
CIDADÃO EUROPEU

o bom cidadão europeu

Mundo Global e Comunidade

LOBITOS

BASE

1. Evidencia no mapa quais são os Estados-

Membros da União Europeia.

2. Conhece o “Hino da Alegria” e a bandeira 

da União Europeia enquanto elementos 

unificadores da Europa e mostra que sabes 

os respetivos significados.

3. Identifica as línguas oficiais da União 

Europeia.

AVANÇADOS

4. Identifica os órgãos que constituem a União 

Europeia e as suas principais funções.

5. Demonstra que sabes identificar o Euro, as 

diferentes notas e moedas e quais os países 

que o adotaram.

6. Identifica corretamente as bandeiras dos 

Estados-Membros da União Europeia, 

localiza no mapa todos os Estados Membros 

da UE e identifica as respetivas capitais.

EXPLORADORES E MOÇOS

BASE

1. Identifica os órgãos que constituem a União 

Europeia e as suas principais funções.

2. Demonstra que sabes identificar o Euro, as 

diferentes notas e moedas e quais os países 

que o adotaram.

3. Identifica corretamente as bandeiras dos 

Estados-Membros da União Europeia, 

localiza no mapa todos os Estados Membros 

da UE e identifica as respetivas capitais.

AVANÇADOS

4. Enumera os passos básicos da história da 

construção da União Europeia e identifica os 

principais fundadores.

5. Propõe um passeio pelos sítios da tua 

localidade e identifica o que está presente 

no teu dia-a-dia que provenha de um apoio 

da União Europeia. Depois, produz uma 

exposição sobre a “Ser Cidadão na Europa” 

e apresenta-a à comunidade local, ao 

Agrupamento ou à escola.

6. Identifica várias tradições e costumes de 

outros Estados-Membros da União Europeia 

e aprende um prato ou música de um desses 

países.

PIONEIROS E MARINHEIROS

BASE

1. Enumera os passos básicos da história da 

construção da União Europeia e identifica os 

principais fundadores.

2. Propõe um passeio pelos sítios da tua vila 

ou cidade e identifica o que está presente 

no teu dia-a-dia que provenha de um apoio 

da União Europeia. Depois, produz uma 

exposição sobre a “Ser Cidadão na Europa” 

e apresenta-a à comunidade local, ao 

Agrupamento ou à escola.

3. Identifica várias tradições e costumes de outros 

Estados-Membros da União Europeia e aprende 

um prato ou música de um desses países.
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AVANÇADOS

4. Faz uma entrevista a uma entidade de 

relevo sobre direitos e deveres do cidadão 

europeu e apresenta-a em formato editado 

à tua Unidade ou escreve um artigo sobre a 

cidadania europeia a publicar no jornal local 

ou de Agrupamento.

5. Promove um debate sobre a 

complementaridade entre a Cidadania 

europeia e a Cidadania nacional.

6. Conhece o funcionamento do sistema 

de representação e votação dos Estados 

Membros e como são tomadas as decisões 

na Europa. Simula o funcionamento do 

Parlamento Europeu recorrendo à técnica de 

“role play” na tua Unidade.

CAMINHEIROS E COMPANHEIROS

BASE

1. Faz uma entrevista a uma entidade de 

relevo sobre direitos e deveres do cidadão 

europeu e apresenta-a em formato editado 

à tua Unidade ou escreve um artigo sobre a 

Cidadania europeia a publicar no jornal local 

ou de Agrupamento.

2. Promove um debate sobre a 

complementaridade entre a cidadania 

europeia e a Cidadania nacional.

3. Conhece o funcionamento do sistema 

de representação e votação dos Estados 

Membros e como são tomadas as decisões 

na Europa. Simula o funcionamento do 

Parlamento Europeu recorrendo à técnica de 

“role play” na tua Unidade.

AVANÇADOS

4. Participa numa iniciativa de Serviço 

Voluntário Europeu, Erasmus ou Leonardo, 

ou programas equivalentes de âmbito 

europeu.

5. Vota nas eleições Europeias - consciente 

dos candidatos a eurodeputados e o que 

representam no Parlamento Europeu.

6. Escreve um contributo no Livro Branco da 

Juventude e/ou subscreve uma iniciativa de 

cidadania europeia através da plataforma 

online.

02... 02


