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2011: Ano Europeu do Voluntariado
Fernanda Freitas no Serão da Bonjóia
O Ciclo sobre assuntos europeus 2011 termina no dia 17 de
Novembro, pelas 21h15, com a presença da jornalista e
Presidente da Comissão de Acompanhamento do Ano Europeu do Voluntariado, Fernanda Freitas, nos Serões da Bonjóia. A convidada fará um balanço deste ano dedicado ao
voluntariado e à cidadania activa.
Fernanda Freitas

Mais detalhes

Fórum assinala o trabalho realizado na cidade
No dia 18 de Novembro, tem lugar a organização conjunta
da Fundação Porto Social, do Serviço Municipal de Apoio ao
Voluntariado e do Europe Direct Porto: um fórum de discussão que contará com ilustres convidados como o Bispo do
Porto, D. Manuel Clemente ou a Presidente da Comissão
Nacional de Promoção do Voluntariado, Elza Chambel.

O que se passa na Europa?
- Agenda Europeia e da
Representação da CE em
Portugal
- Natureza, clima e energia
- Cidadão
- Referendo na Grécia

Mais detalhes

- Saúde, Ciência e Educação
- Crianças da UE têm os seus
nomes no espaço
- UE e o resto do mundo
- Economia

A Europa Vai à Escola! 2011/12
Já está no terreno a edição 2011/12 do projecto A Europa vai
à Escola! que dinamiza sessões informativas sobre o funcionamento e as instituições da União Europeia junto do público
escolar.
As sessões decorrem no espaço aula e funcionam como um meio de
aprendizagem dos conteúdos europeus e de esclarecimento das dúvidas do público mais jovem. O conteúdo das sessões é ajustado ao
nível de ensino frequentado pelos alunos.
A Europa Vai à Escola! na Escola
Secundária Aurélia de Sousa, Porto.

Mais detalhes

Os alunos que participam nas sessões A Europa vai à Escola! recebem
materiais didácticos sobre a UE e os seus estados-membros.

As datas disponíveis para as sessões nos 2.º e 3.º períodos
serão divulgadas ainda no decurso do 1.º período.

Tem questões sobre a União Europeia, contributos ou sugestões para a Newsletter?
Contacte-nos através do endereço europedirect@cm-porto.pt, do telefone 222 090 412 ou
visite o sítio http://balcaovirtual.cm-porto.pt/PT/europedirect.
Atendimento presencial no Gabinete do Munícipe, todos os dias úteis, das 9h30 às 13h e
das 14h30 às 17h.
Para remover o seu nome da nossa lista de correio, clique aqui.

