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(http://ec.europa.eu/portugal/comissao/index_pt) e do 
Centro de Informação Europeia Jacques Delors (www.
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Levar os jovens a descobrir e pensar a Europa foi o desafio lançado pela Represen-
tação da Comissão Europeia em Portugal, tendo como Organismo Intermediário o 
Centro de Informação Europeia Jacques Delors no projecto “A Europa dos Resulta-
dos”. Que resultados tem a União Europeia vindo a alcançar ao longo dos anos? 
De que modo somos influenciados pelas decisões tomadas a nível europeu? Que 
novas oportunidades de estudo e de trabalho? Como influencia a União Europeia as 
nossas expectativas de vida e de futuro?

O projecto foi pensado tendo em vista a sensibilização dos jovens para os re-
sultados, sucessos e metas a atingir pela União Europeia  em diferentes áreas, 
apelando à participação de todos no processo de construção deste espaço ge-
ográfico, cultural, económico e social. 
Procuramos apresentar a União Europeia como um projecto inacabado, dinâmico e 
em permanente construção, onde todos contam e cada um pode fazer a diferença. 

O Livro do Professor/Formador, enquanto complemento do Livro do Aluno, apresen-
ta um conjunto de propostas de exploração dos conteúdos abordados para serem 
desenvolvidas com sucesso na sala de aula. 
Pretendemos com este livro criar mais do que fichas de trabalho. Trata-se, antes, de 
propostas de desenvolvimento de um conjunto de actividades que deixam espa-
ço à criatividade dos professores e formadores, ao mesmo tempo que permitem a 
adequação a diferentes conteúdos programáticos e a objectivos do foro das atitu-
des e dos comportamentos sociais. 

As actividades foram concebidas com o intuito de promover a cidadania europeia 
procurando, além de aprendizagens específicas sobre a União Europeia, o amadu-
recimento pessoal e o exercício da cidadania activa, assertiva, crítica e reflectida.
A complexidade da temática apela a um trabalho colaborativo entre professores 
e alunos e a uma rentabilização da diversidade intercultural, de conhecimen-
tos, de género e de experiências de vida dos jovens. O conjunto de propostas de 
exploração inscreve-se numa linha socioconstrutivista de processos de pensa-
mento e de aprendizagens significativas e centradas nos alunos.  

Pretende-se dar aos jovens um papel protagonista, implicando-os em ques-
tionamentos, reflexões, desafios cognitivos, curiosidades, confronto de ideias 
e aprofundamento autónomo de saberes. Pretende-se ainda que, ao mesmo 
tempo que se constroem e se consolidam saberes, os jovens se apropriem dos 
dispositivos e das metodologias de pesquisa e de acção usados. 
Os utilizadores finais destes materiais foram, desde o início, colocados no 
centro do processo. Foram, por isso, consultados professores, formadores e 
alunos de diferentes realidades educativas, o que nos permitiu partir para 
a execução deste projecto com uma pluralidade de perspectivas. Foram re-
alizados dois workshops participativos, um com professores e outro com 
alunos, nos quais foram aplicadas um conjunto de técnicas de criatividade e 
geração de ideias, seguidas de um debate. 

Esperamos que as metodologias propostas permitam a adequação às ca-
racterísticas dos grupos, às idades dos alunos e das alunas e aos recursos 
existentes nas escolas e comunidade envolvente. 
Como primeira sugestão, será importante que os alunos sejam convidados a ela-
borar um diário de bordo ou um portfólio individual que abranja as sessões em 
que vierem a participar e que poderá servir como elemento fulcral de avaliação.



Chuva de ideias
Proponha aos alunos que escrevam, rápida e espontaneamente, 
uma ou duas palavras que lhe ocorrem quando ouvem a expressão 
“União Europeia”. 
Poderá compilar no quadro as palavras escolhidas e analisar com a 
turma o que foi produzido como sentimentos, significados, conexões, 
representações positivas e negativas, entre outros.

estações: Pare! Pense! esCreva!
Escreva no quadro ou no flipchart, o seguinte desafio:
“Imagina como seria um Centro Comercial com as seguintes caracte-
rísticas:

Totalmente dedicado à União Europeia enquanto instituição;
Apenas destinado a jovens (o público / clientes)”

Escreva no topo de três folhas diferentes (tamanho A1, tipo cartoli-
na), cada uma das seguintes questões (uma questão por folha):
Desafio / Estação 1 – Uma das lojas vende “sucessos da União Euro-
peia”. Enumera produtos dessa loja.

Na história das relações entre os Estados, o século XX surgiu como um 
século absolutamente singular no incremento do multilateralismo, da 
interdependência económica e da cooperação. Mas, mais ainda, foi um 
século em que se assistiu ao que os mais cépticos do comportamento 
estatal e humano considerariam inimaginável: o avançar de um conjunto 
de estados para um patamar superior ao da cooperação de esforços, ou 
seja, o avançar para a integração regional. Referimo-nos à união euro-
peia, entidade única nas Relações Internacionais já que não se reduz ao 
somatório de vontades dos estados, nem tão pouco anula as soberanias 
dos mesmos.   

A União Europeia é um grande projecto económico, social e político, que 
reúne actualmente 27 estados europeus (os seus estados-Membros). 
De facto, a União Europeia não é apenas um projecto económico, dado 
que intervém em domínios como a cidadania europeia, a justiça social, o 
ambiente, a cultura ou a educação.

A União possui instituições próprias que garantem o seu funcionamento. 



Desafio / Estação 2 – Uma das lojas vende apenas t-shirts dedicadas 
à U.E. Começa a frase da t-shirt: “___________________________________ . O que é que isso 
me importa?” 
(Exemplo: Livre circulação. O que é que isso me importa?)
Desafio / Estação 3 – No Centro Comercial há uma caixa que aceita 
“mini-desejos” para a UE. Escreve os teus. 

Divida a turma em três grupos. Coloque as cartolinas em pontos dife-
rentes na sala. Cada ponto é uma “estação”. Coloque um grupo de alu-
nos junto de cada estação. O objectivo é que os três grupos de alunos 
produzam ideias para responder ao desafio. Cada grupo deverá ficar 
no máximo 3 minutos em cada estação, ao fim dos quais deverá tro-
car de estação. Assim, todos os grupos passam pelas três estações.
Esta técnica permite olhar para uma questão a partir do maior nú-
mero de perspectivas possível num curto período de tempo. Trata-se 
de um exercício que permite recolher as opiniões dos alunos sobre 
as temáticas abordadas. As respostas produzidas poderão dar lugar a 
um debate sobre a União Europeia:
Sugestão a) Eleger, em debate com os alunos, as melhores ideias;
Sugestão b) Aumentar o número de “Estações” e, consequentemen-
te, o número de desafios.

sugere-se uMa Pequena inCursão CoM os alunos 
Pelas diferentes instituições euroPeias, Podendo 
Para tal Consultar os seguintes sites ofiCiais:  
Comissão Europeia: http://ec.europa.eu
Parlamento Europeu: http://www.europarl.europa.eu
Conselho da União Europeia: http://www.consilium.europa.eu

Será de enfatizar em particular as principais competências de cada ins-
tituição, o seu funcionamento, as interligações com as demais institui-
ções.

enfatize as seguintes  
distinções fundaMentais:

1. O Conselho da União Europeia não deve ser confundido com o Con-
selho da Europa, organização que não faz parte da União Europeia. 

2. O Tribunal de Justiça da União Europeia não deve ser confundido 
com o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos o qual não faz parte da 
estrutura funcional da União Europeia. 
Proponha aos alunos uma breve pesquisa, convidando-os a explorar 
as diferenças entre estes dois órgãos. Esta poderá ser uma excelente 
oportunidade de conhecer um importante órgão internacional como é 
o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. 



Exemplo de âmbitos de actuação do tribunal de Justiça da união euro-
peia também conhecido por tribunal de Justiça das Comunidades: 

“Por causa do lixo, a Itália vai ter de responder em tribunal. A região de 
Nápoles vive uma verdadeira crise sanitária. Os resíduos acumulam-se 
nas ruas e os habitantes, para se verem livres do lixo, acabam por atear 
fogos que libertam gases tóxicos. 
Assim, a Comissão Europeia decidiu sentar a Itália no banco dos réus 
do Tribunal de Justiça da UE, por má gestão dos lixos e desrespeito da 
directiva sobre os resíduos.” (Euronews, 06/05/08)

“O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias deliberou on-
tem a favor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) e con-
tra a empresa de apostas Bwin, que pretendia operar em Portugal. 
‘O Tribunal de Justiça considera que a proibição de operadores como 
a Bwin oferecerem jogos de fortuna ou azar na Internet pode ser jus-
tificada pelo combate à fraude e à criminalidade e compatível com o 
princípio da livre prestação de serviços’, refere o acórdão. O tribunal 
europeu ressalva, no entanto, que ‘a legislação portuguesa consti-
tui uma restrição à livre prestação de serviços’, justificável por mo-
tivos que se prendem com o interesse geral.” (O Jornal Económico, 
09/09/09)

Exemplo de âmbitos de actuação do tribunal europeu dos direitos humanos:
 
“O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou ontem o Estado portu-
guês a pagar uma indemnização de 190 mil euros a um casal a quem havia 
expropriado um terreno para construção de uma auto-estrada.” (Público 
online, 05.08.2009)

“De acordo com os sítios de internet da BBC e do Avvenire, o tribunal [Tribu-
nal Europeu dos Direitos Humanos] considerou que a presença de crucifi-
xos numa sala de aula viola o direito dos pais “a educar os filhos segundo 
as suas convicções” e também a “liberdade religiosa dos alunos”. (Público 
online, 03.11.2009)

“O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou pela primeira vez a 
política da Rússia para a Chechénia, responsabilizando-a pela morte de 12 
civis às mãos dos militares ou de bombardeamentos russos.” (Diário de 
Notícias online, 26.02.2005)



Para além destas instituições, a União conta ainda com: 
O Tribunal de Contas Europeu (http://eca.europa.eu/)
A Autoridade Europeia para a protecção de dados (http://www.edps.
europa.eu)
O Provedor de Justiça Europeu (http://www.ombudsman.europa.eu)

A Integração Europeia é um exemplo real de integração regional. Para 
um melhor domínio destes e de outros termos, aconselha-se a consul-
ta do Dicionário dos Termos Europeus (2005) coordenado por Carlos 
Coelho, Lisboa: Alêtheia Editores.

Para mais informação sobre o Comité das Regiões e sobre o Comité 
Económico e Social Europeu, aconselhamos a consulta em 
http://www.cor.europa.eu e http://www.eesc.europa.eu.

Países que pertencem à união europeia: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, 
Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia,  Fran-
ça, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países 
Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia e Suécia.

Países que pertencem à zona euro: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Es-
lováquia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Lu-
xemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal.  



1992 – Assinatura do Tratado 
da União Europeia também 
conhecido por Tratado de 
Maastricht, entrou em vigor 
em 1 de Novembro de 1993. 

1997 – Assinatura do Trata-
do de Amesterdão, que en-
trou em vigor a 1 de Maio de 
1999.

2001 – Assinatura do Tratado 
de Nice, que entrou em vigor 
a 1 de Fevereiro de 2003. 

2007 – Assinatura do Tratado 
de Lisboa, que entrou em 
vigor a 1 de Dezembro de 
2009.

1995 – Adesão da Áustria, 
Finlândia e da Suécia.

2007 – Adesão da Bulgária e 
Roménia.

2004 – Adesão do Chipre, Es-
lováquia, Eslovénia, Estónia, 
Hungria, Letónia, Lituânia, 
Malta, Polónia, República 
Checa.

Cronologia 
dos PrinCiPais 
tratados 
e aCtuais 
estados-
MeMbros:

1951 – Assinatura do Tratado 
que institui a Comunidade 
Europeia do Carvão e do Aço 
(CECA), em Paris por seis 
países - Bélgica, França, 
Itália, Luxemburgo, Países 
Baixos e República Federal da 
Alemanha.

1957 – Assinatura dos Trata-
dos que instituem a Comu-
nidade Económica Europeia 
(CEE) e a Comunidade Eu-
ropeia da Energia Atómica 
(CEEA). Também chama-
dos de Tratados de Roma, 
entraram em vigor em 1 de 
Janeiro de 1958 e foram as-
sinados por: Bélgica, França, 
Itália, Luxemburgo, Países 
Baixos e República Federal 
da Alemanha.

1973 – Adesão da Dinamarca, 
Irlanda e do Reino Unido.

1981 – Adesão da Grécia.

1986 – Adesão de Portugal 
e Espanha.



 

Na sua origem, este era essencialmente um projecto económico, en-
volvendo apenas seis países (França, República Federal da Alemanha, 
Itália, Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos) que buscavam a recons-
trução das economias europeias no pós-II Guerra Mundial, ao mesmo 
tempo que procuravam garantir a paz e a estabilidade das suas socie-
dades, através da promoção de interdependências económicas e da 
cooperação. 
Hoje, fruto de múltiplas transformações (desde logo introduzidas por di-
versos tratados e pelos alargamentos a sucessivos países) este projecto 
espelha muito mais do que motivações económicas. 
Espelha sobretudo a vontade conjunta dos seus Estados-Membros de 
tornarem a União num forte actor da política internacional capaz de 
responder aos grandes desafios económicos, políticos, ambientais, 
tecnológicos, demográficos e sociais que caracterizam uma era de 
crescente globalização. 

exPliCite o que são  
os tratados de roMa
O Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia (CEE), foi as-
sinado em Roma em Março de 1957 e entrou em vigor em Janeiro de 
1958. O Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómi-
ca (CEEA) foi assinado na mesma altura, o que levou a que estes dois 
tratados passassem a ser conjuntamente designados por tratados de 
roma.

debate “o alargaMento  
da união euroPeia”
Promova um debate entre os alunos sobre quais consideram ser as 
vantagens e desvantagens, desafios e benefícios dos últimos alarga-
mentos. Quais as vantagens e desvantagens da eventual existência 
de novos membros (as negociações para a entrada da Croácia e da 
Turquia iniciaram-  -se em Outubro de 2005)? 
E se nós, portugueses, não tivéssemos aderido ao projecto europeu?



As breves histórias que se seguem poderão ser utilizadas para desenca-
dear o debate. 

História de Sinem:
Decorrido um ano após a sua viagem de estudos a Londres, Sinem anseia 
pela chegada a Ankara das quatro amigas que ali a acompanharam. Des-
de que saiu de Londres, apenas têm falado através do Messenger e do Fa-
cebook. “Estou feliz pela Sinem, mas ao mesmo tempo muito preocupada. 
A nossa família não olha com bons olhos para este contacto tão próximo 
com raparigas que não usam o véu islâmico. Acham que pode ser uma 
má influência para a nossa filha”, desabafa a mãe de Sinem.

História de Gravail:
Meses depois do sequestro que o deteve longe da família durante duas 
longas semanas, Gravail não consegue ainda sair de casa sozinho. Este 
rapaz de 14 anos, habituado a jogar à bola nas ruas de Sófia com os ami-
gos, foi uma das vítimas de um dos sérios problemas da Bulgária: o crime 
organizado. “A entrada para a União Europeia tranquiliza--nos. Para cum-
prir as metas impostas, o governo tem exercido uma enorme pressão no 
combate a este grave problema”, afirma Ivan Stoichkov, dirigente da polí-
cia búlgara, responsável pela resolução do sequestro de Gravail.

aCtividade soCiodraMátiCa
Numa sala organizada de forma a haver espaço livre, proponha aos 
alunos que se “coloquem na pele” de pessoas de diferentes nacionali-
dades. Passeando na sala, cada um (e todos ao mesmo tempo), deve ir 
dizendo – como se pensasse em voz alta – o que sente, as dificuldades 
que está a ter, quais as suas expectativas... Cada jovem começa as fra-
ses por “Eu como cidadão ou cidadã turco(a), francês(a), romeno(a),... 
em Portugal”. 
Segue-se uma partilha onde, sentados, o grupo fala sobre sentimen-
tos e pensamentos vivenciados. Esta actividade pode anteceder o de-
bate sobre o Alargamento da União Europeia.



Aceda ao Portal europa (http://europa.eu) e ao site do Centro de In-
formação Europeia Jacques Delors (www.eurocid.pt), para além do 
seu sub-sítio (http://www.aprendereuropa.pt).

A organização cronológica apresentada pretende resumir os princi-
pais momentos da história da construção do projecto europeu. Para 
um conhecimento mais aprofundado, recomendamos as seguintes 
consultas: 

Carlos Coelho (org.), Dicionário de termos europeus (2005), Lis-
boa. Alêtheia editores;
Paulo Almeida Sande (org.), 60 anos de Europa (2008), Lisboa. 
Publicações do Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu.
Sínteses de Legislação da União Europeia http://europa.eu/legisla-
tion_summaries/ 



A democracia é uma condição basilar e inegociável do sucesso deste pro-
jecto conjunto desde o início da sua formação, já que enquanto regime 
de exercício do poder político assente no primado da liberdade individual 
e do direito de expressão de todos, a democracia só pode funcionar se 
esse direito e esse primado puderem ser exercidos em clima de respeito 
e de aceitação mútua, isto é, de paz generalizada.

debate “a deMoCraCia”
Promova um debate em que se confrontem desejos, expectativas e as-
pirações sobre a União Europeia como um território mais democrático, 
mais justo e mais centrado na felicidade de todos os cidadãos e cidadãs. 
Sugerimos a exploração da ideia central de que os estados democráticos 
são menos propensos a entrar em conflito, apontando naturalmente, 
vantagens e fragilidades.

Alternativa: Sugerimos a utilização do material produzido na sequência da 
técnica “Estações: Pare! Pense! Escreva!” da proposta de exploração 1. 

visionaMento de filMes
Sugerimos o visionamento de alguns filmes como “O Ano em que os meus 
pais saíram de férias”, de Cao Hamburguer, filme brasileiro de 2006; “Afirma 
Pereira”, de Roberto Faenza, filme de 1995 co-produzido entre Portugal, Fran-
ça e Itália.
Propomos também “A vida dos outros” (2006), filme de Florian Henckel von 
Donnersmarck; “Um dia muito especial”, de 1977, um filme de Ettore Scola e 
ainda “Good Bye Lenine” (2003), de Wolfgang Becker. 



Propomos-lhe as seguintes leituras sobre a Democracia enquanto 
conceito da Ciência Política:

Porta, Donatella Della (2003), Introdução à Ciência Política, Lisboa. 
Editorial Estampa; 
Pasquino, Giafranco (2002), Curso de Ciência Política, São João do 
Estoril: Principia.



 
A Cidadania Europeia define-se como um estatuto legal de direitos e deve-
res que podem ser exercidos por todo o cidadão nacional de um Estado-
Membro. A Cidadania Europeia de modo algum deve ser vista como um 
novo estatuto que visa substituir as cidadanias nacionais. O seu propósi-
to nunca foi esse. Deve, isso sim, ser vista como um estatuto complemen-
tar de direitos, que não substitui a nossa cidadania nacional, mas antes 
aumenta o leque de direitos de que dispomos, e que passamos a poder 
utilizar num espaço mais alargado – a europa comunitária dos seus 27 
Estados-Membros. 

A criação da Cidadania Europeia tem de ser antes de mais entendida como 
mais uma etapa, sem dúvida essencial, na construção de um já longo 
percurso de dedicação da União à protecção e promoção dos Direitos 
Humanos na Europa e também no Mundo. Nesse percurso, destacam-se 
importantes documentos como a Carta Comunitária dos direitos sociais 
fundamentais dos trabalhadores, adoptada em 1989 e a Carta dos di-
reitos fundamentais da união europeia, adoptada em Nice em 2000.



trabalho de gruPo e Plenário
Em Portugal, a abstenção nas eleições de deputados para o Parlamento Euro-
peu em 2009 foi de 63.52%. Desafie os alunos em grupos de trabalho a apre-
sentar propostas de estratégias de luta contra este problema.
Que condições devem ser criadas, que estratégias devem ser implementa-
das para suscitar nos jovens motivação para uma participação mais activa 
e crítica no processo de construção europeia?

Propomos a seguinte citação como mote “provocatório” da actividade: 
“O castigo por não participares na política é acabares por ser governado 
por quem te é inferior.” 
Platão

Os grupos de trabalho deverão ser avisados no início da actividade que 
10 minutos depois de começar, cada grupo pode enviar um espião aos 
outros grupos.
Em plenário elabore com os alunos um painel com uma síntese das pro-
postas.
Em alternativa os grupos podem ir directamente escrever num painel, 
seguindo-se um debate em plenário.

aCtividade soCiodraMátiCa
“O povo timorense escolheu, pela primeira vez, os deputados do seu Par-
lamento entre um vasto grupo de opções partidárias. Isto representa um 
passo importante para a consolidação de uma cultura democrática e para 
um fim pacífico da crise profunda na qual o país esteve recentemente 
mergulhado.” 
(...)
“A 30 de Junho realizaram-se, pela primeira vez desde a independência, 
eleições parlamentares em Timor-Leste. Os deputados agora eleitos irão 
substituir os 88 membros da Assembleia Constituinte resultante da vota-
ção de 2001 e que a 20 de Maio de 2002 se transformou automaticamente 
em Parlamento Nacional.”
(Declaração preliminar da Missão de Observação Eleitoral da UE - Repú-
blica Democrática de Timor-Leste - Eleições Parlamentares, 2 de Julho de 
2007.)

Proponha aos alunos que se juntem em grupo e imaginem e representem 
cenas desse dia 30 de Junho de 2007 em Timor com diálogos ilustrativos 
(conversas na fila para votar, explicações às crianças sobre o que signifi-
ca votar, jornalistas que fazem reportagens, convívio entre vizinhos, entre 
outros).



“livre CirCulação”
Quando se fala em “livre circulação” é fundamental facultar aos alunos a defi-
nição do espaço schengen. Sugerimos, para tal, a consulta do Dicionário de 
Termos Europeus (páginas 313-314).

reflexão individual seguida de reflexão eM Plenário
Proponha aos alunos a seguinte reflexão: Imagina o espaço europeu a 
que chamamos União Europeia; imagina que nesse espaço não está con-
sagrado o direito de livre circulação.
Tenta assinalar as vantagens e desvantagens que resultariam da ausên-
cia desse direito.

Responde às questões: 
Como seria a Europa? 
Que possíveis implicações teria a ausência desse direito na tua vida e no 
teu futuro?

As reflexões individuais podem ser assinaladas e afixadas. Oriente o de-
bate a partir dessas questões.

Portfólio 
Saliente o direito de acesso aos documentos das instituições europeias 
propondo a construção de um portfólio sobre um dos temas até agora 
abordados. 
Este deverá ser construído através do levantamento de documentos oficiais 
disponíveis: consulta de documentos públicos, pesquisa na internet, 
biblioteca da escola ou outros recursos locais. Complementarmente, 
podem ser feitas entrevistas a professores e alunos, da sua ou de outra 
escola, nomeadamente pertencentes aos Clubes Europeus, bem como 
consultados Centros de Informação Europe Direct da sua região (http://
ec.europa.eu/portugal/redes/ced/index_pt.htm).



A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia está disponível 
na íntegra através do link
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_
rights_within_european_union/l33501_pt.htm

Sobre a metodologia de portfólio, poderá consultar: Boas, Benigna Ma-
ria F. Villas Boas (2009). Portefólio, Avaliação e Trabalho Pedagógico. 
Porto: ASA.

Elencamos, de seguida, alguns sites onde é possível encontrar infor-
mação especialmente direccionada aos jovens e que, de algum modo, 
reforçam a ideia de Cidadania Europeia activa e participativa.

Forum Europeu da Juventude: 
www.youthforum.org
Portal Europeu da Juventude:
http://europa.eu/youth/about_pt.html
Portal Juventude em acção:
www.juventude.pt

AER Competition for youth from European 
Regions “Do you speak European?”:
http://www.aer.eu/main-issues/youth/do-you-speak-european-aer-
competition.html 
Intercultura AFS:
www.intercultura-afs.pt
NGOTV:
http://ngotv.eu/
Centro de Informação Europeia Jacques Delors
http://www.aprendereuropa.pt/
A Vossa Europa – informações para os cidadãos
http://www.ec.europa.eu/youreurope/index_pt.html



A União Europeia faz uma abordagem ao ensino e ao conhecimento 
muito abrangente, assentando na ideia central de que toda a forma de 
enriquecimento intelectual da pessoa, de estímulo dos seus talentos, 
de valorização das suas competências adquiridas e de valorização da 
contínua actualização de conhecimentos e aquisição de novos, é vá-
lida, digna de reconhecimento e digna de incentivo. Nisto consiste a 
sua visão integrada sobre a educação e formação ao longo da vida.
O grande objectivo desta aposta na educação e na valorização de to-
das as formas de conhecimento, está em que a União Europeia, e des-
de logo o seu espaço económico, possam estar efectivamente entre 
os mais fortes e competitivos a nível mundial, graças à qualidade dos 
seus recursos humanos e à promoção de condições que estimulem a 
livre circulação de capital humano, isto é, de pessoas com formações 
e saberes múltiplos. 

Mesa redonda
Promova uma Mesa Redonda sobre Programas de Mobilidade. Sugerimos a 
escolha dos programas Erasmus e Comenius. No caso do Erasmus, que pre-
vê a mobilidade de alunos do Ensino Superior, com a participação de uma 
ou mais pessoas que tenha tido essa experiência. Escolha uma Instituição 
do Ensino Superior próxima ou alguém que conheça e que queira partilhar 
esta experiência. 
Relativamente ao Programa Comenius, especialmente vocacionado para 
auxiliar na melhoria do ensino pré-escolar, básico, secundário e profis-
sional ao nível europeu, e ainda para melhorar a mobilidade de alunos e 
professores, incentivando, desde logo, nesse processo de intercâmbio a 
aprendizagem das línguas, convide um professor da sua ou de outra es-
cola, responsável pela gestão do Programa Comenius. Cada um dos con-
vidados poderá fazer uma breve exposição sobre cada um dos programas 
seguida de debate.
Aos alunos caberá promover oficialmente os convites, organizar a logís-
tica da sessão, conceber previamente algumas questões que permitam 
a dinamização da Mesa Redonda. O Professor poderá ainda, caso assim 
entenda, seleccionar um aluno para a moderação da sessão.



questionário de Crenças 
Elabore um questionário de crenças com algumas afirmações sobre o 
processo educativo europeu e a harmonização do Ensino Superior. Convi-
de os alunos a indicar em que medida concordam ou discordam das afir-
mações. Sugerimos a utilização do seguinte modelo de questionário:
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Os alunos deverão, posteriormente, fazer algum trabalho de pesquisa so-
bre os temas propostos. Promova a constituição de um painel ilustrativo 
das pesquisas realizadas. Convide os alunos a verificar se as suas cren-
ças se alteraram após a pesquisa que fizeram sobre a harmonização do 
Ensino Superior e o processo educativo europeu.



Para mais informações sobre o Processo de Bolonha, o programa Erasmus, 
ou o Sistema Europeu de Transferência de Créditos, pode consultar os docu-
mentos disponíveis nos seguintes sites oficiais: 
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1290_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_
en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm

Sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida, suas metas, objectivos, frentes de 
acção e iniciativas, será também útil consultar o Portal Europa, disponível em 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_le-
arning/index_pt.htm

Para mais informações sobre o Processo de Copenhaga, poderá consultar 
os documentos disponíveis em http://ec.europa.eu/education/vocational-
education/doc1143_en.htm

Em 2002, o Conselho da Educação, Juventude e Cultura e a Comissão 
Europeia adoptaram o Programa de Trabalho «Educação e Formação 2010», 
o qual se constituiu como o quadro de referência para o desenvolvimento 
das acções estratégicas no âmbito das políticas de educação e formação 
dos Estados-Membros da União Europeia. Para mais informações sobre o 
Programa “Educação e Formação 2010”, pode consultar-se o site: http://
ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm

Para mais informação sobre cada um dos programas de mobilidade, aconse-
lha-se o site da Agência Nacional para a Gestão do Programa Aprendizagem ao 
Longo Vida, disponível em http://alv.addition.pt/.



Jogo “deCide debate euroPa”
Os principais objectivos do jogo “DECIDE DEBATE EUROPA” são: 

1. Desenvolver opiniões explorando vários pontos de vista. Quando aprende-
mos a desenvolver a nossa própria opinião sobre um tópico, ficamos aptos a 
reagir de modo semelhante perante outros assuntos controversos;
2. Confrontar os alunos com o significado de responsabilidade moral, de-
senvolvendo simultaneamente a sua literacia política;
3. Promover a conjugação entre competências de reflexão, expressão 
oral, emoção, literacia e tomada de decisões.

Os materiais necessários para jogar o “DECIDE DEBATE EUROPA” estão 
disponíveis para download e impressão em http://descobreatuaeuropa.
ning.com/group/jogadecidedebateeuropa e na biblioteca do CIEJD em 
www.infoeuropa.eurocid.pt.  Ali é também possível encontrar o vídeo de 
instruções do mesmo, fundamental para perceber as suas regras.

Sugerimos a utilização do jogo para aprofundar os seguintes conceitos:
a. Desenvolvimento Sustentável
b. Protecção ambiental
C. Qualidade e produtividade no trabalho 

 

A Estratégia de Lisboa espelha bem a consciência dos estados e das 
instituições europeias sobre a necessidade de promover um espaço que 
seja mais competitivo mas também mais solidário e justo. A Estratégia 
de Lisboa designa um compromisso que os Estados-Membros assumi-
ram pela primeira vez em 2000, no decurso da Presidência de Portugal 
do Conselho da União Europeia, compromisso esse que vai no sentido de 
todos, em conjunto com as instituições europeias, procurarem desenvol-
ver as medidas mais adequadas à concretização de metas económicas e 
sociais muito importantes. 
Foi traçado um conjunto de grandes objectivos que visam, essencial-
mente, contribuir para a consolidação de um espaço europeu assente na 
competitividade (desde logo económica e tecnológica), na capacidade de 
gerar respostas eficazes aos desafios da globalização, mas igualmente 
assente na promoção da solidariedade, no direito ao emprego, no direito 
ao conhecimento, e no direito a um desenvolvimento económico, ambien-
tal e social sustentável.



d. Flexisegurança ou Flexigurança
e. Aprendizagem ao longo da vida
f. DECIDE
g. Modelo Social Europeu
h. Igualdade de oportunidades
i. Protecção social

rePresentação “e se a união euroPeia não existisse?” 

“A avó do Rui fala-lhes de um tempo que parece saído de 
um filme histórico. Um tempo em que viajar pela Europa era 
complicado.
— Sim, filho, para ir a Espanha comprar uns caramelos era 
preciso ter passaporte — diz ela e o Rui espanta-se. A Úrsula 
não fica assim tão surpreendida.
— E houve uma época em que só se podia levar uma determi-
nada quantia de dinheiro. Eram uns cinco contos, já não me 
lembro bem.
Cinco contos são para aí uns vinte e cinco euros! O quê?! E se 
a pessoa quisesse comprar umas roupas caras em Londres ou 
uns jogos de computador?”

Esta passagem retirada da narrativa ficcional do livro do aluno, reme-
te-nos para um período bastante diferente do actual.
Divida os participantes em grupos. Cada um dos grupos deve repre-
sentar uma cena que evidencie as mudanças introduzidas antes e 
depois da existência da União Europeia. 
Cada grupo terá 15 minutos para se preparar e 5 minutos para repre-
sentar. Sugerimos a exemplificação de situações concretas: necessi-
dade de atravessar um posto fronteiriço, atendimento numa repartição 
bancária, visita a um país com total desconhecimento da língua e onde 
o inglês e o francês praticamente não têm expressão, necessidade de 
recurso a um hospital, jantar num restaurante, necessidade de se dirigir 
a uma embaixada, entre muitos outros. O aluno deverá ser capaz de in-
cluir na representação diferentes temáticas, tais como os programas de 
intercâmbio, a entrada em vigor da moeda única, o direito de protecção 
consular, a livre circulação, cidadania europeia, entre outras que consi-
dere pertinentes. 



Para uma melhor compreensão sobre o funcionamento e estrutura do 
Orçamento Europeu, pode consultar o site da Direcção Geral do Orçamento, 
da Comissão Europeia, disponível em http://ec.europa.eu/dgs/budget/
budget_glance/what_for_pt.htm

Sugerimos a leitura de ‘A Estratégia de Lisboa, a agenda europeia para o 
desenvolvimento económico e social’, Europa: novas fronteiras, nº9/10 
(2001) Lisboa: Centro de Informação Europeia Jacques Delors. 

Aconselhamos ainda a consulta do site 
www.cidadaniaeestrategialisboa.eu



Os cidadãos provenientes de estados fora da União Europeia (ou seja, de 
países terceiros, expressão que designa qualquer país que não faça parte 
da União Europeia) não são cidadãos europeus, facto que se reflecte no 
acesso que podem ter ao direito de livre circulação. 

Hoje existe o estatuto do residente europeu (em vigor desde 2004), que 
consagra os direitos dos que residem na União Europeia, independente-
mente dos seus países de origem.

trabalho de CaMPo
Proponha aos alunos a realização de entrevistas a imigrantes residentes 
em Portugal oriundos de Estados-Membros e de países terceiros.
Sugira a elaboração de um guião de entrevista que explore, essencialmen-
te, as vivências pessoais e profissionais, enfatizando os aspectos rela-
cionados com o emprego, a aceitação social, a livre circulação, acesso a 
cuidados de saúde, entre outros.

visionaMento de filMes
Sugerimos o visionamento de alguns filmes tais como “A Turma”, de Lau-
rent Cantet, um filme francês de 2008,  “Welcome”, de Philippe Lioret, de 
2009 e “O Dia da Saia”, um filme de Jean-Paul Lilienfeld, de 2009. 
O  filme-documentário “In this world”, de Michael Winterbottom, de 2002, 
retrata a condição de “imigrante” no mundo. Sugerimos ainda “A Esquiva”, 
de Abdel Kechiche, filme de 2003, “O segredo de um Cous cous”, de Ab-
dellatif Kechiche (2007) e “Os lisboetas”, filme de 2004 de Sérgio Trefaut. 
Qualquer um deles pode servir de base a um posterior debate sobre imi-
gração e a diversidade cultural europeia.



debate “harMonização 
Cultural euroPeia ?”
Tendo por base os testemunhos de Verónica Martins e Adélia Moreira, 
apresentados no livro do aluno, sugerimos que promova um debate em 
que se confrontem duas posições.
Por um lado, um grupo de alunos que argumentem sobre uma pos-
sível harmonização cultural europeia; por outro lado, um outro grupo 
que argumente sobre a multiculturalidade como grande traço distin-
tivo da União. As sugestões de filmes anteriores podem também ser 
um suporte a esta actividade.

trabalho de CaMPo
Divida os alunos em dois ou três grupos. 
Proponha aos diferentes grupos uma visita a Museus da região, averi-
guando qual o seu grau de acessibilidade a pessoas com necessidades 
especiais físicas, intelectuais ou sociais. Os grupos deverão conceber 
previamente uma grelha (check list) com aquelas que consideram ser 
as exigências nesta matéria. Esta actividade deverá ser bastante mais 
proveitosa se o professor solicitar previamente o acompanhamento de 
um técnico do Museu que possa dar informações sobre as acessibilida-
des do espaço. 

Enfatize a necessidade de averiguar não apenas a acessibilidade do ponto 
de vista físico, mas também no que diz respeito à sua dimensão cultural, 
intelectual e social. Uma consulta ao site do “Grupo para a Acessibilidade 
nos Museus” - www.gam.org.pt - poderá ser muito útil ao desenvolvimento 
desta actividade.  
Esta actividade pretende sublinhar a importância do princípio da não-dis-
criminação e deverá culminar com a partilha de experiências de cada um 
dos grupos nas visitas que efectuou.

Outros sites de interesse para a realização desta actividade:
For diversity. Against Discrimination
www.stop-discrimination.info
Instituto Nacional para a Reabilitação
www.inr.pt

esCrita de uMa Petição
Proponha aos alunos a escrita, em Trabalho de Grupo, de uma petição so-
bre um assunto à escolha. Promova um debate em plenário sobre a perti-
nência democrática da participação política e do direito de petição. Pode 
sugerir que os alunos comecem por fazer uma pesquisa sobre petições 
apresentadas ao Parlamento Europeu.



A Cidadania Europeia concede-nos o direito de participar na formação do 
Parlamento europeu através da escolha livre em eleições europeias dos 
nossos representantes, nesse que é um dos maiores hemiciclos de deci-
são do mundo, com 23 línguas de trabalho!
Podemos não ter essa noção, mas o Parlamento Europeu não é um órgão 
consultivo ou apenas com capacidade de alterações menores na redacção 
dos textos do Direito Comunitário. É, de facto, um órgão com verdadeira ca-
pacidade de decisão.

Construção de uM MaPa 
Proponha a construção de um mapa, desenvolvido em Trabalho de Gru-
po, com a marcação das línguas oficiais faladas nos diferentes países da 
União Europeia. Poderá ser escolhida uma palavra que será escrita nas 
diferentes línguas. O mapa elaborado na turma poderá ser enriquecido 
com as bandeiras dos diferentes países.
As Línguas oficiais do Parlamento Europeu são 23.  
Poderá sugerir um debate associado sobre a questão da língua: sendo 
mais do que uma ferramenta de expressão, é uma forma de construção 
e interpretação da realidade.

faça CoM os alunos
Faça com os alunos uma consulta ao site do Parlamento Europeu de Jo-
vens em www.eypej.org.
Se houver algum aluno ou aluna na sua escola que tenha participado numa 
visita ao Parlamento Europeu, convide-o a partilhar a sua experiência numa 
breve sessão com a turma.



Poderá utilizar os conteúdos pedagógicos disponíveis no site do CIEJD http://
www.aprendereuropa.pt/page.aspx?idCat=598&idMasterCat=339

No site do CIEJD 
http://dossiers.eurocid.pt/tratadodelisboa
podem encontrar-se diversos materiais que explicam o Tratado de Lisboa 
aos alunos do ensino secundário e ao cidadão em geral.



Sendo Portugal um dos países com uma das maiores Diásporas no Mundo 
(ou seja, com uma enorme comunidade de Portugueses e de luso-descen-
dentes espalhada pelos mais diversos países) a possibilidade de partici-
pação política em países como a França, o Luxemburgo ou a Alemanha, é 
muito importante para as nossas comunidades aí radicadas, pois podem 
assim ser uma voz activa na esfera de decisões políticas que são tomadas 
a nível local e que também se reflectem nas decisões a nível estatal.

Mesa redonda
Apresente dados sobre a idade legal para exercer o direito de voto nos dife-
rentes países da União Europeia.
Proponha um debate (estilo frente-a-frente televisivo com representantes 
de diferentes opiniões) sobre as vantagens e desvantagens do limite dos 
18 anos para votar. O professor poderá liderar o debate de forma a colocar 
questões pertinentes que suscitem um aprofundamento do debate.

“Corrida Cerebral”
Para a execução desta técnica é necessário um espaço grande e desim-
pedido pois esta exige a corrida dos participantes numa luta contra o tem-
po entre dois pontos (Estações) diferentes do espaço. Para além disso, 
é necessário um exemplar por aluno da tabela I e um carimbo com um 
desenho à escolha.

A ”Corrida Cerebral” tem lugar entre duas “estações” a pelo menos 10m a 
15m uma da outra. O professor está colocado, sozinho, numa das “esta-
ções” junto a uma mesa e tem o carimbo. Todos os alunos devem estar 



posicionados no outro extremo do espaço, a sala de aula, a outra “estação”, 
cada um com uma folha contendo a Tabela I. Quando o professor der sinal, 
todos os alunos escrevem na sua tabela 5 ideias/respostas. Assim que ti-
verem as 5 ideias/respostas, correm para a “estação” onde está o profes-
sor. Este verifica se estão cinco ideias/respostas escritas e, nesse caso, 
carimba a folha. O participante corre para o ponto inicial (sala de aula) e aí 
escreve mais cinco ideias/respostas. Assim que tiver as cinco ideias/res-
postas corre para a outra “estação” (professor) a fim de receber mais um 
carimbo na sua folha. Todos fazem ao mesmo tempo estes percursos entre 
a “estação” de partida e a “estação do professor”. “Ganha” a “Corrida Cere-
bral” o participante que, no final do tempo concedido pelo professor, tiver 
o maior número de carimbos nas suas folhas (o maior número de folhas 
carimbadas). Deve ser atribuído um “prémio” ao vencedor. Em alternativa, 
aplique a mesma técnica mas com a formação de equipas e não individual-
mente. Vence a equipa com o maior número de carimbos acumulados pelo 
conjunto dos seus membros.

tabela i

Problema: Vais viajar para um país longínquo. Quando chegas ao aeroporto 

da capital, levam-te para um hotel a 400 Kms, em plena floresta tropical. A 

seguir apresentam-te um grupo de jovens daquele país que vivem isolados 

na floresta e pedem-te: 

- Explica a este grupo de jovens que resultados tem a União Europeia vindo 

a alcançar ao longo dos anos.
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