
AÇÃO ESTRATÉGICA 1  

 ▶ Orienta a pesquisa. Responde a dúvidas.

ALUNO

 ▶ Escolhe oito dos vinte e sete «pães falantes» e identifica as respetivas 
nacionalidades, em As línguas faladas na Europa.

 ▶ A que grupos linguísticos pertencem as expressões seguintes?
•Bonjour      •Dobro jutro      •Dobré ráno      •Buongiorno      •Godmorgen
Resposta: 
Bonjour – Românico 
Dobro jutro – Eslavo 
Dobré ráno – Eslavo 
Buongiorno – Românico 
Godmorgen – Germânico 

20´

RECURSOS

3º CICLO | MÓDULO A 
O QUE É A UNIÃO EUROPEIA?

Bandeiras - nível avançado
https://learning-corner.learning.europa.eu/play-games/match-flags_pt

À descoberta da Europa, As línguas faladas na Europa - p.14
https://op.europa.eu/webpub/com/lets-explore-europe/pt/#chapter3

       

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 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES
O/A aluno/a deve ser capaz de: 
Identificar os Estados-Membros da UE reconhecendo as respetivas 
bandeiras, capitais, línguas e nacionalidades
Reconhecer os símbolos da UE

45´AULA A2

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 
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RECURSOS
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 ▶ Refere três línguas europeias que não pertençam a nenhum dos três grandes 
grupos linguísticos.
Resposta: Estónio, Finlandês, Grego, Húngaro, Irlandês, Letão, Lituano, Maltês.

Completa os exercícios, páginas 37 e 38 (VERSÃO PDF).

A UE em diapositivos

Os símbolos da UE - diapositivo 3 
        https://learning-corner.learning.europa.eu/eu-slides_pt

EUROPA Construir + em conjunto.

SÍMBOLOS EUROPEUS. Afirmar + a nossa diversidade 
        https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/EUROPE_Building
        _together.html#EUROPEAN_SYMBOLS  

A bandeira europeia
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_pt

O hino europeu
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_pt 

Outras versões do hino europeu: hip-hop; trance; techno; romani... 
https://www.coe.int/pt/web/about-us/the-european-anthem

Conhecer a divisa da UE
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_pt

Dia da Europa
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/europe-day_pt

EUROPE DIRECT: procura o centro na tua região 
https://portugal.representation.ec.europa.eu/contactos/em-portugal/
encontre-um-centro-da-ue-perto-de-si-em-portugal_pt

EUROPA Organizar-se + em conjunto

Uma moeda única  
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
EUROPE_Organising_together.html#THE_SINGLE_CURRENCY_AND_THE_EURO_AREA
_Organising_together.html#THE_SINGLE_CURRENCY_AND_THE_EURO_AREA 

RECURSOSRECURSOS

 ▶ Orienta a pesquisa. Responde a dúvidas. Sugere a/o(s) aluno/a(s) a comemoração 
do Dia da Europa (9 de maio), através da organização de um evento a decorrer na 
escola. Solicita auxílio ao EUROPE DIRECT da tua região.

PROFESSOR/PROFESSORA

https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/EUROPE_Building_together.html#EUROPEAN_SYMBOLS
https://portugal.representation.ec.europa.eu/contactos/em-portugal/encontre-um-centro-da-ue-perto-de-si-em-portugal_pt
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/EUROPE_Organising_together.html#THE_SINGLE_CURRENCY_AND_THE_EURO_AREA_Organising_together.html#THE_SINGLE_CURRENCY_AND_THE_EURO_AREA
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Executa o exercício sobre a moeda de 2 euros. 

    Ouve o hino europeu. 

   Ouve o hino europeu noutras 
   versões musicais.

 ▶ Quem compôs o «Hino à Alegria»? Quando?
Resposta: Ludwig Van Beethoven. Em 1823.

 ▶ Justifica a escolha do «Hino à Alegria» como hino da UE.
Resposta: foi escolhida esta peça musical por se considerar que exalta os ideais 
europeus de liberdade, paz e solidariedade.

 ▶ Justifica a divisa «Unida na diversidade».
Resposta: a divisa, que data do ano 2000, evoca a forma como os europeus se uniram 
e formaram a UE para trabalhar em conjunto pela paz e prosperidade e evoca a 
enriquecedora diversidade de culturas, tradições e línguas que caracteriza o continente 
europeu.

 ▶ Em que dia se comemora a União Europeia?
Resposta: no dia 9 de maio.
 

 ▶ Descreve a história da bandeira europeia.
Resposta: a bandeira surgiu em 1955 como bandeira do Conselho da Europa, tendo 
sido adotada, em 1985, como bandeira da União Europeia.

 ▶ Explica a simbologia da bandeira europeia.

ALUNO/ALUNA Em grupos de 
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