
Este jogo de cartas tem por base o princípio de perguntas e respostas. As perguntas abordam a História 
da União Europeia e a UE em geral. Os alunos não saberão, provavelmente, a maioria das respostas. O 
método utilizado neste jogo incentiva os alunos a memorizarem as respostas às perguntas e, portanto, 
a adquirirem conhecimentos sobre a UE enquanto jogam. 

Depois de jogarem, o professor pode optar por fornecer mais informações sobre o tema. 

METODOLOGIA DURAÇÃO MATERIAL
Jogo educativo: Factos 
sobre a UE

20 min -   Cronómetro para cada grupo (pode permitir que os alunos usem os seus 
Smartphone) 

- Conjunto de 25 cartões com factos sobre a UE para cada grupo

Apresentação 10-20 minutos -   Computador + projetor

- Apresentação do módulo 3

OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS
ATITUDE

-  Os alunos querem conhecer melhor a União Europeia.  

CONHECIMENTO
-  Os alunos sabem como, quando e por que razão a União Europeia foi criada.

-  Os alunos sabem alguns factos básicos sobre a União Europeia.

PASSO A PASSO
1. O JOGO
INSTRUÇÕES  
Os alunos jogam em pequenos grupos de número par, com um mínimo (e de preferência) quatro 
alunos em cada grupo. São igualmente possíveis grupos de seis alunos. Todos os grupos jogam em 
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simultâneo, embora separadamente. Dentro de cada grupo, os alunos 
formam equipas de duas pessoas. Caso algum grupo tenha um 
número ímpar de alunos, o professor pode participar nesse grupo. As 
equipas sentam-se face a face, conforme ilustrado.

PROCESSO 
- O objetivo final é recolher o número máximo de cartões possível em equipa.

- Cada grupo recebe um conjunto de cartões. Cada um dos cartões possui uma pergunta e 
respetiva resposta. 

- Uma pessoa começa (pessoa 1A) e fica com o conjunto de cartões. Faz uma pergunta 
ao membro da sua equipa, sentado à sua frente (pessoa 1B). Se a pessoa 1B responder 
corretamente, a equipa 1 pode conservar o cartão e a pessoa 1A lê a pergunta seguinte. Se a 
pessoa 1B responder incorretamente, a pessoa 1A coloca o cartão na parte de trás do conjunto 
de cartões e faz a pergunta seguinte. 

- Esta equipa continua a jogar até que o cronómetro indique que a sua vez acabou. 

- A vez de cada equipa dura 30 segundos. 

- No final dos 30 segundos, o jogador passa o conjunto de cartões para o vizinho do lado 
esquerdo (pessoa 2A), da equipa 2. 

- Agora é a vez da segunda equipa, e a pessoa 2A faz perguntas à pessoa 2B. Após 30 segundos, 
o conjunto de cartões é transmitido à pessoa 1B e, em seguida, à pessoa 2B, e assim 
sucessivamente. 

- Prossegue-se dessa forma até que todas as respostas sejam dadas e todos os cartões estejam na 
posse de uma das equipas. 

- A equipa que não está a jogar (a ler e responder às perguntas) faz um registo do tempo. 

- A equipa que recolheu a maioria dos cartões (dando mais respostas corretas) vence o jogo.

Cada membro do grupo tem várias oportunidades para jogar, umas vezes lendo as perguntas, outras 
vezes respondendo-lhes. Desta forma, todos os jogadores conseguem ver as perguntas e as respostas, 
permitindo-lhes memorizar a informação. 

   Breve resumo das regras:
-  A vez de cada equipa dura 30 segundos. Nesses 30 segundos, uma equipa deve responder corretamente 

a tantas perguntas quanto possível. 

-  Só se pode tentar responder a uma pergunta uma vez. Se a primeira resposta estiver incorreta, a pessoa 
que faz a pergunta coloca o cartão na parte de trás do conjunto de cartões e passa para a pergunta 
seguinte. Por conseguinte, a pessoa que responde à pergunta não está autorizada a corrigir-se. 

-  Se um jogador não sabe a resposta, diz «passo». A pessoa que faz a pergunta coloca o cartão na parte de 
trás do conjunto de cartões e passa para a pergunta seguinte. 

-  A informação, nos cartões, que está entre parêntesis é informação adicional. Os jogadores não precisam 
de a referir para responder corretamente a uma pergunta. Por vezes, há várias maneiras de responder 
corretamente, caso em que haverá um sinal de barra («/») entre as possibilidades. Uma das possíveis 
respostas é suficiente.
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ALGUMAS SUGESTÕES
- Explique o jogo, exemplificando. 

CONTEÚDO

Há 25 perguntas sobre a História e os factos essenciais relativos à União Europeia. 
Há duas perguntas sobre «o/a atual presidente do/a». Convém verificar quem é a pessoa que detém 
o cargo neste momento. Pode encontrar uma hiperligação no quadro que se segue. As duas últimas 
perguntas são específicas para o seu país. Pode também encontrar uma hiperligação para as respostas 
no quadro que se segue.

Tem de imprimir os cartões e escrever as respostas neles.

Pergunta Resposta
15. Quem é o/a atual Presidente (2014-2019) do Conselho 

Europeu (cimeira)? 
..................................

2019-2024: (Charles) Michel. Clique aqui para 
verificar se esta é ainda a resposta: www.
consilium.europa.eu/pt/european-council/
president/role/

16. Quem é o/a atual Presidente da Comissão Europeia? ..................................

2019-2024: (Ursula) von der Leyen. 
Clique aqui para verificar se esta é ainda 
a resposta: ec.europa.eu/commission/
commissioners/2019-2024/president_en

24. Cada Estado-Membro nomeia um/a comissário/a para 
a Comissão Europeia. Qual é o/a atual comissário/a 
nomeado/a pelo teu país? 

..................................

Clique aqui para ver a lista dos comissários: 
https://ec.europa.eu/commission/
commissioners/2019-2024_pt

25. Cada Estado-Membro dispõe de um determinado número 
de lugares no Parlamento Europeu, com base na dimensão 
da sua população. Quantos deputados ao Parlamento 
Europeu possui atualmente o teu país?

..................................

Clique aqui para ver o número de lugares de 
cada Estado-Membro: www.europarl.europa.eu/
meps/

2. APRESENTAÇÃO:
DEBATER OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS
CENÁRIO
Os alunos estão sentados para que possam ver facilmente a apresentação. 
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PROCESSO
Utilize a apresentação para fornecer mais informações úteis sobre a História da União Europeia.

 

HIPERLIGAÇÕES ÚTEIS

- Pode encontrar informações úteis no sítio Web da UE aqui https://europa.eu/european-union/about-
eu/history_pt

- Clique aqui para ver a oferta educativa da Casa da História Europeia: https://historia-europa.ep.eu/pt/
educadores-e-professores

- A apresentação «A UE em diapositivos» ilustra diversos aspetos da União Europeia: https://europa.eu/
european-union/documents-publications/slide-presentations_pt

- Em o-que-a-europa-faz-por-mim,  existem numerosos exemplos sobre a forma como a UE afeta a 
nossa vida quotidiana: https://what-europe-does-for-me.eu 
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