
2º CICLO | MÓDULO A 
O QUE É A UNIÃO EUROPEIA?

AÇÃO ESTRATÉGICA 1  

ALUNO
 ▶ Imprime o mapa Estados-Membros da União Europeia e o Jogo «quantos-queres» 

e explora-os com o/a(s) aluno/a(s).

▶ Quantos países fazem parte da UE? 
Resposta: 27 países  

▶ Refere e pinta no mapa, em Europa + em conjunto, dois países situados no 
sudoeste da UE.
Resposta: Portugal e Espanha. 

 

15´

RECURSOS

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES
O/A aluno/a deve ser capaz de: 
Conhecer o número de Estados pertencentes à UE 
Identificar alguns Estados-Membros através das respetivas bandeiras, 
capitais e línguas

45´AULA A3

Jogo «quantos-queres» 
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/93862d6e-436a-11ea-b81b
-01aa75ed71a1

Europa + em conjunto!
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/adf7b050-4365-11ea-b81b-01aa7
5ed71a1/language-pt

O puzzle da UE (nível fácil)
https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_pt

    Monta o Jogo «quantos-queres» e responde às 
questões da secção em tons de amarelo e verde.

Linguagens e textos
Informação e Comunicação
Raciocínio e resolução de problemas
Pensamento crítico e pensamento criativo
Relacionamento interpessoal
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Sensibilidade estética e artística
Consciência e domínio do corpo

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA):
A 
B 
C 
D 
E 
F 
H 
J 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA - DOMÍNIOS
- 1º GRUPO

Direitos Humanos; Igualdade de Género; 
Interculturalidade 

- 2º GRUPO
Instituições e participação democrática 

- 3º GRUPO 
Segurança, Defesa e Paz 

PROFESSOR/PROFESSORA

ALUNO/ALUNA Em grupos de 

https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/93862d6e-436a-11ea-b81b-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/adf7b050-4365-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-pt


PROFESSOR

RECURSOS

 ▶ Refere e pinta, no mapa, dois países situados no Sudeste da UE.
Resposta: Grécia, Bulgária, Roménia, Croácia, Itália.

▶ Refere e pinta, no mapa, um país da UE no qual se fale alemão.
   Resposta: Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Bélgica.  

 ▶ Refere e pinta, no mapa, um país da UE no qual se fale francês (língua oficial).
Resposta: França, Bélgica, Luxemburgo.

 ▶ Refere e pinta no mapa um país da UE no qual se fale inglês (língua oficial).
    Resposta: Irlanda, Malta.

 ▶ Refere e pinta no mapa os países da UE que possuem fronteiras terrestres 
    com a Rússia.
    Resposta: Finlândia, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia.

AÇÃO ESTRATÉGICA 2  

ALUNO

 ▶ Imprime o mapa da página 37, em À descoberta da Europa.

30´

RECURSOS

EUROPA Construir + em conjunto 

       GEOGRAFIA DA EUROPA. Compreender + o nosso espaço comum  
        https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
        EUROPE_Building_together.html#GEOGRAPHY_OF_EUROPE

Bandeiras: em Bandeiras (nível normal)
https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_pt 

Capitais: À descoberta da Europa - p.37 e 38
https://op.europa.eu/pt/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/1632f
7f3-4368-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-pt

Línguas: À descoberta da Europa - p.8 e 9
https://op.europa.eu/pt/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/1632f
7f3-4368-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-pt 

EUROPA Organizar-se + em conjunto - Avaliação dos conhecimentos
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/EUROPE_Organising_together.
html#TEST_YOUR_KNOWLEDGE  

Mas afinal o que é a União Europeia?
https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_pt 

    Executa o exercício, em O puzzle da UE 
    (nível fácil).

Executa o exercício: Assinala o teu país com uma cruzinha. Utiliza o 
“mapa” anexo em GEOGRAFIA DA EUROPA Compreender + o nosso 
espaço comum.
No mesmo mapa, assinala a Áustria, a Suécia e os Países Baixos.
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PROFESSOR/PROFESSORA

ALUNO/ALUNA Em grupos de 

https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/EUROPE_Building_together.html#GEOGRAPHY_OF_EUROPE
https://op.europa.eu/pt/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/1632f7f3-4368-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-pt
https://op.europa.eu/pt/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/1632f7f3-4368-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-pt
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/EUROPE_Organising_together.html#TEST_YOUR_KNOWLEDGE


    Executa o jogo, em Bandeiras 
    (nível normal).

Executa o jogo, em À descoberta da Europa, página 37. 
Escolhe oito dos vinte e sete «pães falantes» e identifica as 
respetivas nacionalidades, em As línguas faladas na Europa.

 ▶ Quantos grupos ou «famílias» de línguas existem na Europa?
Resposta: três.

▶ Identifica-as.
   Resposta: grupo germânico; grupo eslavo; grupo românico.

Executa o exercício Avaliação dos conhecimentos.
Quizzzzzz! (línguas), em EUROPA Organizar-se + em conjunto.

Executa o exercício, em Mas afinal o que é a União Europeia?
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