
Esta lição pretende mostrar aos alunos a forma como a UE melhora a sua vida quotidiana. A fim de 
explicar de que forma a UE é diferente dos governos nacionais, regionais ou locais, a lição começa por 
um jogo em que são apresentados alguns exemplos concretos da legislação da UE. Neste jogo de 
eliminação, para cada exemplo, os alunos indicam se consideram que se trata ou não de legislação da 
UE. 

Depois do jogo, o professor pode optar por prestar mais informação sobre alguns dos exemplos.

METODOLOGIA DURAÇÃO MATERIAL
Jogo educativo: a 
UE na nossa vida 
quotidiana.

10 min - 1 folha de perguntas para o professor

Apresentação 10 min - Computador + projetor

-   Apresentação do módulo 4

OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS
ATITUDE

-  Os alunos estão cientes da importância da UE na sua vida quotidiana. 

CONHECIMENTO
-  Os alunos sabem que a União Europeia tem poder legislativo.

-  Os alunos conhecem alguns exemplos concretos da legislação da UE.

PASSO A PASSO
1. O JOGO

ORIENTAÇÕES PARA OS PROFESSORES 
MÓDULO 4 - A UE NA NOSSA VIDA QUOTIDIANA
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CENÁRIO  
Os alunos estão sentados durante a breve introdução. Após a explicação do jogo, todos os alunos se 
levantam. Cada aluno joga individualmente. Existem dois cantos definidos (ou duas metades definidas) 
na sala de aula: um canto é o canto «UE», o outro é o canto «não UE». Este último inclui o nível nacional 
de governo, mas também as regiões, os municípios, etc. 

PROCESSO
Introdução: Antes do início do jogo, importa explicar que a União Europeia tem o poder de legislar. 
No entanto, a União Europeia só pode agir nos domínios em que os seus Estados-Membros a tenham 
autorizado a fazê-lo, através dos Tratados da UE. É também importante saberem que existe um 
primado do Direito Europeu: se uma lei nacional for contrária a uma disposição da UE, as autoridades 
dos Estados-Membros devem aplicar a disposição da UE. O princípio do primado é aplicável a todos os 
atos da UE com força vinculativa. 

Explicação do jogo: o jogo é um concurso de eliminação entre os alunos. Cada vez que o professor 
refere um exemplo de uma medida legislativa, lei ou jurisdição, os alunos devem indicar se consideram 
que se trata ou não de legislação da UE. Os alunos podem indicar a sua resposta colocando-se no 
«canto UE» ou no canto «não UE». Depois de os alunos terem escolhido, o professor dá-lhes a resposta 
correta. Os alunos que tenham respondido corretamente podem ficar onde estão para o próximo 
exemplo. Os alunos que tenham respondido de forma incorreta devem sentar-se. 

O professor continua até restarem três alunos (ou pode continuar até só restar um). Se necessário, pode 
recomeçar o jogo (por exemplo, se todos os alunos estiverem sentados após apenas três exemplos, 
podem levantar-se todos de novo para mais alguns exemplos). 

 

ALGUMAS SUGESTÕES
- Se os alunos estiverem entusiasmados com o jogo, não dê muitas explicações após cada 

exemplo. Pode, depois, passar em revista os exemplos com a apresentação.

CONTEÚDO
Ver o documento «perguntas para os alunos».
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2. APRESENTAÇÃO:
DEBATER OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS
CENÁRIO
Os alunos estão sentados para que possam ver facilmente a apresentação.  

PROCESSO
A apresentação deste jogo fornece mais informações úteis sobre exemplos concretos da legislação da 
UE.

HIPERLIGAÇÕES ÚTEIS
- Existem muitos exemplos concretos da legislação da UE no sítio Web «o-que-a-europa-faz-por-

mim».  

- Um jogo divertido em linha sobre a forma como a UE afeta a nossa vida quotidiana é 
the12differences.eu. O objetivo é procurar 12 diferenças entre dois desenhos quase idênticos 
de uma cidade aleatória, uma situada na UE e a outra situada fora da UE. Cada diferença indica 
um exemplo concreto da legislação da UE. 
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https://what-europe-does-for-me.eu/pt/home
https://what-europe-does-for-me.eu/pt/home
https://www.the12differences.eu/en/home/1

