Com o apoio de:

AULA N.º

4

ANO(s)

3.º e 4.º

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS

DISCIPLINA

Estudo do Meio e Cidadania

- Identificar alguns Estados Europeus, localizando-os no mapa da Europa.
- Conhecer o número de Estados pertencentes à União Europeia, localizando
alguns estados-membros num mapa da Europa.
- Reconhecer a existência de fluxos migratórios temporários ou de longa
duração, identificando causas e consequências para os territórios envolvidos.
- Compreender as inter-relações entre as pessoas, os lugares, as economias e
os ambientes, do local ao global e vice-versa (Referencial Educação para o
desenvolvimento); segurança, defesa e paz- fenómenos migratórios.
(Referencial Segurança Defesa e Paz).

Tema: Portugal na Europa

Fonte: https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_pt

Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Europa
3.º e 4.º ano(s)

a) No mapa pinta Portugal de verde.

Com o apoio de:

b) Quais são as fronteiras de Portugal Continental?
Sublinha a resposta correta.
Espanha e Oceano Atlântico
Espanha, França e Mar Mediterrâneo
Espanha, Oceano Atlântico e Mar Mediterrâneo
Espanha, França e Ocenao Atlântico

c) Menciona os nomes de alguns países que reconheces no mapa da Europa.
___________________________________________________________________________________________________

2. União Europeia

No mapa estão representados os 27 países da União Europeia. A União Europeia é um grupo de países da Europa que se
juntaram para melhorar, facilitar e tornar mais segura a vida das populações.
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Com o apoio de:

a) Indica a data em que Portugal aderiu à União Europeia (UE).

____________________________________________________________________________________________
b) Diz o nome de, pelo menos, 15 países da UE.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3.º e 4.º ano(s)

3.Migração
a) Vivem no nosso país pessoas que vieram de outros países.

3.º e 4.º ano(s)

Conheces algumas que vivam na tua região? De que países são?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

b) Faz a correspondência correta
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