ESCOLA SECUNDÁRIA JAIME MONIZ
ESCOLA EMBAIXADORA DO CLUBE EUROPEU
CELEBRAÇÕES DO DIA DA EUROPA

Nota informativa
Celebra-se, todos os anos, no dia nove de maio, o dia da Europa. É um dia de reflexão
sobre o futuro desta União, agora a 27, mas que, apesar de todas as "tormentas" tem
sabido proporcionar a Paz, esse bem maior, e - consequentemente - esperança no
futuro, aos seus cidadãos. Todas as organizações, e esta não é exceção, passam por fases
de crescimento e de estagnação, por convulsões internas e por tempos de dúvida. No
entanto, e sobretudo na Região Autónoma da Madeira, a sua relevância é notória e
manifesta-se em cada linha do nosso desenvolvimento. A Escola Secundária Jaime
Moniz tem a grata responsabilidade de ser Escola Embaixadora do Parlamento Europeu
e de dinamizar, através da sua "Estratégia de internacionalização" uma série de projetos
e de iniciativas que celebram os valores europeus e promovem um futuro informado e
sustentável junto dos alunos que os frequentam (e são, felizmente, cada vez mais).
As celebrações, na Escola, dados os constrangimentos que se mantêm, devido à
pandemia, respeitaram esse facto. Assim, os Jovens Embaixadores do Parlamento
Europeu, participaram na iniciativa do Gabinete do Parlamento Europeu, em Portugal,
um evento online que pode ser visto na rede social Instagram, através do #ponteeuropa
e no site https://ponteuropa.eu/escolasepe/.
Os jovens embaixadores do Parlamento europeu, alunos da turma 14, do 11º ano,
promoveram uma auscultação junto do pessoal não-docente que culminou, no dia 21
de maio, com uma sessão dirigida a esse público específico, em colaboração com o
Europe Direct-Madeira. No dia 27 de maio, através de uma iniciativa da Direção Regional
de Juventude e Desporto, dinamizada pelo Docente Jaime Lucas, integrada na "Semana
Europeia da Juventude", a Escola acolheu um workshop sobre "Marketing digital".
Informação complementar sobre as atividades realizadas:
www.jaimemoniz.com secção Infopoint Europa
Instagram @ eepejaimemoniz1
Facebook (Página da Escola) https://www.facebook.com/liceudejaimemoniz
Facebook (Página deste Projeto) https://www.facebook.com/Escola-Embaixadora-doParlamento-Europeu-EEPE-Jaime-Moniz-103571661097810
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