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GUIÃO DA APRESENTAÇÃO
SUB-18 Europa: https://prezi.com/l6sjl3nsgvib/geracao-made-in-europe/
Slide 1:
A Europa é boa? (deixar os alunos responder)
Qual a primeira palavra que vos vem à cabeça quando pensam em Europa?
(deixar os alunos responder)

Slide 2:
Como é que tudo começou? (deixar os alunos responder)
A União Europeia começou com o objetivo de pôr fim às frequentes guerras
sangrentas entre países vizinhos que culminaram na 2ª Guerra Mundial e para
manter a paz em toda a Europa.
Quais
1.
2.
3.
4.
5.
6.

foram os seus países fundadores? (deixar os alunos responder)
Alemanha;
França;
Luxemburgo;
Países Baixos;
Itália;
Bélgica.

E, apesar das suas falhas, a União Europeia tem funcionado. A prova disso é
que todos nós aqui presentes nascemos e vivemos num período de paz que
perdura há 70 anos, o maior período de paz que alguma vez a Europa teve. Mas
infelizmente isto não acontece em todas as partes do mundo.
Slide 3:
Alguém sabe quem é este menino? (deixar os alunos responder)
Esta imagem mostra um menino sírio de 5 anos, cujo nome é Omran Daqneesh,
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que foi apanhado no meio de um bombardeamento aéreo na cidade de
Aleppo. Como devem saber, a Síria está em guerra civil há 8 anos, e já mais de
meio milhão de pessoas morreram neste confronto. Muitas cidades foram
destruídas e milhões de pessoas ficaram sem casas. Muitas delas, para fugir à
guerra, perderam a vida a tentar chegar à Europa, e muitas são hoje refugiados
no continente Europeu.
Slide 4:
Quem consegue adivinhar em que parte do mundo foi tirada esta fotografia?
(deixar os alunos responder)

Esta fotografia foi tirada na Venezuela, que atravessa neste momento um período de grande pobreza e fome. À direita temos um menino de 11 anos, chamado
Germain, que tem metade do peso que deveria ter para a sua idade. Mas ele
não é o único caso neste país. Desde 2016 que a mortalidade infantil aumentou
30%, com crianças a morrer à fome e com doenças que nós consideramos simples, como por exemplo a diarreia, que em Portugal não mata, mas que lá mata
muitas crianças e jovens, devido à falta de medicamentos e comida.
Slide 5:
Após a 2ª Guerra Mundial, o primeiro passo para unir os países foi a cooperação
económica. E por quê? Porque se acreditava que esta cooperação iria trazer
benefícios a todos os países, diminuindo desta forma os riscos de conflito entre
eles. Foi assim que nasceu a Comunidade Económica Europeia e o mercado
único. Alguém sabe o que é o mercado único? (deixar os alunos responder).
O mercado único consistiu na abolição de barreiras comerciais entre os países
da União Europeia, de modo que os bens e serviços circulem livremente sem
quaisquer barreiras, o que nos permite ter uma maior variedade de produtos, a
preços mais baixos. É por isso que o mercado é único, porque existe apenas 1
mercado para todos os países da União Europeia.
Slide 6:
Mas à medida que o tempo foi passando, a Europa foi também evoluindo. Foi
assim que, em 1993, a Comunidade Económica Europeia se transformou em
União Europeia. Para além da vertente económica, a União Europeia tem investido nos direitos humanos, no ambiente, na segurança, na saúde, nas relações
externas, na justiça e também nas migrações. Hoje, além dos nossos direitos
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como portugueses, temos também os nossos direitos como cidadãos europeus.
Slides 7-23:
Foi através destes direitos que hoje em dia milhares de jovens têm ido a viagens
de finalistas fora de Portugal, algo que antigamente era impossível, como
vemos nesta imagem. Vamos fazer agora um exercício: Imaginem que agora
vamos todos numa viagem de finalistas a Espanha durante 7 dias.
Para sair de Portugal, precisamos de ter um passaporte e pedir um visto? (deixar os alunos responder)

Não, graças à União Europeia, o nosso Cartão de Cidadão permite-nos viajar
livremente em vários países da UE, sem precisarmos de mais nenhum documento.
Imaginem que agora chegámos ao nosso destino. Qual a primeira coisa em que
pensamos? (deixar os alunos responder)
Errado! A primeira coisa em que pensamos é em ligar aos nossos pais, claro!
(deixar os alunos rir). Alguém aqui sabe o que é o roaming? (deixar os alunos

responder)

O roaming é o serviço que nos permite fazer chamadas para pessoas noutros
países. Antes de 2017, quando queríamos ligar para uma pessoa noutro país,
pagávamos preços mais altos do que pagamos para chamadas dentro do país.
Mas em 2017 a União Europeia aboliu o roaming e hoje em dia podemos fazer
chamadas para quem quisermos na Europa e usar os dados móveis para ir ao
Facebook, Whatsapp e Instagram, por exemplo, sem pagarmos mais por isso
do que pagamos em Portugal. Foi mais uma barreira que a UE aboliu, para que
possamos comunicar com quem queremos, independentemente de onde estivermos.
Pronto, estamos agora instalados e vamos às compras. Precisamos de trocar a
nossa moeda pela moeda de Espanha? (deixar os jovens falar)
Não, porque graças ao Euro não precisamos de andar a trocar a moeda de Portugal pela moeda de alguns países Europeus. Foi algo que 19 países da União
Europeia implementaram para facilitar as trocas entre pessoas.
Imaginem agora que se sentem muito mal, porque comeram muito gelado. É
que nestas viagens não estou a ver mais nenhuma razão para eventualmente
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ficarem a sentirem-se mal e irem ao hospital (deixar os alunos rir). Será que
podem ir a qualquer hospital? E quanto pagarão pelos cuidados de saúde?
Se tiverem convosco o Cartão Europeu de Saúde, podem dirigir-se a qualquer
hospital e terão os custos normais de uma pessoa que viva nesse estado
membro. O Cartão Europeu de Saúde é totalmente gratuito e pode ser pedido
online.
Estás quase no final da tua viagem e ficaste tão fascinado pelas coisas que
viste que gostarias de viver uns meses fora de Portugal. Sabem o que é o programa Erasmus e o que vos permite? (deixar os alunos responder)
O programa Erasmus é um programa europeu que vos permite estudar noutro
país da União Europeia durante 1 semestre e receber ao mesmo tempo uma
bolsa para ajudar nas despesas de habitação, alimentação e transportes. Até
hoje, mais de 9 milhões de jovens estudaram noutro país europeu, ajudados
pela União Europeia, tendo ganho novas experiências e aprendendo novas
línguas.
Chegaste ao fim da tua viagem de finalistas, mas tu e os teus amigos acham
que viajaram pouco e que querem viajar mais. Hoje, graças ao programa
DiscoverEU da União Europeia, podes receber um passe para viajar gratuitamente e ir com mais 4 amigos conhecer a Europa e todos os seus países. A
única coisa que têm que fazer é tirar fotografias e partilhá-las nas redes sociais.
Só no ano passado, mais de 15.000 jovens aproveitaram esta oportunidade e
em breve estarão a partir à descoberta da Europa com o seu grupo de amigos.
Mas, se o programa DiscoverEU dá apenas um passe para as viagens, o que
fazer com as despesas de alojamento e de lazer?
Podemos usar para isto o Cartão Jovem Europeu! Sabem o que é e para que
serve? (deixar os alunos responder)
O Cartão Jovem Europeu dá aos jovens europeus entre os 12 e os 29 anos
diversas vantagens e descontos em festivais de verão, cinemas, pousadas de
juventude, teatros e até museus. É ótimo para nós, jovens, que pensamos em
viajar pela Europa, a preços muito mais baratos e acessíveis.
Encontras-te agora preparado para partir para a viagem com o teu grupo de
amigos e vão apanhar o autocarro e depois o comboio para partir à descoberta. Sabes de onde veio o dinheiro para essas construções? (deixar os alunos
responder)

A União Europeia, do seu orçamento, atribui fundos comunitários aos países
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para a construção e reparação de escolas, estradas, pontes, museus, monumentos, entre outros. A maioria das escolas que hoje em dia é requalificada é
financiada em mais de 80% pela União Europeia.
Slides 24-25:
E assim chega ao fim a tua viagem de finalistas. E agora, quando pensas em
Europa, qual é a primeira imagem ou palavra que vos vem à cabeça? (deixar os

alunos responder)
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