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União Europeia: países-membros e integração regional 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

Os países que compõem a União Europeia (UE) se uniram ao bloco em diferentes momentos, 

mas com um objetivo em comum: a união econômica e política do continente como forma de  

permanecerem como grandes atores no cenário internacional. Ainda que haja um alto grau de 

integração entre os membros do bloco, com a moeda única e a política de fronteiras abertas 

adotadas pela maioria dos países, eles têm suas particularidades econômicas e sociais, que também 

precisam ser abordadas. Isso é fundamental para que os alunos possam compreender a dinâmica 

entre os países-membros da União Europeia e identificar o papel do bloco na economia mundial. 

Assim, o desenvolvimento desse aprendizado, como proposto nas atividades desta sequência 

didática, auxiliará na formação dos alunos como cidadãos críticos e responsáveis, prontos para 

opinar e argumentar sobre questões relacionadas ao mundo globalizado. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Analisar o modo como diferentes países da União Europeia se integram ao bloco. 

• Avaliar dados e índices para compreender as especificidades e grau de influência desses 
países. 

• Compreender os impactos socioculturais e econômicos que a formação da União Europeia 
trouxe aos países-membros.  

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Corporações e organismos 
internacionais 

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações 
econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura  
e à mobilidade. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – União Europeia: integração regional 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula.  

Organização dos alunos: conforme a disposição habitual nos momentos de diálogo e explicação e em grupos para  

a realização da pesquisa.  

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha e mapa da União Europeia. 

Atividade 1 

Inicialmente, levante os conhecimentos dos alunos sobre a União Europeia. Para isso, 

sugerem-se algumas perguntas: “O que vem à mente de vocês quando pensam na União Europeia?”; 

“Quantos e quais países compõem o grupo?”; “Há algum país que saiu da União Europeia?”; “Qual?”; 

“Por que esses países formaram o bloco?”; “Os países da Europa sempre tiveram uma integração 

harmoniosa? E, atualmente, como é essa integração?”. Anote na lousa as contribuições dos 

estudantes e utilize um mapa da União Europeia para referenciar a localização dos países (disponível 

em: <https://publications.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/0adbf814-53a0-4350-a18f-

ad8c168baa2a>. Acesso em: 12 nov. 2018). 

Utilize as respostas dos alunos como ponto de partida para uma conversa sobre a União 

Europeia. Ressalte que, apesar da consolidação do bloco, os países europeus nem sempre estiveram 

em harmonia. Desse modo, peça-lhes que mencionem alguns conflitos envolvendo esses países. 

Espera-se que eles se lembrem das Grandes Guerras e de outros conflitos ao longo da história 

europeia, em diferentes tempos. 

Explique que foi o contexto do pós-Segunda Guerra Mundial que levou ao desenho do que 

viria a ser a União Europeia. Os países europeus, destruídos e empobrecidos pela guerra, desejavam 

se reerguer, sendo que alguns ambicionavam recuperar a posição de potências mundiais, mas 

compreenderam que isso não seria possível a nenhum deles por meio de uma ação isolada. 

Informe aos alunos que nem todos os países que compõem o bloco atualmente estão nele 

desde o início; da mesma forma, o bloco teve outros nomes antes de se transformar em União 

Europeia. Elabore na lousa uma linha do tempo com as etapas de formação da União Europeia, 

com base nas informações a seguir. 

• 1952: Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (Ceca) – Bélgica, Países Baixos, 
Luxemburgo, Alemanha Ocidental, França e Itália. 

• 1958: Comunidade Econômica Europeia (CEE) – Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, 
Alemanha Ocidental, França e Itália. 

• 1973: Adesão da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido à CEE. 

• 1981: Entrada da Grécia na CEE. 

• 1986: Ingresso de Portugal e da Espanha na CEE. 

https://publications.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/0adbf814-53a0-4350-a18f-ad8c168baa2a
https://publications.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/0adbf814-53a0-4350-a18f-ad8c168baa2a
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• 1990: Reunificação da Alemanha. 

• 1994: A CEE passou a se chamar União Europeia. 

• 1995: Ingresso da Áustria, da Finlândia e da Suécia na União Europeia. 

• 2002: Implantação do euro, moeda utilizada pela maior parte dos países da União 
Europeia. 

• 2004: Entrada da República Tcheca, do Chipre, da Estônia, da Letônia, da Lituânia, da 
Hungria, de Malta, da Polônia, da Eslovênia e da Eslováquia na União Europeia. 

• 2007: Ingresso da Bulgária e da Romênia na União Europeia. 

• 2013: Adesão da Croácia à União europeia. 

• 2016: Consulta popular no Reino Unido define o Brexit, isto é, a saída da União Europeia. 

Elaborado com base em The history of the European Union.  

Disponível em: <https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en>. Acesso em: 12 nov. 2018. 

Diga aos alunos que o objetivo da Comunidade Econômica Europeia era garantir a livre 

circulação de pessoas, mercadorias e serviços entre os países, eliminando os obstáculos que impediam 

esse comércio. Posteriormente, com o estabelecimento da União Europeia, os objetivos se ampliaram: 

o bloco visava uma unidade monetária, econômica e política. 

Destaque o ano de implantação do euro (2002), esclarecendo que, apesar de ser a moeda do 

bloco, nem todos os países a utilizam, como é o caso da Dinamarca e da Suécia. Por outro lado, 

países que não fazem parte da União Europeia adotaram a moeda, como Andorra, Vaticano, Mônaco, 

San Marino e Montenegro. Assim, a área chamada de Zona do Euro não corresponde exatamente aos 

limites da União Europeia.  

Para finalizar a explicação, comente que, atualmente, a União Europeia é uma das principais 

potências mundiais, responsável por cerca de 15% do comércio mundial. Nos rankings de importação 

e exportação, o bloco está atrás apenas da China, sendo também um dos principais parceiros 

comerciais do Brasil. 

Atividade 2 

Organize a turma em seis grupos para uma atividade de pesquisa. Peça a cada grupo que 

procure informações sobre o conjunto de países que lhe foi designado. Para tanto, sugere-se a 

seguinte divisão: 

• Grupo 1: Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Alemanha e França. 

• Grupo 2: Itália, Reino Unido (considerando o período que se estende de sua adesão ao 
Brexit), Irlanda e Dinamarca.  

• Grupo 3: Grécia, Espanha, Portugal, Suécia e Áustria. 

• Grupo 4: Finlândia, Chipre, República Tcheca e Estônia.  

• Grupo 5: Hungria, Letônia, Lituânia, Malta e Polônia. 

• Grupo 6: Eslováquia, Eslovênia, Bulgária, Romênia e Croácia.  
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Indique aos alunos as informações que deverão pesquisar, lembrando-os de anotá-las no 

caderno, para que possam ser usadas nas próximas aulas.  

• Dados socioeconômicos: número de habitantes, índice de desenvolvimento humano, taxa 
de alfabetização, renda per capita, total de exportações e importações (em um ano 
específico) e principais setores econômicos. 

• Dados referentes à União Europeia: data de entrada no bloco, se adota o euro, se faz parte 
do espaço Schengen, número de deputados no parlamento europeu, total das despesas da 
União Europeia no país e total da contribuição do país para o orçamento da UE. 

• Notícias relativamente recentes sobre os países pesquisados e sua relação com a União 
Europeia.  

Oriente os grupos a distribuir as tarefas entre seus membros. Depois da pesquisa, peça-lhes 

que elaborem, de preferência, uma apresentação de slides para compartilhar os dados e as informações 

obtidas com toda a turma; no entanto, se isso não for possível, permita-lhes que confeccionem cartazes. 

Sugira-lhes também que insiram imagens das bandeiras dos países, além de fotografias e mapas. 

Os links a seguir podem ser muito úteis para essa atividade: 

• União Europeia. Disponível em: <https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_pt>. 
Acesso em: 13 nov. 2018. 

• Parlamento europeu. Disponível em: <www.europarl.europa.eu/meps/pt/map.html>. 
Acesso em: 13 nov. 2018. 

• IBGE Países. Disponível em: <https://paises.ibge.gov.br/> . Acesso em: 13 nov. 2018. 

 

Aulas 2 e 3 – União Europeia: países-membros  

Duração: cerca de 90 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em semicírculo, para acompanhar as apresentações e em roda, para uma conversa final. 

Recursos e/ou material necessário: materiais produzidos pelos alunos (cartazes ou slides digitais), computador, projetor  

e mapa da União Europeia. 

Atividade 1 

Inicialmente, converse com a turma sobre as dificuldades encontradas durante a pesquisa e 

esclareça eventuais dúvidas. Antes de dar início às apresentações, ressalte que é importante que todos 

os integrantes do grupo falem. Peça aos alunos que, em primeiro lugar, apresentem as informações 

básicas, de ordem socioeconômica, construindo um perfil dos países. Estimule-os a expor o que 

entenderam a partir dos dados, perguntando-lhes, por exemplo: “Entre os países do grupo, qual tem  

o maior índice de desenvolvimento humano? E a maior renda per capita?”; “Como é a taxa de 

alfabetização e a qualidade de vida nesses países?”. Levante também alguns questionamentos sobre 

as exportações e as importações: “Qual país exportou ou importou mais?”; “Em quais países a balança 

comercial foi positiva? E negativa?”; “Quais os principais setores econômicos dos países europeus?”. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_pt
http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/map.html
https://paises.ibge.gov.br/
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Além disso, solicite-lhes que falem sobre a participação dos países na União Europeia, indicando quais 

contribuíram mais com o bloco e quais receberam mais investimentos. 

Por último, peça aos grupos que apresentem, de forma resumida, as notícias que selecionaram. 

A intenção é abordar questões atuais relacionadas à União Europeia. É possível que eles levem 

notícias sobre a entrada de imigrantes, a questão das fronteiras abertas ou o Brexit. 

No decorrer das apresentações, outras questões podem surgir. Assim, conduza a atividade 

com liberdade, estimulando os alunos a desenvolver reflexões e raciocínios com base nas 

informações expostas. 

Atividade 2 

Depois da apresentação de todos os grupos, reúna os alunos em círculo para uma breve 

conversa final. Se eles tiverem produzido cartazes, peça-lhes que os afixem na parede da sala de aula. 

Com a participação de toda a turma, faça um levantamento dos países mais desenvolvidos da 

União Europeia. Espera-se que os alunos identifiquem a Alemanha, a França, a Holanda, o Reino 

Unido e a Itália. Pergunte-lhes se a União Europeia pode ser um estímulo ao desenvolvimento dos 

países mais pobres do bloco, como Portugal e Grécia. Ouça as hipóteses dos alunos sobre a importância 

da UE para o desenvolvimento do continente como um todo. 

Caso o assunto ainda não tenha sido abordado, converse com os alunos sobre a crise da 

Grécia, iniciada em 2009, em que foi crucial a participação da União Europeia. Explique-lhes que, por 

um lado, a Grécia recebeu diversos empréstimos da UE, mas, por outro, o bloco impôs ao país duras 

políticas de austeridade. Caso os alunos não conheçam o significado da palavra austeridade, 

explique-lhes que, em economia, esse termo faz referência a um maior rigor no controle de gastos 

públicos, afetando serviços e direitos sociais.  

Por fim, ressalte que, embora a União Europeia seja formada por países com condições 

socioeconômicas bastante elevadas se comparadas às de alguns países em desenvolvimento, há 

desigualdades e jogos de força e poder em seu interior. Isso traz consequências diversas para os 

países, que podem, por um lado, se beneficiar, mas também devem se submeter aos interesses dos 

países mais poderosos do bloco. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

No decorrer das aulas desta sequência didática, analise a participação ativa dos alunos nas 

atividades e atente-se ao desempenho deles durante as apresentações.  

Na primeira aula, espera-se que os alunos compreendam o que é a União Europeia e os 

principais motivos para a formação desse bloco. Já nas aulas 2 e 3, verifique se, por meio da 

pesquisa, eles conseguiram encontrar dados e informações sobre os conjuntos de países. Avalie 

também se os grupos apresentaram tais dados e informações de forma contextualizada e observe as 

conclusões a que chegaram a respeito da União Europeia. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. A saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) pode representar o enfraquecimento do bloco? 
Explique sua resposta. 

2. Leia o fragmento a seguir. 

O percentual de europeus que consideram positivo fazer parte da União 

Europeia (UE) chegou a 67%. O dado, divulgado […] pelo Parlamento Europeu, faz 

parte da pesquisa de opinião pública anual Eurobarômetro, realizada desde 1973 e 

que abrange uma grande variedade de temas, como meio ambiente, segurança,  

direitos humanos e economia. 

[...] 

CAZARRÉ, Marieta. Quase 70% dos europeus acham positivo fazer parte da UE. Agência Brasil, 23 maio 2018.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-05/ 

quase-70-dos-europeus-acham-positivo-fazer-parte-da-ue>. Acesso em: 13 nov. 2018. 

Explique por que, em sua opinião, um alto percentual de europeus considera positivo o fato de 
fazerem parte da União Europeia. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos considerem o Reino Unido uma das principais economias da União 
Europeia, responsável por boa parte das importações e exportações do bloco. Além disso, é um 
dos membros mais antigos, já que ingressou no bloco em 1973. Ainda que não faça parte da 
Zona do Euro nem do espaço Schengen (zona de fronteiras abertas), a saída do Reino Unido pode 
indicar a decadência da política de união dos países europeus. 

2. Resposta pessoal. Os alunos podem mencionar, por exemplo, que o estabelecimento da União 
Europeia foi crucial para a integração e a recuperação dos países no pós-Segunda Guerra, sendo 
que, atualmente, os países que compõem o bloco são alguns dos locais com maior qualidade 
de vida no mundo. 


