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A Europa é um continente dividido em muitos países.
Vinte e oito países fazem parte da União Europeia.
A União Europeia tem uma bandeira própria: doze estrelas douradas sobre fundo azul.

E adotou como HINO a Ode à Alegria do compositor Beethoven.

O lema da União Europeia é: UNIDA NA DIVERSIDADE.
O DIA DA EUROPA festeja-se em 9 de maio.
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Europa era uma princesa muito bonita que vivia na Ásia. Um dia o pai dos deuses, que 
se chamava Zeus, viu-a a apanhar flores de manhãzinha, apaixonou-se por ela e decidiu 
raptá-la. Para agir mais à vontade, tomou a forma de um lindo touro castanho com um 
círculo prateado na testa. Depois aproximou-se, muito manso, muito meigo. A princesa ficou 
encantada. Afagou-o na ideia de ir dar um passeio, sentou-se-lhe no dorso. Nesse momento, 
Zeus disparou a voar por cima do oceano em busca de uma ilha sossegada para viver o seu 
romance de amor. Assim deixaram a Ásia e passaram ao continente vizinho que naquela 
altura ainda não tinha nome. Veio a chamar-se Europa, em honra da princesa.

UMA LENDA GREGA
O NOME DA EUROPA	  
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28 PAISES
DA UNIAO EUROPEIA
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A ideia dos países da Europa se unirem para melhor resolverem os seus problemas, 
surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Era necessário reconstruir as cidades 
bombardeadas, pôr outra vez fábricas a funcionar, reorganizar o comércio.
E sobretudo, garantir a paz! Mas se cada um pensasse apenas em si, o mais certo 
era brigar com os vizinhos! Só com amizade, generosidade e bom entendimento se 
conseguiria paz duradoura e progresso. Acima de tudo era necessária união. Uma 
União Europeia dizia Robert Schuman.

Como unir países tão diferentes?
Talvez a única hipótese fosse ir procurando a tal união europeia devagar, por etapas. 
Foi isso que aconteceu. Quem propôs o primeiro acordo possível e concreto foi um 
francês chamado Jean Monnet. Um acordo sobre o carvão e o aço.

A EUROPA
DA AS MAOS

A Cidadania da União
• Todas as pessoas que nasceram num dos Estados-membros passaram a considerar-se 
cidadãos europeus.
• Os passaportes passaram a ser iguais.
• Uma pessoa, por exemplo um português, que viva noutro país da União pode votar nas 
eleições locais e até pode ser eleito presidente da Câmara!
• Se um cidadão europeu andar em viagem na Ásia e precisar de ajuda num sítio onde não 
haja representantes do governo do seu país, tem o direito ao apoio dos representantes do 
governo de qualquer outro país da União. Se entrar no consulado de França, por exemplo, 
tem que ser atendido como se fosse francês.

O Euro
O euro, moeda única para vários países, foi criado para facilitar as trocas comerciais e 
contribuir para o desenvolvimento das atividades econômicas. Em 2002 vários países 
substituiram a sua moeda nacional pelo euro.

O tratado de Amesterdão e o tratado de Nice
No dia 2 de outubro de 1997, os líderes dos países da União Europeia assinaram o tratado 
de Amsterdão, no qual se comprometeram, entre outras coisas, a dar maior importância 
às questões sociais e à criação de emprego e a criar condições de estabilidade econômica 
para que o euro pudesse ser uma realidade. 

O tratado de Nice veio facilitar a tomada de decisões na União Europeia de modo a 
que as suas instituições funcionassem melhor, mesmo quando mais países se juntassem à 
UE. Foi assinado em 26 de fevereiro de 2001 e entrou em vigor em 1º de fevereiro de 2003.
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Vantagem para os PAISES
e para os CIDADAOS

• Os países da UE são países sem fronteiras onde os cidadãos podem circular e trabalhar 
livremente.

• A UE dá apoios financeiros a projetos dos Estados-Membros onde a população tem um 
nível de vida mais baixo para que possam 
progredir e alcançar níveis de vida equivalentes 
aos dos países mais ricos.

• A proteção do ambiente é uma das 
preocupações da UE por isso se estabeleceram 
regras para evitar a poluição, proteger os seres 
vivos e os recursos naturais, regras que todos 
os Estados-Membros têm de respeitar.

• Os problemas de energia também 
merecem a atuação da UE. Por isso se 
estabeleceram regras para incentivar a 
utilização de energias renováveis.

• A UE considera que os jovens devem ter 
acesso a formação de grande qualidade 
para que possam contribuir para o 
progresso. Com 
essa finalidade 
foram criados 

programas que permitem a circulação de estudantes entre 
os vários países e a frequência de cursos muito diversos e de 
estágios profissionais.

• A UE incentiva a troca de experiências e saberes 
entre cientistas dos Estados-Membros e de 
cientistas do resto do mundo porque o intercâmbio a todos beneficia.

• Para proteger a saúde e a segurança dos consumidores, a UE estabelece 
regras destinadas a evitar a comercialização de produtos que possam 
prejudicar as pessoas.

• A União Europeia não esqueceu o resto do mundo, por 
isso apoia regiões particularmente desfavorecidas ou que 
são atormentadas por catástrofes, seguindo o lema “ajudar 
os outros a ajudarem-se a si próprios”.
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1. Complete as legendas 
escrevendo os nomes dos 
países da UE:

2. Como se chamam as duas personagens da lenda que está na origem do nome do 
continente europeu?

3. Ordene as letras de forma a descobrir:

• O lema da União Européia:
NDUAI IREDDEVSIA AN

• O nome do compositor que escreveu a música do hino da União Europeia:
HENEVBTEO

• O nome da música que consititui o hino da União Europeia:
À DEO GAIERAL

4. Desenhe e pinte a bandeira da União Europeia:
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6. Escolha a resposta certa:

Que motivos levaram os países europeus a 
unirem-se após a Segunda Guerra mundial?

Era preciso garantir a paz e recuperar a economia europeia, 
destruída durante a guerra.

Para ser mais barato comprar alimentos.
Para proibir a abertura das fronteiras entre os países.

Como se chamava a primeira Comunidade 
Europeia?

Comunidade Europeia da Agricultura e da Saúde
Comunidade Europeia da Economia
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço

Quem foi Jean monnet?
O primeiro presidente da Alta Autoridade da Comunidade 

Europeia do Carvão e do Aço
Presidente da França após a Segunda Guerra Mundial
Primeiro-ministro da Bélgica

Em que ano aderiu Portugal às Comunidades 
Europeias

1974  1986  1995

Que países aderiram à União Europeia em 
2007?

Espanha e Suécia
Reino Unido e Irlanda
Romênia e Bulgária

Quantos países da União Europeia fazem 
atualmente parte da zona euro?

17  18  19

5. Complete o puzzle:

7. Indique se as seguintes 
afirmações são verdadeiras (V) ou 
falsas (F)

A UE defende que devemos utilizar mais 
energias renováveis.

Os cidadãos europeus não podem circular 
livremente pelos países da UE.

A proteção do ambiente não é uma 
preocupação da UE.

A UE tem programas que apoiam os jovens 
que querem estudar durante um certo período 
de tempo num outro país da União.

Um português que viva na Alemanha pode 
votar nas eleições para a Câmara Municipal da 
localidade onde reside.

As dificuldades de outros países fora da 
Europa não interessam à UE.

Na UE podem comercializar-se livremente 
todo o tipo de produtos, mesmo que possam 
prejudicar a saúde das pessoas.




