
 

 

Cenário de Aprendizagem da Europeana 
 

Título   

A União Europeia 

Autor (es)  

Paulo Antunes 

Sumária 

Tabela Sumária  

Disciplina(s) História  

Tópico Conhecer e compreender a inserção de Portugal na Europa e na União Europeia 

Idade dos Alunos CEF: 15 – 16 anos  

Tempo de 

Preparação 

90 minutos 

Duração 

Atividade 

90 + 45 minutos 

Material Online  RTP - http://ensina.rtp.pt/artigo/a-assinatura-da-adesao-a-cee/ (1) 

Kahoot - https://kahoot.com/ (2) 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_pt#tab-0-1 (3) 

Material Offline Mapa político da Europa 

Cartolina, lápis de cor, régua, borracha 

Recursos 

Europeana 

Historiana 

http://la.historiana.eu/objects/155c96cf-e31f-449d-b3b4-

8f3698c928af/Rising%20from%20the%20ruins%20-%20teacher%20-

%20powerpoint.pptx (4) 

Licenças 

 Attribution ShareAlike CC BY-SA 

Tema 

História da União Europeia. Portugal na União Europeia.  

http://ensina.rtp.pt/artigo/a-assinatura-da-adesao-a-cee/
https://kahoot.com/
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_pt#tab-0-1
http://la.historiana.eu/objects/155c96cf-e31f-449d-b3b4-8f3698c928af/Rising%20from%20the%20ruins%20-%20teacher%20-%20powerpoint.pptx
http://la.historiana.eu/objects/155c96cf-e31f-449d-b3b4-8f3698c928af/Rising%20from%20the%20ruins%20-%20teacher%20-%20powerpoint.pptx
http://la.historiana.eu/objects/155c96cf-e31f-449d-b3b4-8f3698c928af/Rising%20from%20the%20ruins%20-%20teacher%20-%20powerpoint.pptx
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Integração no currículo 

Cidadania e Mundo Atual dos CEF: Módulo B6 – “Funcionamento da UE: A Europa Unida” 

Objetivo da aula 

• Localizar os países europeus e, em particular, os que integram a União Europeia.  

• Mencionar os principais objetivos da União Europeia.  

• Referir os sucessivos alargamentos da União Europeia. 

Tendências 

Aprendizagem colaborativa: um forte foco no trabalho em grupo. 

Aprendizagem entre pares: aprendendo com os colegas.  

Idade dos alunos 

CEF: 15 – 16 anos  

Competências para o século XXI 

Criatividade e inovação: os alunos têm de criar um jogo. 

Colaboração: os alunos terão de trabalhar em equipa. 

Comunicação: os alunos devem apresentar e discutir as suas ideias, mais de uma vez durante estas aulas, 

promovendo as suas competências de comunicação. 

Pensamento Crítico: os alunos discutirão sobre as consequências da 2ª Guerra Mundial, criação da CEE 

(atual UE) e adesão de Portugal, sendo capazes de uma opinião mais informada sobre o tema. 

Atividades 

Nome da atividade Procedimento Duração 

1. Localização dos 
países europeus 

Através de um mapa político da Europa os alunos são convidados a 
localizar os países europeus, em particular, os que integram a União 
Europeia 

15m 

2. História e 
objetivos da União 
Europeia 
(aquisição & 
discussão) 

Explorar a apresentação PPT disponível no recurso Historiana (4) 
relativo à reconstrução da Europa após a 2ª Guerra Mundial. Explorar 
o recurso Europeana (2) com os objetivos da União Europeia. 

15m 

3. adesão de 
Portugal à União 
Europeia 
(aquisição & 
discussão) 

Apresentar o vídeo (1) da assinatura da adesão de Portugal à União 
Europeia (na altura, CEE) e discutir as vantagens daí decorridas até à 
atualidade. 

15m 

4. Alargamentos 
da EU (aquisição, 
discussão e 

Explorar com as datas de adesão dos 28 países membros através do 
recurso 3.  Criar e pintar um mapa, com os vários alargamentos da 
União Europeia, a diferentes cores. 

45m 
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Nome da atividade Procedimento Duração 

trabalho 
colaborativo) 

5. Criação de Quis 
(discussão, criação 
e trabalho 
colaborativo) 

Criar um Quiz no Kahoot (2) acerca da União Europeia para partilhar 
na semana da Europa. 

45m 

Avaliação 

Avaliação formativa; grelha de observação da sala de aula. 

Sobre o projeto Europeana DSI-4 

A Europeana é a plataforma europeia dedicada ao património cultural digital que permite o acesso online gratuito a mais de 53 

milhões de itens digitalizados provenientes de museus, arquivos, bibliotecas e galerias da Europa. O projeto Europeana DSI-4 

prossegue as ações das três anteriores Infraestruturas de Serviços Digitais da Europeana (DSIs). Esta é a quarta repetição com 

resultados confirmados de concretizações em matéria de criação de acesso, interoperabilidade, visibilidade e utilização do 

património cultural europeu nos seguintes cinco públicos-alvo: Cidadãos Europeus, Educação, Investigação, Indústrias Criativas 

e Instituições de Património Cultural. 

A European Schoolnet (EUN) consiste numa rede de 30 Ministérios da Educação europeus sediada em Bruxelas. Como 

organização não lucrativa, o objetivo da EUN é o de promover a inovação no ensino e na aprendizagem junto dos seus principais 

parceiros: Ministérios da Educação, escolas, professores, investigadores e parceiros empresariais. A tarefa da European Schoolnet 

no projeto DSI-4 da Europeana é a de dar continuação e expandir a Comunidade Educativa da Europeana. 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

