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de 

uma cultura de cidadania através da promoção de regras de convivência na escola; 

- Apresentar propostas de actividades úteis para a concretização dos objectivos e bom 

funcionamento do Clube; 

- Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço nos trabalhos 

desenvolvidos no âmbito do Clube Europeu. 

 

Avaliação 

O(s) responsável(eis) procederão à elaboração de um relatório de avaliação anual, 

contendo um balanço das atividades bem como dos resultados do preenchimento de 

um inquérito pelos alunos. 

 

Disposições finais 

Os casos omissos serão decididos pelo(s) professor(es) responsável(eis) no âmbito das 
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suas competências, podendo o presente regulamento ser objecto de atualização 

sempre que se justifique e se considere necessário. 

 

 

Vigência 

O presente regulamento resulta de proposta do(s) responsável(eis) do clube e foi 

aprovado pelo conselho pedagógico em 12 de setembro 2019. 

 
 

setembro de 2019 
Escola Secundária D. Dinis, Coimbra 

 

 

 

 


