
Este jogo é um quebra-cabeças que ajudará os alunos a conhecerem os Estados-Membros da UE. 
O jogo consiste em «decifrar um código», com os alunos a trabalhar em grupos que concorrem para 
encontrar o código o mais rapidamente possível. O objetivo deste jogo é incentivar a curiosidade dos 
alunos no sentido de descobrirem os países que são Estados-Membros da União Europeia. 

Após o jogo, o professor presta mais informação sobre os conhecimentos adquiridos. O professor 
pode também optar por debater as diferentes fases do processo de alargamento, com a ajuda da 
apresentação. 

METODOLOGIA DURAÇÃO MATERIAL
Jogo educativo: 
Estados-Membros da 
UE

20 min - Conjunto de cartões com os países para cada grupo 

- Folha de descodificação para cada grupo

- Mapa da Europa para cada grupo (opcional)

Apresentação 10-20 minutos - Computador + projetor

- Apresentação do módulo 2

OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS
ATITUDE

-  Os alunos desejam descobrir que países são Estados-Membros da União Europeia.  

CONHECIMENTO
-  Os alunos sabem que países são Estados-Membros da UE.

- Podem também conhecer os diferentes processos de adesão.

PASSO A PASSO

1. O JOGO

ORIENTAÇÕES PARA OS PROFESSORES  
MÓDULO 2 - JOGO DOS ESTADOS-
MEMBROS DA UE 
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CENÁRIO
A turma é dividida em grupos de três a quatro alunos. Os grupos concorrem entre si. 

PROCESSO
- Pergunta aos alunos: «Quantos Estados-Membros tem atualmente a UE?»  De seguida, diz aos 

alunos que lhes compete agora descobrir quais são os 27 Estados-Membros.

- Primeiro, explica o jogo: 

- Cada grupo recebe um conjunto de 40 cartões. Nesses cartões, encontram-se a forma e o 
nome de 40 países.

- A primeira tarefa de cada grupo consiste em selecionar os 27 Estados-Membros da UE. 
Devem fazê-lo o mais rapidamente possível.

- Cada cartão com um país tem uma letra, que faz parte do «código». Mantenham apenas 
os cartões dos países que selecionaram como Estados-Membros da UE. Precisam das letras 
destes cartões, porque, juntas, formam o código. 

- Utilizem a folha de descodificação para descobrir o código, marcando as letras que 
descobriram. 

- A solução é uma frase em inglês. 

- Distribui por cada grupo o material necessário: um conjunto de 40 cartões, uma folha de 
descodificação e um mapa da Europa (opcional, para que possam ver onde se encontram os 
países)

- O primeiro grupo a decifrar o código ganha o jogo. 

- Deixe os outros grupos continuarem até que todos tenham decifrado o código. 

Quanto mais erros os alunos cometerem na seleção dos Estados-Membros da UE, mais difícil será 
encontrar a solução. Isto não constitui um problema.  O mais importante é que cada vez que pegam 
num cartão se perguntem: «Este país é ou não um Estado-Membro da UE?» Depois do jogo, quererão 
saber quais os países que são Estados-Membros da UE, objetivo deste jogo. É claro que, como professor, 
pode ajudar os grupos no processo de seleção. 

ALGUMAS SUGESTÕES
- Se tiver grupos mais conhecedores, não precisa de lhes dar muita informação sobre a forma 

de utilizar a folha de descodificação: devem descobrir sozinhos. Só precisa de lhes dizer que 
a solução é uma frase em inglês. Se tiver grupos que precisem de mais ajuda, pode dizer-lhes 
que necessitam apenas das letras dos cartões com os países que selecionaram como Estados-
Membros da União Europeia. Se marcarem estas letras na folha de descodificação, conseguirão 
ler o código (a frase) da esquerda para a direita, de cima para baixo. 

- A solução consiste em 27 letras, uma por cada país, o que significa que algumas letras ocorrem 
várias vezes. Por exemplo, quando os alunos selecionarem um cartão com um país que tem a 
letra «E» como código, isso significa, implicitamente, que todos os outros cartões com os países 
que têm a letra «E» estão também corretos. Assim, os alunos podem imediatamente marcar 
todos os «E» na folha de descodificação. Alternativamente, podem marcar a letra de cada cartão 
à medida que avançam. De qualquer forma, o resultado final é o mesmo. Convém não partilhar 
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esta informação com os alunos no início, mas apenas quando perguntarem. 

- Os alunos não detetarão, provavelmente, este aspeto, mas as letras da solução estão por ordem 
cronológica de entrada na UE. Por exemplo, o primeiro «L» pertence à Bélgica e o último «R» 
pertence à Croácia.

SOLUÇÃO  
LET US BUILD OUR FUTURE TOGETHER

 

2. APRESENTAÇÃO:
DEBATER OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS

CENÁRIO
Os alunos estão sentados para que possam ver facilmente a apresentação. 

PROCESSO
Utilize a apresentação fornecida para apresentar os Estados-Membros e as fases do alargamento.

A apresentação começa por uma panorâmica dos atuais Estados-Membros. Depois de jogarem, os 
alunos terão curiosidade em saber se as suas respostas estão corretas. A apresentação explica em 
seguida a data de cada alargamento. Pode optar por se concentrar apenas nos atuais Estados-Membros 
e não debater o processo de alargamento. Pode encontrar informações úteis aqui.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/167/the-enlargement-of-the-union

