Com o apoio de:

AULA N.º

8

ANO(s)

9.º

DISCIPLINA História
. Integrar a formação da CEE no período do pós II Guerra Mundial.

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

. Compreender a importância da entrada de Portugal na CEE para a
consolidação do processo de democratização e para a modernização do país.
. Caracterizar as relações de cooperação com os espaços lusófonos.

Título/Tema(s) da Aula

Portugal, a aproximação à Europa e ao Mundo
Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Explica de que forma a Guerra Colonial terá contribuído para o fim do Estado Novo.
2. Explica o significado da expressão Primavera Marcelista.
3. Faz uma entrevista a um familiar ou a alguém que conheças, e que tenha vivido uma das seguintes situações:
- Seja um antigo combatente/participante da guerra colonial;
- Tenha retornado de uma das antigas colónias.

4. Analisa atentamente o seguinte documento:
Documento A
A construção da União Europeia
«Em maio de 1950, Robert Schumann, com o apoio de Jean Monnet, proferia um discurso, no qual apresentava
o primeiro projeto para a construção de uma Europa unida em torno de objetivos comuns e de políticas de
cooperação e de solidariedade entre os vários países europeus (...).
Em 1957, o (Tratado de Roma), estabelece a criação da Comunidade Económica Europeia. Em 2002, entra em
vigor a moeda única.
Os anos que se seguiram ao 25 de Abril foram muito difíceis, ao nível político, social e económico.
A situação económica de Portugal só viria a alterar-se, em 1986, com a integração d Portugal na CEE»
Viagem na História, Joana Cirne e outros.

4.1. Indica o nome dos responsáveis pela idealização da União Europeia.
4.2. Indica as datas de criação da CEE e do Euro.
4.3. Refere o ano em que Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia.
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5. Lê com atenção a citação que se segue:
Documento B
“A Europa não se construirá de súbito: só se construirá através de realizações concretas, criando primeiro uma
solidariedade de facto.”
Robert Schumann, 1950.

5.1. Interpreta a frase de Robert Schumann.

6. Lê atentamente o seguinte documento:
Documento C
A adesão de Portugal à CEE
«Portugal fez história a 11 de junho de 1985 com a adesão à Comunidade Económica Europeia (CEE). A integração
no Mercado Comum abriu portas ao desenvolvimento do país, permitindo-o aproximar-se dos vizinhos europeus.
[…]
A ajudar esteve o facto de a opinião pública portuguesa ser também favorável: na altura da adesão, 63,5% dos
inquiridos pelo Eurostat eram a favor da entrada na CEE. E hoje pode dizer-se que o balanço é positivo.
"A adesão trouxe estabilidade democrática às instituições nacionais, modernizou o Estado, criou infraestruturas
e equipamentos que deram um salto qualitativo no tecido económico e social", destaca Isabel Meirelles,
especialista em assuntos europeus.
Além disso, é de sublinhar a transferência até hoje de cerca de 10 milhões de euros por dia de Fundos
comunitários e a alteração do nosso rosto jurídico.»
https://expresso.pt/economia/portugal-duas-decadas-na-ue=f520241 adaptado, (Consultado em 25/05/2020)

6.1. Identifica, recorrendo ao documento C, duas consequências da entrada de Portugal na CEE.
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