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SOBRE A «EUROPE@SCHOOL» – LIÇÕES 
PRÁTICAS SOBRE A UNIÃO EUROPEIA 

CONCEITO: O QUE É A «EUROPE@SCHOOL»?
A ferramenta educativa «Europe@school - Lições práticas sobre a União Europeia» foi inicialmente 
desenvolvida para oferecer às escolas no Programa «Escola embaixadora do Parlamento Europeu» 
uma ferramenta educativa para ensinar a União Europeia aos alunos de forma prática. Contém lições 
específicas que são úteis, eficazes e atraentes para ensinar alunos com idades compreendidas 
entre os 14 e os 18 anos sobre a UE. 

O objetivo é garantir que todas as escolas na Europa disponham de ferramentas para ensinar os 
alunos sobre a democracia parlamentar europeia e das informações necessárias para participarem e 
se envolverem nas atividades do Parlamento Europeu destinadas aos jovens. O material pode, 
evidentemente, ser utilizado para um público mais vasto.  

Abordagem modular e metodologias práticas 
Este material provou ser atrativo para alunos e professores, graças à sua opção por metodologias 
práticas, como jogos educativos, jogos de simulação e exercícios de debate. Com efeito, a 
investigação já realizada tem mostrado que a aprendizagem baseada na experiência é uma estratégia 
de aprendizagem estimulante com grande impacto. 

Todos os módulos do material podem ser utilizados separadamente. No seu papel de professor, pode 
selecionar os módulos que melhor se adaptem aos seus alunos e respetivo plano de estudos. 

Além disso, no final do manual do professor, pode encontrar uma lista de recursos de aprendizagem 
complementares, que utilizam uma abordagem prática semelhante. 

Matriz assente em princípios educativos 
«Europe@school» foi desenvolvido de acordo com uma série de sólidos princípios educativos. Estes 
princípios garantem que o material é criativo e consistente, com um impacto real:

- Adaptado ao grupo-alvo: «Europe@school» foi desenvolvido para estudantes de toda a União 
Europeia com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos. Uma vez que se trata de um 
vasto grupo-alvo, optou-se por uma abordagem modular: cabe ao professor escolher as tarefas 
que melhor se adequem às necessidades educativas dos seus alunos.

- Pronto a utilizar: o material pode ser utilizado imediatamente na sala de aula e é de fácil 
utilização. 

- Professores e partes interessadas estiveram envolvidos no desenvolvimento destes 
recursos pedagógicos. O material foi testado e utilizado por escolas que fazem parte do 
programa «Escola embaixadora do Parlamento Europeu».

- Contemporâneo: «Europe@school» recorre a meios de comunicação social contemporâneos e 
está atualizado. 
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- Neutro: A informação é apresentada de forma neutra. Cabe aos alunos formar as suas próprias 
opiniões. 

- Criativo e estimulante: «Europe@school» recorre a metodologias práticas e modernas, que 
estimulam, de igual modo, professores e alunos a trabalhar o tema da «Europa» na sala de aula 
e na escola. 

As lições «Europe@school» incorporam uma abordagem pedagógica clara e um modelo de 
crescimento destinados ao ensino da Europa na escola, consentâneos com a Declaração de Paris (2015), 
que exorta ao reforço do papel da educação na promoção da cidadania e dos valores comuns da UE: 
O objetivo primordial da educação é não só transmitir conhecimentos, aptidões, competências, mas também 
ajudar os jovens a tornarem-se membros da sociedade ativos, responsáveis e com abertura de espírito.

MÓDULOS EUROPE@SCHOOL
1. Questionário em linha sobre a União Europeia
 -  Orientações para os professores
 - O questionário em linha

2. Os Estados-Membros da UE:
 -  Orientações para os professores
 - Jogo educativo
 -  Apresentação

3. A UE - História e factos:
 -  Orientações para os professores
 - Jogo educativo
 -  Apresentação
 -  Cronologia do processo de integração europeia para imprimir (2):
  - De 6 a 27 Estados-Membros
  - Do carvão e do aço à moeda comum e muito mais

4. A UE na nossa vida quotidiana:
 -  Orientações para os professores
 - Jogo educativo
 -  Apresentação

5. Os valores da UE:  
 -  Orientações para os professores
 - Jogo educativo
 - Exercício de debate com afirmações

6. Jogo de simulação do Parlamento Europeu: 
 -  Orientações para os professores
 - Jogo de simulação com cinco assuntos relevantes à escolha
 -  Apresentação para a avaliação do exercício
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7. Literacia mediática 
(Este módulo foi desenvolvido pelo Parlamento Europeu e não pelo autor dos outros módulos)
 -  Jogo educativo
 -  Apresentação

8. Manual geral do professor (este documento)

RECURSOS PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARES
1. A UNIÃO EUROPEIA EM GERAL

• A UE em diapositivos: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-
presentations_pt 

•  Jogo em linha sobre a UE na nossa vida quotidiana: www.the12differences.eu 

•  Questionário geral em linha do Parlamento Europeu sobre a UE e o Parlamento Europeu (15 
minutos): www.eleicoes-europeias.eu/questionario

•  Brochura «A UE & eu»: op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-
b81b-01aa75ed71a1

•  Questionário em linha «A UE & eu»: europa.eu/learning-corner/quiz_pt

2. OS VALORES DA UE
• Questionário em linha do Parlamento Europeu sobre os direitos humanos (10-15 minutos): 

www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20191205STO68454/o-que-sabe-
realmente-sobre-os-direitos-humanos-na-ue  

3. ONDE ENCONTRAR OUTROS RECURSOS PEDAGÓGICOS
• Casa da História Europeia historia-europa.ep.eu/pt/educadores-e-professores  

• Espaço de aprendizagem: europa.eu/learning-corner/home_pt
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