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ºonstruçãoIeIºidadaniaIàuropeiaInaIàscolaI–IGuiãoIdeIMtividades

Mpresentação
OI projetoI “ºonstruçãoI eI ºidadaniaI àuropeiaI naI àscola”(I desenvolvidoI peloI ºentroI deI
InvestigaçãoIeIIntervençãoIàducativasIdaIFaculdadeIdeIPsicologiaIeIdeIºiênciasIdaIàducaçãoIdaI
UniversidadeI doI Porto(I surgeI noI âmbitoI daI MçãoI àducativa’I àstudoI deI casoI sobreI MI UniãoI
àuropeiaI –I ºulturaI eI ºidadania(I umaI iniciativaI doI ºentroI deI InformaçãoI àuropeiaI JacquesI
;elorsI fºIàJ;JI enquantoI OrganismoI IntermediárioI noI quadroI daI ParceriaI deI GestãoI
estabelecidaI entreI oI GovernoI PortuguêsI eI aI ºomissãoI àuropeia(I atravésI daI suaI RepresentaçãoI
emIPortugalé
OIºentroIdeIInvestigaçãoIeIIntervençãoIàducativasIfºIIàJIfoiIfundadoIemI1‘xxInaIFaculdadeIdeI
PsicologiaI eI deI ºiênciasI daI àducaçãoI daI UniversidadeI doI PortoI porI iniciativaI deI StephenI RéI
Stoer(IeIéIumaIunidadeIdeIinvestigaçãoIfinanciadaIpelaIFundaçãoIparaIaIºiênciaIeIaITecnologiaI
fFºTJéI MI investigaçãoI aquiI desenvolvidaI temI comoI referencialI asI problemáticasI daI educaçãoI
comIênfaseInasIdimensõesIrelacionadasIcomIdesigualdadesIeIexclusõesIeducativasIeIsociais(IemI
consonânciaI comI osI objetivosI daI UniãoI àuropeiaI eI doI ºonselhoI daI àuropaI deI ‘promoçãoI daI
equidade(I coesãoI socialI eI cidadaniaI activa’I eI comI osI daI ‘àuropeI 9.9.’I deI umI crescimentoI
sustentávelIeIinclusivoéI
OI ºentroI deI InformaçãoI àuropeiaI JacquesI ;elorsI fºIàJ;JI dáI maisI àuropaI aosI cidadãoséI
Informa(I forma(I anima(I sensibiliza(I difunde(I edita(I promoveI eI mostraI aI UniãoI àuropeiaéI
ºonvictoI deI queI umaI UniãoI àuropeiaI maisI forteI eI solidáriaI nãoI dispensaI umaI cidadaniaI maisI
participativa(IbemIcomoIcidadãosRãsImaisIinformadosRasIeIconscientesIdoIseuIcontributoIparaIoI
futuroIdoIprojetoIeuropeu(IaIsuaImissãoIconsisteIemIestimularIaIparticipaçãoIdosRasIcidadãosRãs(I
emI particularI jovens(I naI vidaI eI naI construçãoI europeias(I atravésI daI informaçãoI eI debateI dosI
temasIcomunitáriosé

Introdução
OIprojetoIdesenvolve)seIaInívelInacionalIemIescolasIsecundáriasIsediadas(InaImaioriaIdosIcasos(I
nasIcapitaisIdeIdistritoIdeIPortugalIºontinentalIeInasIcapitaisIregionaisIdosIMçoresIeIdaIMadeiraéI
ÉIdirigidoIaIalunosRasIdoI1.ºIano(ItendoIcomoImaisIdiretosIparticipantes(IemIcadaIescola(IumaI
turmaIdaIviaIcientíficoIhumanísticaIeIoutraIdaIviaIprofissionalé
OIconjuntoIdeIatividadesIqueIconstituemIoIprojetoItemIporIobjetivos’
I
iJI aferirI conhecimentosI deI jovensI sobreI oI processoI deI construçãoI daI UniãoI
àuropeia(IaIsuaIarquiteturaIinstitucional(IasIsuasIcompetênciasIeIosIrespetivosI
processosIdeIdecisão(IbemIcomoIoIexercícioIdaIcidadaniaIeuropeia2I
iiJI promoverI momentosI formativosI queI permitamI adquirirI ouI aprofundarI
taisIconhecimentosIeIconstruirInovosIsentidosIdeIcidadaniaIeuropeia2
iiiJI envolverI aI comunidadeI educativaI eI localI naI discussãoI daI cidadaniaI
àuropeiaIeIdaIpertençaIàIàuropaé
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ConstruçãoqeqCidadaniaqEuropeiaqnaqEscolaq–qGuiãoqdeqAtividades

Oq projetoq centraxseq noq desenvolvimentoq deq umq cicloq formativoq completoq queq envolveq
diagnósticoUq formaçãoq eq avaliaçãoq eq queq testaUq simultaneamenteUq oq impactoq daq utilizaçãoq deq
metodologiasq deq aprendizagemq interativasq eq inovadorasq queq implicamq asq pessoasq jovensq naq
construçãoqdoqsaberõqRecorremosqaqestratégiasqdeqtrabalhoqdinâmicasqnoqsentidoqdaqformulaçãoq
colaborativaqdeqconhecimentoqemqsalaqdeqaulaUqnomeadamente:
q
iâqPesquisaqorientadaqhemqsitesqsugeridosâ;
iiâqUtilizaçãoqdeqjogosqeducacionaisqonlineqsobreqaqUniãoqEuropeia;
iiiâq Realizaçãoq deq trabalhosq emq grupoq sobreq osq temasq emq estudoq –q
envolvendoqparticipaçãoUqinclusãoqeqtomadaqdeqdecisão;
ivâqExercícioqdeqvotoqsobreqosqprodutosqrealizados;
vâq Organizaçãoq deq sessãoq eq apresentaçãoq dosq trabalhosq àq comunidadeq
educativaq eq localUq nomeadamente:q docentesUq alunos/asUq encarregados/asq deq
educaçãoUq membrosq dasq autarquiasq locaisUq doq Conselhoq Geralq deq
AgrupamentoUq doq Conselhoq Municipalq deq Educaçãoq eq outrasq pessoasq
interessadas;q processoq queq permiteq oq desenvolvimentoq deq competênciasq
sociaisq comoUq porq exemploUq falarq emq públicoUq reforçandoq tambémq aq relaçãoq
escolaxcomunidadeõ
Reconhecexseq queq aq efetivaçãoq daq cidadaniaq europeiaq requerq conhecimentoq críticoq sobreq aq
Uniãoq EuropeiaUq exigindoq reflexãoq sobreq aq suaq históriaq eq funcionamentoUq sobreq asq suasq
instituiçõesq eq valoresUq eq sobreq oq modoq comoq enquadraq osq direitosq dos/asq cidadãosq europeus/
cidadãsq europeiasõq Aprenderq sobreq aq Uniãoq Europeiaq tornaxseq assimq essencialq paraq queq sejaq
possívelq umq aprofundamentoq daq integraçãoq europeiaUq feitoq comq os/asq cidadãos/ãsq eq nãoq apesarq
deles/asõq AdvogaxseUq desteq modoUq aq necessidadeq deq criaçãoq deq contextosq educacionaisq ricosq emq
queq asq pessoasq jovensq tenhamq oportunidadeq deq aprenderq eq exercerq cidadaniaq deq formaq
participadaq eq compartilhadaUq sendoq queq estesq sãoq contextosq propiciadoresq deq aquisiçõesq eq deq
construçãoqdeqsignificadosqqueqpromovemqaqoportunidadeqdeUqnoqdiaxaxdiaUqreforçarqaqaberturaqàq
experiênciaqeqdiversidadeqqueqaqcriaçãoqdequmqespaçoqpartilhadoqdeqpertençaqcomqoutrasqpessoasq
implicaõ
Participarqnestaqaçãoqeducativaqconfereqàsqescolasqeqaqdocentesqeqjovens:
q
aâqAqpossibilidadeqdeqpartilharqeqdiscutirqestratégiasqdeqtrabalho;
bâq Oq enriquecimentoq curricularUq contribuindoq paraq umq maiorq domínioq dosq
temasqabordados;
câqAqoportunidadeqdeqparticiparemqnumaqaçãoqativaqeqinterativaUqcomqrecursoq
àsq TICq eq aq dinâmicasq relacionaisUq queq proporcionamq aq apropriaçãoq houq
reforçoâqdeqsaberesõ
Asq atividadesUq desenvolvidasq noq âmbitoq daq temáticaq daq cidadaniaq europeiaUq abordamq
genericamenteqquatroqtópicos:

aâqProcessoqdeqconstruçãoqdaqUniãoqEuropeiaq
bâqArquiteturaqinstitucionalqdaqUniãoqEuropeiaq
câqCompetênciasqeqrespetivosqprocessosqdeqdecisãoqdaqUniãoqEuropeia
dâqExercícioqdaqcidadaniaqeuropeia
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OóprocessoódeóconstruçãoódaóUniãoó4uropeia
/ó construçãoó daó Uniãoó 4uropeiaó éU4hó teveó inícioó apósó aó Segundaó Guerraó MundialJó quandoó aó
4uropaó estavaó emó ruínasó eó teveó deó seó reconstruirôó Nessaó épocaó haviaó aó necessidadeó deó seó
encontraróumaósoluçãoóparaócriarópazónaó4uropaJóparticularmenteóentreóaóHrançaóeóaó/lemanhaôó
Jeanó Monnetó teveó umó papeló fundadoró quandoó propôsó aosó doisó paísesó queó colaborassemó paraó
produziró eó comercializaró oó carvãoó eó oó açoôó 4stesó doisó produtosó foramó particularmenteó
importantesóparaóaóreconstruçãoódaó4uropaJópoisóforamóusadosóparaóproduziróenergiaóeóarmasôó/ó
ideiaó deó Jeanó Monnetó foió tomadaó peloó ministroó dasó Relaçõesó 4xterioresó francêsJó Robertó
SchumanJóqueóemónomeódoóGovernoófrancêsJópropôsJóemóBódeómaioódeóõB1RJóaóideiaódeópartilhaó
dosórecursosódeócarvãoóeódeóaçoódaóHrançaóeódaó/lemanhaódentroódeóumaóorganizaçãoóabertaóaó
outrosópaísesôó4staódeclaraçãoómarcouóoóinícioódaóconstruçãoóeuropeiaôóBódeómaioóéóatualmenteó
assinaladoócomoóoóâiaódaó4uropaJósendoócomemoradoóanualmenteóemótodosóosópaísesómembrosó
daóUniãoó4uropeiaôó
4móõB1õJóseisópaísesóeuropeusóéjélgicaJóHrançaJóItáliaJóLuxemburgoJóPaísesójaixoshóassinaramóoó
primeiroótratadoóeuropeuófóoóTratadoódeóParisófócriandoóaóÁomunidadeó4uropeiaódoóÁarvãoóeódoó
/çoó éÁ4Á/hôó /lgunsó anosó maisó tardeJó emó õB10Jó osó mesmosó seisó estadosó decidiramó lançarfseó
numaó colaboraçãoó económicaó eó comercialó assinandoó oó Tratadoó deó Romaôó /ssimó nasceuó aó
Áomunidadeó4conómicaó4uropeiaóéÁ44hô
Osó europeusó queriamó iró maisó longeó naó suaó cooperaçãoJó eó fizeramfnoó atravésó daó assinaturaó doó
Tratadoó deó Maastrichtó emó õBBxôó 4steó tratadoó foió fundamentaló paraó oó processoó deó
aprofundamentoó daó integraçãoó europeiaôó /oó criaró aó Uniãoó 4uropeiaJó esteó tratadoó promoveó
diversasó eó profundasó transformaçõesó deó entreó asó quaisó salientamosó aó Uniãoó 4conómicaó eó
Monetáriaó fó queó entreó outrasó coisasó previuó aó criaçãoó deó umaó moedaó únicaJó oó euroJó queó foió
adotadoóemóxRRxóporóõxópaísesó–óeóaóinstituiçãoódeóumaócidadaniaóeuropeiaJóparalelaóàócidadaniaó
nacionalJóqueóestabeleceJóparaótodosóosbasócidadãosbãsódaóUniãoJóumóconjuntoódeódireitosóentreóosó
quaisóoódireitoódeócircularemóeóresidiremóemóqualqueróoutroópaísódaóUniãoó4uropeiaôó
/ssimJóemóõódeóJaneiroódeóxRRxJóõxópaísesódaóU4óé/lemanhaJóÁustriaJójélgicaJóHinlândiaJóHrançaJó
GréciaJó IrlandaJó ItáliaJó LuxemburgoJó Paísesó jaixosJó Portugalhó adotaramó aó moedaó únicaôó Teró aó
mesmaó moedaó numó paísó eó noutroó significaó queó seó podeó iró paraó essesó paísesó eó pagaró comó asó
mesmasó notasó eó moedasôó Istoó facilitaó aó utilizaçãoó dessaó mesmaó moedaó emó qualqueró paísó semó
necessidadeódeócâmbioóentreódiferentesómoedasónacionaisJómasóreduzótambémóaópossibilidadeódeó
gestãoóeóbuscaódeóequilíbrioóeconómicobófinanceiroópelosódiferentesópaísesô
Osó Tratadosó deó /mesterdãoó éõBB0hJó deó Niceó éxRRõhó eó deó Lisboaó éxRR0hó foramó introduzindoó
alteraçõesóimportantesóqueróparaóoóaumentoódaócooperaçãoóentreóosó4stadosfMembrosóqueróemó
termosó daó ampliaçãoó dasó áreasó emó queó políticasó europeiasó comunsó foramó sendoó estabelecidasôó
/lgumasó dasó alteraçõesó introduzidasó facilitaramó oó alargamentoó eó aó adesãoó àó U4ó deó dezó novosó
paísesJó emó xRR9ó é4stóniaJó LetóniaJó LituâniaJó PolóniaJó Repúblicaó ÁhecaJó 4slováquiaJó HungriaJó
4slovéniaJóÁhipreóeóMaltahóeóvieramóaópermitiróqueóaóU4JóaoónívelódasósuasóinstituiçõesJópudesseó
funcionaró comó x1ó membrosó ouó maisôó 4mó xRR0ó doisó novosó estadosJó aó julgáriaó eó aó Roméniaó
aderiramóàóUniãoópeloóqueóhojeóaóUniãoó4uropeiaótemóx0ó4stadosfMembrosJóaóU4fx0ô
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RecursosTparaTpesquisa
T
i(Thttpúhheuropa:euhlegislation_summarieshinstitutional_affairsh
treatieshindex_pt:htmT
ii(Thttpúhheuropa:euhaboutIeuhindex_pt:htmT
iii(Thttpúhhwww:europedirect:uac:pthindex:php=
optionwcom_contentóviewwarticleóidwÓFFúaceócatidwSéúceóItemi
dwxF
iv(Thttpúhhwww:eurocid:pthplshwsdhwsdwcotJ:detalhe=
p_cot_idwíBíF

1rquiteturaTinstitucionalTdaTUniãoT7uropeia
NosT termosT dosT Tratados.T osT 7stadosIMembrosT delegamT parteT daT suaT soberaniaT nacionalT aT
instituiçõesT comuns.T órgãosT financeiros.T órgãosT interinstitucionais.T órgãosT consultivosT eT
organismosT descentralizadosT daT UniãoT 7uropeiaT z1gências(T queT devemT representarT tantoT osT
interessesTnacionaisTcomoTosTinteressesTcomunitários:
InstituiçõesT comunsúT ParlamentoT 7uropeu.T 4onselhoT daT UniãoT 7uropeia.T 4onselhoT 7uropeu.T
4omissãoT 7uropeia.T TribunalT deT JustiçaT dasT 4omunidadesT 7uropeias.T TribunalT deT 4ontasT
7uropeu.TProvedorTdeTJustiçaT7uropeu.T1utoridadeT7uropeiaTparaTaTproteçãoTdeTdados:
ÓrgãosT financeirosúT 3ancoT 4entralT 7uropeu.T 3ancoT 7uropeuT deT Investimento.T 0undoT 7uropeuT
deTInvestimento:
ÓrgãosTinterinstitucionaisúTServiçoTdasTPublicaçõesTOficiaisTdasT4omunidadesT7uropeias.TServiçoT
deTSeleçãoTdoTPessoalTdasT4omunidadesT7uropeias
OrganismosTdescentralizadosTdaTUniãoT7uropeiaTz1gências(úT1gênciasTdaT4omunidadeT7uropeia.T
PolíticaT7xternaTeTdeTSegurançaT4omum.T4ooperaçãoTpolicialTeTjudiciáriaTemTmatériaTpenal:
ÓrgãosTconsultivosúT4omitéT7conómicoTeTSocialT7uropeu.T4omitéTdasTRegiões:
1ssimTsendo.TaTUniãoT7uropeiaTtemTumTenquadramentoTinstitucionalTúnico.TouTseja.TasTgrandesT
prioridadesTsãoTdefinidasTpeloT4onselhoT7uropeu.TqueTreúneTdirigentesTnacionaisTeTdaTU7:TPorT
suaT vez.T osT eurodeputadosT representamT osT cidadãosT eT asT cidadãsT europeiasT noT ParlamentoT
7uropeuT eT sãoT porT eleshelasT diretamenteT eleitos:T OsT interessesT daT UniãoT 7uropeiaT noT seuT
conjuntoTsãoTdefendidosTpelaT4omissãoT7uropeia.TcujosTmembrosTsãoTdesignadosTpelosTgovernosT
nacionais.TeTosTpaísesTdefendemTosTinteressesTnacionaisTnoT4onselhoTdaTUniãoT7uropeia:
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Recursos(para(pesquisa
(
ix(httpóââeuropaõeuâaboutMeuâindex_ptõhtm(
iix(httpóââeuropaõeuâaboutMeuâinstitutionsMbodiesâindex_ptõhtm
iiix(httpóââwwwõeuropedirectõuacõptâindexõphpw
option/com_contentFview/articleFid/""FWtemid/Dj

5ompetências(e(processos(de(decisão(na(União(yuropeia
=s( competências( da( União( são( definidas( nos( Tratados( da( União( yuropeia( :artigos( Nõº( a( Dõº( do(
Tratado(sobre(o(0uncionamento(da(União(yuropeia(–(T0Uyxõ(ystas(competências(variam(entreó(
competência( exclusiva-( competência( partilhada-( competência( para( apoiar-( coordenar( ou(
completar( a( ação( dos( ystadosMMembros( e( competência( para( definir( orientações( no( âmbito( das(
quais(os(ystadosMMembros(devem(coordenar(as(suas(políticasõ
No(que(diz(respeito(ao(processo(de(decisão(habitual(da(União(yuropeia-(este(é(designado(como(
.processo(legislativo(ordinário.(:a(antiga(.coMdecisão.xõ(Ie(acordo(com(esse(processo-(a(legislação(
da( União( yuropeia( tem( de( ser( conjuntamente( adotada( pelo( Parlamento( yuropeu-( diretamente(
eleito(pelos(cidadãos(europeus(e(pelas(cidadãs(europeias-(e(pelo(5onselho(yuropeu(:ou(seja-(pelos(
governos( dos( Nj( países( da( Uyxõ( =( tomada( de( decisões( na( União( yuropeia( caracterizaMse( pela(
existência(de(vários(procedimentos(distintosõ(=ssim-(de(acordo(com(o(domínio(em(questão-(pode(
variar( o( papel( dos( intervenientes( institucionaisõ( Regra( geral-( a( tomada( de( decisões( implica(
principalmente( o( triângulo( institucional( constituído( pelo( Parlamento( yuropeu-( o( 5onselho( da(
União( yuropeia( e( a( 5omissão( yuropeia-( mas( as( instituições( ou( os( órgãos( como( o( Tribunal( de(
5ontas-( o( &anco( 5entral( yuropeu-( o( 5omité( yconómico( e( 0inanceiro-( o( 5omité( yconómico( e(
Social( e( o( 5omité( das( Regiões( intervêm( igualmente( em( certos( domínios( específicosõ( ystes(
intervenientes(agem(dentro(do(limite(das(atribuições(que(lhes(são(conferidas(pelos(Tratadosõ

Recursos(para(pesquisa
(
ix(httpóââeuropaõeuâpolâcitâindex_ptõhtm
iix(httpsóââinfoeuropaõeurocidõptâopacâw
func/serviceFdoc_library/5WyqíFdoc_number/qqqqé"jíqFline
_number/qqqíFfunc_code/Wy&M&RWy0Fservice_type/MyIW=
iiix(httpsóââinfoeuropaõeurocidõptâopacâw
func/serviceFdoc_library/5WyqíFdoc_number/qqqqéíR"NFline
_number/qqqíFfunc_code/Wy&M&RWy0Fservice_type/MyIW=
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Wxercíciomdam5idadaniamWuropeia
Todosjasm osjasm cidadãosjãsm nacionaism dem umm paísm dam Uniãom Wuropeiam sãom automaticamentem
cidadãosjãsmdamUniãomWuropeia,mImcidadaniamdamUWmcomplementamamcidadaniamnacionalmemconfereD
lhesm algunsm direitosm adicionaism importantesm quem estãom consagradosm nom Tratadom sobrem om
BuncionamentomdamUniãomWuropeiamFartigomêõ,º(memnam5artamdosm7ireitosmBundamentais,m
Wnquantom cidadãojãm dam Uniãom Wuropeia)m cadam pessoam temm om direitom dem viverm em dem sem deslocarm
dentrom dam UW)m nãom podendom serm objetom dem discriminaçãom comm basem nam suam nacionalidade,m Podem
residirm emm qualquerm paísm dam UW)m desdem quem satisfaçam determinadasm condições,m Porm exemplo)m
poderám term dem sem identificarm aom entrarm nom territóriom dem outrom paísm dam UWm oum dem cumprirm
determinadasm requisitosm param poderm residirm maism dem trêsm mesesm noutrom paísm dam UWm consoantem
pretendamaímtrabalhar)mestudar)metc,
TodosjasmosjasmcidadãosjãsmdamUniãomWuropeiamtêmmdireitomamvotarmnasmeleiçõesmparamomParlamentom
Wuropeum em am participarm nam vidam políticam dam Uniãom Wuropeia,m Têmm tambémm direitom am assinalarm
problemasm oum apresentarm queixasm aom Parlamentom Wuropeu,m Qualquerm cidadãojãm pode)m assim)m
solicitarmaomParlamentomquemanalisemumamquestãomdemcarátermpessoalmoumdeminteressempúblico,mOsj
asmcidadãosjasmdamUWmtambémmpodemmcontactarmdiretamentemasminstituiçõesmemórgãosmconsultivosm
damUW)mtendomdireitomamumamrespostamemmqualquermumamdasmêémlínguasmoficiaismdamUnião,
Sem tiverm necessidadem dem ajudam numm paísm estrangeirom foram dam UW)m ojam cidadãojãm temm direitom am
beneficiarmdemproteçãomconsularmpormpartemdemumamembaixadamoumconsuladomdemoutrompaísmdamUW,m
Paramalémmdosmdireitosmacimamreferidos)mamUWmincentivamtodosjasmosjasmcidadãosjãsmemorganizaçõesm
amcontribuíremmativamentemparamomdesenvolvimentomdamUW,mOmprogramamWuropamparamosm5idadãosm
financiam iniciativasm emm domíniosm taism comom am participaçãom em democraciam nam UW)m om diálogom
intercultural)m om emprego)m am coesãom socialm em om desenvolvimentom sustentávelm oum om impactom dasm
políticasmdamUWmnamsociedade,m

Recursosmparampesquisa
m
i(mhttpRjjeuropa,eujpoljcitjindex_pt,htm
ii(mhttpsRjjinfoeuropa,eurocid,ptjopacj&
func?serviceqdoc_library?5IWõóqdoc_number?õõõõQú3óõqline_n
umber?õõõóqfunc_code?WW4D4RIWBqservice_type?MW7IIm
iii(mhttpsRjjinfoeuropa,eurocid,ptjopacj&
func?serviceqdoc_library?5IWõóqdoc_number?õõõõQózúêqline_n
umber?õõõóqfunc_code?WW4D4RIWBqservice_type?MW7II
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Programaxdexatividadesxdaxaçãoxeducativa
Umxdosxobjetivosxdestexguiãoxéxpermitirxaxreplicaçãoxcontextualizadaxexadaptadaxdestaxaçãoxcomx
oxmaiorxnúmeroxdexgruposxpossívelxapelandoxàxdisponibilidadexexinteressexdos)asxprofissionaisxdex
cadax escolaõx podendox surgirx comox formaçãox complementarx previstax nox Planox Anualx dex
Atividades(x Ox desenvolvimentox dax açãox poderáx incluirx ax realizaçãox dex umx questionáriox
diagnósticoxexdeximpactoõxquexpodexserxconsultadoxnoxsitexdoxprojeto(
Ax participaçãox nestax açãox educativaõx incluindox momentosx dex reflexãox individualõx pressupõex
tambémx ox envolvimentox dinâmicox entrex paresõx querx emx grandex grupox .GGOx querx emx médiox
grupox .MGOõx tirandox partidox dosx saberesx individuaisx ex dasx sinergiasx interpessoaisx parax ax
construçãoxdoxconhecimentoõxnumxenquadramentoxdexdebatexdemocrático(xParteâsexdosxsaberesx
experienciaisxmaisxsimplesxexligadosxaoxsensoxcomumxparaxaxconstruçãoõxemxespiralõxdexsaberesx
comxmaiorxcomplexidadexquexincluemõxporxexemploõxoxdomínioxaprofundadoxdexconhecimentosx
dexmodoxaxconseguirxdissemináâlosxextransmitiâlosxaxoutrasxpessoas(x
Asxpáginasxseguintesxdestexguiãoxserãoxdedicadasxàxapresentaçãoxdetalhadaxdasxactividadesxquex
propomosx ex quex esperamosx possamx ajudarx osx professoresx interessadosx nax promoçãox dex
actividadesx quex contribuamx parax umx maiorx conhecimentox dax Uniãox Europeiaõx ex quex reforcemx
juntox dosx jovensx ex dasx comunidadesx escolaresx umx sentimentox dex pertençax europeiax ex dex
envolvimentoxnoxprocessoxdaxsuaxconstrução(x
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Esquemamgeralmproposto
BlocomI
/“mmin3

Apresentaçãomdamformaçãompelo,amformador,a

/“mmin3

Apresentaçãomdasmpessoasmparticipantes
Assembleiav1ómDinâmicam“DmLugares”mzGGf

/“mmin3

DebatevReflexivov1ómOmquemjámsabemosmsobremamUniãomEuropeiaMmemmtornom
dosmtópicosmdamaçãomzMGf

Dqmmin3

Assembleiav2ómPartilhamzGGf
ConstruçãomdemlistagemmdemsaberesMmpormtópicomzQuadromoumPortátilf

Dqmmin3

IntervalomdamManhã

“qmmin3

Dinâmicavjigsaw
Pesquisavorientadavonlineómespecializadampormtópico

:“mmin3

DebatevReflexivov2ómincorporandomelementosmdemcadamtópico3m

D“mmin3

Assembleiav3:mSabiasmque-mzGGf

L“mmin3

Intervalomparamalmoço

BlocomII
Dqmmin3

PreparaçãomdomprodutomfinalmzMGfómincluindommapasmconcetuaisMmtópicosMm
outrosmquempermitammamsistematizaçãomdemideias

Lqmmin3

Realizaçãom dem produtom finalm sobrem am Uniãom Europeiam param apresentarm àm
comunidadem–mPartevImzMGfmztempommáximom)m“mminutosmpormgrupof

/“mmin3

IntervalomdamTarde

â“mmin3

Realizaçãom dem produtom finalm sobrem am Uniãom Europeiam param apresentarm àm
comunidadem–mPartevIImzMGfm

Dqmmin3

Assembleiav 4:m Apresentaçãom dom trabalhom realizadoMm comm interpelaçãom
pelosmparesm

/“mmin3
/“mmin3

Votaçãomdosmtrabalhosm
EntregavdevCertificados

BlocomIII
Lqmmin3

Assembleiav5:mcommamcomunidadem
Apresentaçãomàmcomunidademescolarmdosmtrabalhosmmaismvotadosm
Debate: “Debatendo Cidadania e pertença Europeia”
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Descriçãofdetalhadafdasfatividades
ApresentaçãoGdaGformaçãoGpelo/aGformador/a
OàAf formadoràaf apresentaf of projeto’f comf recursof af umf Powerf Pointf
quefpodefserfconsultadofnofsitefdofprojetoõ

ApresentaçãoGdasGpessoasGparticipantesG
AssembleiaG1:GDinâmicaG“3GLugares”GáGGU
Objetivos:
Quebraxgelo
Construirfumfsentidofdefgrupofentrefparticipantes
Promoverf af tomadaf def consciênciaf def quef asf pessoasf constroemf cidadaniaf emf diferentesf
‘lugares’fdofquotidiano’fporfrelaçãofcomfosfseusfmodosfdefvida’fexpetativasfefocupações
Descrição:
OàAfformadoràafsolicitafaosààsfalunosàasfquefpensemfemfNflugaresfefmaisfnãofdiz’fmesmoffacefaf
quaisquerf pedidosf def esclarecimentoõf Of númerof def lugaresf podef serf reduzidof nof casof def of
númerof def participantesf serf maisf elevadof ouf sef of tempof paraf af realizaçãof dof quebraxgelof forf
maisflimitadoõ
Quandof tiveremf pensadof nessesf lugares’f deverãof levantarf of braçof paraf informarf quef estãof
prontosàasf paraf continuarõf OàAf facilitadoràaf solicitaf entãof af alguémf quef nomeief osf lugaresf
escolhidos’fsemfexplicaçõesfefsemfpermitirfperguntasfporfpartefdasfoutrasfpessoasõ
Numaf segundaf ronda’f solicitaxsef aosààsf alunosàasf quef expliquemf aàsf razãoàõesf def escolhaf dosf
diferentesf ‘lugares’õf Apósf escutaf ef comentários’f entref todasf asf pessoas’f oàaf formadoràaf
sistematizafevidenciandofquefafconstruçãofdafcidadaniaféffeitafemfdiferentesflugaresfsociaisfbeõgõf
naf escola’f naf família’f entref pares…-f reportandoxsef aosf contributosf dasf pessoasf participantesõf
Acentua’f depois’f quef nãof éf nessaf formaf def cidadaniaf quef af açãof sef focaf masf naf cidadaniaf
EuropeiaõfComfisto’ffazxsefafpassagemfparafafdinâmicafseguinteõ

DebateGReflexivoG1:GOGqueGjáGsabemosGsobreGaGUniãoGEuropeiaóGemG
tornoGdosGtópicosGdaGaçãoGáMGU
Objetivos:
PartilharfsaberesfpreviamentefconstruídosfacercafdafUniãofEuropeiafefdofexercíciofdafcidadaniaf
Europeia;
Proporcionarfumfambientefacolhedorfbnumfgrupofmaisfreduzido-fquefpermitafàsfpessoasfmaisf
tímidasfganharfforçafparafpartilharfasfsuasfopiniõesõ
Descrição:
OsàAsfalunosàasfreúnemxseflivrementefemfmédiosfgruposfbófouf(felementos-fefdeverãofpartilharf
ofquefjáfsabemfsobrefofquatroftópicosftemáticosfdafação’fconstruindo’femfseguida’fumaflistagemf
defsaberesõ
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Assembleiaq2:qPartilhaq(GG)
Objetivos:
PartilharDsaberesDsobreDosDtópicosU
DesafiarDideiasDerróneasDqueDpossamDemergirU
ReforçarDsaberesDadequadosDàDrealidadeDemDestudoU
SistematizarDsaberesDacercaDdosDtópicos2
Descrição:
CadaD equipaD deveráD partilharD comD asD outrasD osD saberesD produzidosD emD médioD grupo2D
ContrariamenteD aoD grupoD tradicionalxD comD portaºvozxD éD requeridoD aD todasD asD pessoasD queD seD
expressemDsobreDumDdosDtópicos2D
DeDformaDaDfacilitarDoDprocessoDdeDpartilhaxDaDprimeiraDrondaDfocaDoD(ºDtópicoxDaDsegundaDoD)ºDeD
assimDsucessivamente2
OOADformadorOaDregistaD.ouDpedeDaDalguémDqueDregisteéDasDinformaçõesDnoDquadroxDsistematizandoD
eDreforçandoDapenasDasDideiasDcorretasDexpressasDnoDgrupoxDporDtópico2

DinâmicaqJigsaw:qPesquisaqorientadaqonlineq(MG)
Objetivos:
PromoverDoDtrabalhoDaprofundadoDsobreDumDtópicoDporDgruposDdeDespecialistasU
EstimularDaDpartilhaDdeDsaberesDentreDelementosDespecialistasDdeDcadaDtópicoU
CriarDumDquadroDconcetualDmaisDaprofundadoDacercaDdosDtópicosU
ImplementarDaDcapacidadeDdeDapropriaçãoDdeDconhecimentosDaDumDnívelDdeDmaiorDcomplexidadeD
queDpossibiliteDaDexpressãoD.paraDexplicarDaDoutraDpessoaéU
InteriorizarDprocedimentosDdeDnegociaçãoDdemocráticaU
Descrição:
NumaDprimeiraDfaseDsãoDorganizadosDgruposDmédiosDdeDIDouDíDelementosxDemDfunçãoDdoDnúmeroD
totalDdeDparticipantes2DNaDconstituiçãoDdeDgruposDéDatribuídoDumDnúmeroDaDcadaDalunoOaxD.podemD
utilizarºseDtarjetasDidentificadoraséDdaDseguinteDforma:
ExemploDparaDgruposDdeDIDelementos:
.G(éDGRUPOD(D.alunoD(xDalunoD)xDalunoDõxDalunoDIéUDD
.G)éDGRUPOD)D.alunoD(xDalunoD)xDalunoDõxDalunoDIéUDD
.GõéDGRUPODõD.alunoD(xDalunoD)xDalunoDõxDalunoDIéUDD
.GIéDGRUPODID.alunoD(xDalunoD)xDalunoDõxDalunoDIéUD
.GíéDGRUPODíD.alunoD(xDalunoD)xDalunoDõxDalunoDIé2
PartindoD dosD gruposD iniciaisxD comD alunosOasD numeradosOasD deD (D aD IxD constituemºseD gruposD deD
especialistasxDqueDincorporamDelementosDdosDgruposDiniciais2DOsDgruposDdeDespecialistasD.GEéDvãoD
estudarD aprofundadamenteD apenasD umD dosD tópicosxD atravésD deD pesquisaD orientadaD onlinexD
socorrendoºseD deD linksD deD pesquisaD fornecidosD peloOaD formadorOaxD queD incluemD jogosD
educacionaisD sobreD aD UniãoD Europeia2D DeverãoD tomarD algumasD notasD ouD fazerD pequenosD mapasD
concetuaisDqueDajudemDaDreterDaDinformaçãoDobtida2
SeD aD turmaD tiverD maisD deD )íD alunosD seráD necessárioD ajustarD aD dimensãoD dosD GruposD eD poderáD
optarºseDporDfazerDdoisDgruposDdeDespecialistasDparaDoDmesmoDtópico2
PágD(I

ConstruçãoóeóCidadaniaóEuropeiaónaóEscolaó–óGuiãoódeóAtividades

Debate)Reflexivo)2
Objetivos:
Proporcionarómomentosódeópartilhaóeóreflexãoóentreóelementosóespecialistasóeónãoóespecialistasó
deócadaótópico;
Criaróumóquadroóconcetualómaisóaprofundadoóacercaódosótópicos;
Interiorizaróprocedimentosódeónegociaçãoódemocrática;
Adquirirómecanismosódeóexplicitaçãoódeóideiasé
Descrição:
Terminadoóoótempoódedicadoóàópesquisaóespecializada)ócadaóespecialistaóregressaóaoógrupoóinicialó
,alunosSasónumeradosSasódeóíóaóN(ótendoóaóresponsabilidadeódeóexplicaróaosórestantesóelementosó
doógrupoóosóseusóachadosómaisóimportantes)óparaóisso)ódeveráóprocuraróeónegociarócomóoógrupoóasó
estratégiasó deó partilhaó eó testagemó deó aprendizagensó maisó adequadaséó Estaó sistematizaçãoó deó
saberesódeveóseróregistadaóporóescritoóparaóposteriormenteóseróapresentadaóemóassembleiaé

Assembleia)3:)Sabias)que?)(GG))
Objetivos:
Proporcionarómomentosódeópartilhaóeóreflexãoósobreóosódiversosótópicos;
Explicitaróeóapropriaróconceitos;
Sintetizar;ó
Desafiaróideiasóerróneasóqueópossamóemergiróeósubstituíblasópelosóconceitosóadequados
Debateróideias)ójustificaróeóargumentar;
Sistematizarósaberesé
Descrição:
Nesteó ponto)ó cadaó equipaó iráó partilharó comó asó restantesó osó saberesó construídosó poró tópicoéó Aó
apresentaçãoó fazbseó poró rondasó eó poró tópico)ó comoó anteriormenteó explicitadoéó ,íªó ronda)ó íºó
tópico)óGí)óseguidoódeóG-)óGj)óGN)óatéótodosóosógruposóteremópartilhadoóasósuasóconclusõesósobreó
oóíºótópicoéó-ªóronda)ópassabseóaópalavraóaóoutroóelementoódeócadaógrupoóqueóiniciaráóoó-ºótópico)ó
eóassimósucessivamenteóatéóqueótodosóosóachadosósobreóosóNótópicosósejamópartilhadoséóDeónotaró
queó idealmenteó nãoó serãoó osó especialistasó deó cadaó tópicoó queó partilhamó osó seusó saberesó masó
qualqueróoutroóelementoódoógrupoé
Nestaóassembleiaósãoólevantadasóquestões)ódúvidasóouóreflexõesóeóoSaódocenteóteráóumópapelódeó
mediadorSaéó
EsteóéóumómomentoódeóaprendizagemóeósistematizaçãoódosósaberesódosSasóalunosSasóqueótalócomoó
asó actividadesó anterioresó constituió oó trabalhoó preparatórioó necessárioó àó realizaçãoó doó produtoó
finalé
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PreparaçãoEdoEprodutoEfinalE(MG)E
Objetivos:
DistinguirmessencialmemacessórioM
SistematizarmemorganizarmideiasM
DesenvolvermprocedimentosmdemnegociaçãomdemocráticaM
DebatermamestruturamemtipomdemtrabalhomamapresentarM
Definirmasmlinhasmorientadorasmdessemtrabalho)
Descrição:
Osõasmalunosõasmestãomorganizadosõasmemmmédiosmgruposméosmgruposminiciaismdomjigsaw,mcommalunosõ
asmnumeradosõasmdemxmamq(memirãomtomarmdecisõesmsobremosmprodutosmfinaismamrealizarmacercamdomtemam
damUniãomEuropeia)mDeverãomdefinirmasmlinhasmorientadorasmdomtrabalho,mformamdemapresentação,m
técnicasm dem exploraçãom dosm saberesõexperiênciasõtalentosm dom grupo)m Nestem pontom poderãom criarm
mapasm concetuais,m conjuntosm dem tópicosm em subtópicos,m gráficos,m oum outrasm formasm dem
sistematizaçãom dem ideiasm param incorporaçãom nom produtom final)m Estam tarefam constituim am basem dom
trabalhomquemserámdesenvolvidomaomlongomdamtarde)m

RealizaçãoE deE produtoE finalE sobreE aE UniãoE EuropeiaE paraE
apresentarEàEcomunidadeE-EParteEIE(MG)EeEParteEIIE(MG)
Objetivos:
ProduzirmmateriaismeducativosmacercamdemummtemamsobremamUniãomEuropeiaM
CriarmformasmdemexpressarmideiasM
Debater,mnegociar,margumentar)
Descrição:
Emm equipam osõasm alunosõasm irãom produzirm umm trabalhom param apresentarm àsm em aosm colegasm em quem
deverámenvolvermtodosmosmelementosmdemcadamgrupo)mEstempoderámsermummpequenomvídeo,mcartaz,m
apresentaçãomemmpowermpoint,mrolemplaying,msimulaçãomdemummdebate,moumoutromescolhidompelosõasm
alunosõas)mEstesmpoderãomfazermrecursomaminternet,mmateriaismtecnológicosmée)g)mcâmaramdemfilmar,m
máquinamfotográfica,mcomputador,mvideoprojector,mentremoutros(memammateriaismdemdesgastemépapel,m
cartolinas,mlápis,mcanetas,mentremoutros()
OõAm docentem devem alertarm osõasm participantesm que,m posteriormente,m om tempom máximom dem
apresentaçãomserámdemàmminutos,mpelomquemomtrabalhomnãomdeverámsermmuitomextenso)

AssembleiaE4:EApresentaçãoEdoEtrabalhoErealizado
Objetivos:
FomentarmominteressempelomtemamdamcidadaniamEuropeiaM
DesenvolvimentomdomespíritomdemescutaM
MelhoriamdemcapacidadesmdemapresentaçãomemmpúblicoM
Exercíciomdemcompetênciasmrelacionaismintramemintergrupais)
Descrição:
Cadam grupom terám aproximadamentem àm minutosm param apresentarm om seum produtom final,m envolvendom
todosmosmmembros)mApósmamapresentaçãomdeverámhavermummmomentomparamdebatememinterpelaçãom
pelosmparesmemmquemomgrupomjustificarámasmsuasmopçõesmemexplicitarámpossíveismdúvidasmquempossamm
ocorrer
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Votação”dos”trabalhos
Objetivos:
Promover/o/exercício/do/voto/individual/e/anónimo/nosúas/jovens/cidadãosúãsB
Desenvolver/capacidades/de/análise/crítica/e/reflexivaB
Implementar/o/sentido/crítico/e/o/sentido/de/justiçaB
Estimular/competências/de/avaliaçãoé
Descrição:
Após/ a/ apresentação/ dos/ trabalhos)/ osúas/ jovens/ cidadãosúãs/ irão/ exercer/ o/ seu/ direito/ de/ voto/
bindividual/ e/ anónimohé/ Será/ entregue/ um/ boletim/ de/ voto/ a/ cada/ umúa/ com/ critérios/ de/
avaliação/beégé/criatividade)/originalidade)/rigor/dos/conteúdos)/envolvimento/dos/participantes/e/
utilidade/da/informaçãohé
Os/ trabalhos/ mais/ votados/ deverão/ ser/ expostos/ na/ escola/ ou/ apresentados/ presencialmente/ à/
comunidade/educativaé

Assembleia”5:”com”a”comunidade”
Apresentação”à”comunidade”escolar”dos”trabalhos”mais”votados”
Debate:”“Debatendo”Cidadania”e”pertença”Europeia”
Objetivos:
Disseminação/dos/resultados/do/trabalho/realizado/pelosúas/jovensB
Partilha/com/a/comunidade/de/saberes/construídos/pelos/gruposB
Aprendizagem/e/envolvimento/intergeracionalB
Reforço/da/relação/escolaScomunidadeé
Descrição:
Tanto/quanto/possível/deverá/envolverSse/os/alunos/das/turmas/participantes/na/mobilização/de/
pessoas/da/comunidade/escolar/e/envolvente/para/estarem/presentes/bcolegas)/pais)/e/outroshé/A/
turma/ou/turmas/envolvidas/apresentam/os/trabalhos/escolhidosé//
Deverá/ seguirSse/ um/ debate)/ dinamizado/ pelosúas/ jovens/ “Debatendo/ Cidadania/ e/ pertença/
Europeia”/e/envolvendo/as/pessoas/presentes/na/troca/de/ideias/e/experiências/sobre/o/temaé

Nota”final
Este/ guião/ resulta/ da/ vontade/ da/ equipa/ de/ deixar/ às/ comunidades/ escolares/ que/ tão/ bem/ têm/
recebido/ este/ projeto/ uma/ ferramenta/ que/ facilite/ a/ reprodução/ e/ recriação/ da/ atividade/
desenvolvidaé/PretendeSse/assim/que/o/projeto/que/tem/vindo/a/ser/realizado/pelo/CIIE/bCentro/
de/ Investigação/ e/ Intervenção/ Educativas/ da/ Universidade/ do/ Portoh)/ por/ iniciativa/ e/ com/
financiamento/ do/ CIEJD/ bCentro/ de/ Informação/ Europeia/ Jacques/ Delorsh)/ possa/ ter/ uma/ vida/
mais/longa/e/uma/disseminação/mais/profunda/e/que/assim)/chegando/a/mais/professores/e/mais/
alunos)/ possa/ contribuir/ mais/ duradouramente/ para/ esforços/ educativos/ comprometidos/ com/
uma/compreensão/mais/ampla/do/que/significa/hoje/pertencer/à/Europa)/ser/Cidadão/Europeu/e/
participar/na/construção/europeiaé/
DesejamosSvos/um/BOM/TRABALHOj
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