COMEÇAR JÁ A PLANEAR o Dia da Europa de 9 de maio de 2019!
Sugestões e conselhos úteis:
1. Debater ideias para envolver os cidadãos.
2. Criar uma coligação de voluntários.
3. Planear a forma de mobilizar os cidadãos e promover as atividades através dos meios
de comunicação social locais e das redes sociais.
4. Envolver as associações locais.
5. Assegurar a participação das administrações municipais.
6. Velar por uma liderança clara: de um grupo de cidadãos, de associações locais ou da
administração municipal.
7. Ponderar maneiras de garantir uma dimensão europeia: através de cidadãos de outros
países europeus residentes na zona ou através de convidados de outros países
europeus. Se existir uma universidade nas redondezas, envolver os estudantes
Erasmus.
8. Colaborar com cidades de outros países.
9. Conceber atividades que proporcionem uma combinação equilibrada de diversão,
momentos sérios, celebração do passado, futuro. Podem ser atividades gastronómicas
e culturais, jogos (de simulação), debates políticos, atividades educativas, aulas de
língua, exposições de história, propostas para o futuro.
10. Assegurar atividades para pessoas de todas as idades!
_____________

Ideias para as comemorações
Para os municípios
Visita guiada a locais financiados pela UE
Atividade
Organizar uma visita guiada no seu município a locais que receberam financiamento da UE.
Informar os cidadãos sobre o funcionamento da União Europeia e a sua história comum.
Elementos da cultura europeia no seu município
Atividade
Identificar um local em que estejam presentes elementos da cultura europeia (tal como um
parque ou uma biblioteca do seu município que tenham sido concebidos por um arquiteto
francês, ou outro exemplo deste tipo). Organizar provas de orientação, caminhadas ou
passeios de bicicleta e explorar o seu município e zonas emblemáticas com raízes ou
influências europeias.
Uma aula sobre a Europa no conselho municipal
Atividade
Organizar uma atividade educativa para os cidadãos de todas as idades. Apresentar aos
participantes o trabalho do conselho municipal e fazer a ligação com o trabalho das instituições
europeias, o papel da UE e a importância de ser membro da UE. A pedido dos visitantes,
organizar um jogo de conhecimentos ou de representação.
Simulação do funcionamento da UE no conselho municipal
Atividade
Apresentar a União Europeia aos cidadãos de todas as idades mediante a organização de
uma simulação do processo legislativo da União Europeia.
Feira de conhecimentos «Descobrir os Estados da Europa»
Feira
Organizar uma feira que permita aos cidadãos ficar a conhecer a União Europeia o melhor
possível, com bancas de cada país, miniaulas, concertos, etc. Apresentar aos visitantes
diversas dimensões da União Europeia.
Celebrar a Europa!
Concerto
Organizar um concerto no centro histórico, eventualmente com canções em várias línguas
europeias e atuações de grupos de dança locais de diferentes estilos de dança europeus,
como o flamenco ou a valsa. Convidar os alunos de escolas locais a colorir os países da
Europa num mapa (que eles próprios podem desenhar).

Para as escolas
Semana da União Europeia
Exposição
As escolas podem organizar uma exposição informativa sobre a história, os objetivos, as
instituições e os símbolos da UE, com a exibição de diapositivos, imagens e vídeos ao longo
da semana. Poderiam organizar uma exposição de livros sobre a União Europeia na biblioteca
da escola. Em 9 de maio, poderiam organizar um jogo sobre as capitais da UE e os
vencedores poderiam receber guloseimas. Nesse dia, durante os intervalos, poderiam tocar o
hino da UE e músicas de países da UE nas diferentes línguas nacionais.
Uma visita interativa pelo património cultural europeu
Atividade
Cada turma pode apresentar um elemento do património cultural da UE (música, dança,
apresentação, atuação, fotos, postais, ímanes). Os vencedores recebem prémios e
guloseimas.
Conhecer a Europa divertindo-se
Jogos
Durante os intervalos, os alunos podem participar em jogos de mesa e jogos em linha. Pode
consultar uma lista de sugestões de jogos aqui.
Ateliês criativos «Bandeiras da União Europeia»
Ateliê
Organizar um ateliê sobre as bandeiras da União Europeia e dos Estados-Membros para
familiarizar os alunos com o tema. Organizar um jogo de conhecimentos e oferecer
guloseimas aos vencedores.

Para os cidadãos
A Europa hoje: desafios e oportunidades
Debate
Organizar um debate local sobre o futuro da Europa. Convidar um deputado ao Parlamento
Europeu, um representante político local e/ou representantes de organizações públicas ou de
outro tipo. Convidar um jornalista para moderar o debate.
Delícias culinárias da Europa (com amigos)
Atividade
Organizar um jantar ou evento público ao ar livre com especialidades culinárias de países
europeus.
Estudantes Erasmus
Atividade

Convidar os estudantes Erasmus a fazerem uma apresentação sobre o seu país ou cidade de
origem, ou a prepararem um prato da sua região.

