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2015 é um ano crucial e uma oportunidade, que só surge uma 
vez ao longo de uma geração, para aumentar a sensibilização 
para a luta contra a pobreza em todo o globo e para colocar 
o desenvolvimento sustentável na ordem do dia das discus-
sões mundiais. Com os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio das Nações Unidas a chegarem ao seu termo este ano 
e com um novo quadro para a erradicação da pobreza e o 
desenvolvimento sustentável, conhecido como a “agenda pós-
2015”, a ser adotado em setembro de 2015, a União Europeia, 
juntamente com os seus Estados-membros, decidiu dedicar 
este ano ao desenvolvimento, sob o lema “O nosso mundo, a 
nossa dignidade, o nosso futuro”. 

Esta caixa de ferramentas educacional, desenvolvida pela 
Direção-Geral da Cooperação Internacional e do Desen-
volvimento da Comissão Europeia (DG DEVCO), visa apoiar 
os professores na informação aos futuros responsáveis 
políticos (jovens dos 15 aos 24 anos) sobre os resultados 
alcançados pela União Europeia e seus Estados-membros 
na ajuda ao desenvolvimento enquanto maior doador a 
nível mundial e para melhor compreensão dos desafios 
globais com que terão de se confrontar.

A Europa faz parte de um mundo cada vez mais convergente. Por essa razão, a UE e os seus Estados-membros colaboram 
ativamente para comunicar e explicar aos cidadãos europeus como a ajuda ao desenvolvimento da UE funciona e como se 
traduz em mudanças efetivas e duradouras. O Ano Europeu para o Desenvolvimento de 2015 (EYD2015), em geral, e a caixa 
de ferramentas educacional, em particular, proporcionam a plataforma ideal para ajudar os jovens a compreender melhor a 
ajuda ao desenvolvimento, os seus êxitos e os desafios que subsistem. 

¹ Números baseados nos últimos resultados da edição do Eurobarómetro de 2014.

1. PREFÁCIO 

2. PORQUÊ 2015 E OS JOVENS? 
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O nosso planeta está cada vez mais interligado e, embora o 
EYD2015 vise informar melhor todos os cidadãos da UE sobre a 
ajuda ao desenvolvimento, é primordial explicar como a ajuda 
internacional ao desenvolvimento afeta a vida das pessoas tanto 
na Europa como nos países em desenvolvimento. É essa a razão 
por que o alvo principal são os jovens europeus – os principais 
interessados na construção de um futuro melhor não apenas 
para os cidadãos da UE, mas para todo o mundo.

Muitos jovens europeus consideram importante ajudar as pes-
soas nos países em desenvolvimento e pensam que a UE deve 
aumentar a ajuda ao desenvolvimento para além das quantias 
prometidas.1 São mais otimistas quanto ao impacto que as 
ações individuais podem exercer na ajuda aos países em desen-
volvimento e, quando postos perante a informação relevante 
contida nesta caixa de ferramentas, é mais provável que deci-
dam participar nessas ações e contribuir para solucionar alguns 
dos mais importantes problemas com que nos confrontamos 
hoje: alteração climática, radicalismo, migração e surtos virais. 

Fotografia © Comissão Europeia 



3.  CAIXA DE FERRAMENTAS DO PROFESSOR 
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Esta caixa de ferramentas foi desenvolvida com o objetivo de providenciar aos professores as informações e os instrumentos 
necessários para ajudar os jovens europeus (mais concretamente os jovens dos 15 aos 24 anos) a adquirir uma compreensão 
mais profunda de alguns dos mais importantes desafios que a UE e os seus Estados-membros enfrentam na qualidade de ator 
mundial. A caixa de ferramentas compõe-se de quatro partes:

 Atualmente, a caixa de ferramentas só está disponível  
 em inglês (maio de 2015), mas as versões nas 23 
línguas europeias estarão disponíveis em breve no 
Espaço dos Professores no sítio web do Ano Europeu 
para o Desenvolvimento de 2015 https://europa.eu/
eyd2015/pt-pt/content/teachers-corner. Este espaço do 
sítio web do EYD será atualizado constantemente com 
materiais e documentos relevantes e úteis destinados a 
apoiar os professores a comunicar com os estudantes.

Fotografia © Comissão Europeia 

O Manual do Professor 
contém uma breve intro-
dução do Ano Europeu 
para o Desenvolvimento de 
2015, e materiais concretos, 
nomeadamente exemplos 
de planos pedagógicos, 
debates e seminários (ver 
o anexo) e outros recursos 
educacionais com informa-
ções gerais relacionadas 
com a ajuda ao desenvol-
vimento (principais men-
sagens do EYD2015, meses 
temáticos, objetivos, resul-
tados, etc.). Estes materiais 
podem ser usados dentro e 
fora da sala de aula, depen-
dendo da forma como cada 
professor decide abordar 
o tópico. O manual serve 
como documento de orien-
tação para os professores 
interessados em transmitir 
a importância da ajuda ao 
desenvolvimento aos seus 
estudantes de  
modo instrutivo.

Os Módulos dos Pro-
fessores são exemplos 
de planos pedagógicos, 
debates e seminários 
para cada tema mensal 
do EYD, compilados para 
apoiar os professores na 
apresentação da ajuda ao 
desenvolvimento ou de 
um dos temas pertinentes 
aos estudantes. Os módu-
los sugerem a estrutura 
das lições e debates, a 
duração ideal, o material 
informativo associado, 
bem como os objetivos 
didáticos e os temas de 
discussão, e serão postos 
em linha no Espaço dos 
Professores no sítio web 
do EYD (hiperligação indi-
cada mais adiante) numa 
base contínua. 

A Brochura VIP – apre-
senta celebridades nacio-
nais de toda a UE e o seu 
interesse e envolvimento 
nos tópicos abrangidos 
pelos meses temáticos do 
EYD2015. As celebridades 
ou os líderes escolhidos 
farão com que seja mais 
fácil aos estudantes iden-
tificar-se e interessar-se 
pelo tema. 

Os Testes Temáticos são 
compilados como exer-
cícios de aprendizagem 
para apreciar e alargar a 
cultura geral dos estudan-
tes sobre temas univer-
sais. Os testes abrangerão 
os tópicos de cada mês 
temático, bem como os 
principais factos em ma-
téria de desenvolvimento. 
Estes serão disponibiliza-
dos numa base mensal.

https://europa.eu/eyd2015/pt-pt/content/teachers-corner


A fim de informar os estudantes sobre a importância da UE e dos seus Estados-membros na ajuda internacional ao desen-
volvimento e o impacto que exerce na vida das pessoas, sugerimos que comece por introduzir os temas/desafios com que o 
mundo se confronta na atualidade. 
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Para que os estudantes possam aprofundar o conhecimento de cada um destes temas, em particular, e do EYD2015, em 
geral, recomendamos que use igualmente os materiais informativos da campanha, que incluem: 

4. USO DE MATERIAIS INFORMATIVOS, EMBAIXADORES E INICIATIVAS

 7 CRIANÇAS E JOVENS

 8 AJUDA HUMANITÁRIA

 9 DEMOGRAFIA E MIGRAÇÃO

10 SEGURANÇA ALIMENTAR

11 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AÇÃO CLIMÁTICA

12 DIREITOS HUMANOS E GOVERNAÇÃO 

 Todos os materiais estão disponíveis para transferência  
 gratuita no sítio web oficial do EYD2015 e apresentam 
uma introdução geral sobre a ajuda internacional ao desen-
volvimento, temas pertinentes e celebridades nacionais. Os 
professores também podem encontrar projetos concretos e 
histórias sobre os resultados alcançados pela UE até à data, 
na qualidade de maior doador de ajuda a nível mundial, e 
os desafios que subsistem.

Todos os materiais estão disponíveis para transferência grá-
tis no Web site EYD2015 https://europa.eu/eyd2015/pt-pt

 
 Como usar os materiais:  
 
Encorajamos os professores a usarem estes materiais como 
base ou como apoio às lições ou palestras. Quer para dar 
apoio a uma lição ou palestra, quer para fornecer ideias 
para um seminário ou trabalho de casa, estes materiais 
podem prestar informações relevantes aos estudantes e à 
sua atividade académica.

Os professores são encorajados a usar o material ofere-
cido para ajudar os jovens dos 15 aos 24 anos a adquirir 
uma compreensão mais profunda sobre algumas das mais 
importantes questões com que a UE e os seus Estados-
-membros se debatem a nível mundial. Isto permitirá que 
os estudantes fiquem mais conscientes dos problemas 
mundiais que afetam as vidas das pessoas e da crescente 
interdependência do mundo atual.

   O folheto informativo geral do EYD2015– que resume os 
factos e as informações gerais sobre o EYD2015 e o papel 
da UE no apoio aos países em desenvolvimento

   Os folhetos informativos temáticos do EYD2015 – que 
apresentam cada um dos temas mensais e divulgam os 
progressos feitos graças à ajuda internacional ao desenvol-
vimento

   As infografias temáticas do EYD2015 – apresentações 
gráficas das mais recentes estatísticas relativas a cada um 
dos temas mensais

   O vídeo do EYD2015 – um pequeno vídeo (1’15’’), que 
explica a importância de 2015 como o ano do desenvolvi-
mento, apresenta os meses temáticos e realça o impacto 
que terão no nosso futuro

   As fotografias do EYD2015 – que representam pessoas 
reais e o impacto dos projetos de ajuda ao desenvolvimento

   A lista informativa das celebridades nacionais envolvidas 
no EYD2015

   Os testes temáticos do EYD2015 – que compreendem 
uma série de perguntas cuidadosamente escolhidas para 
testarem o conhecimento dos estudantes sobre cada um 
dos temas mensais

   As histórias do EYD2015 – a melhor maneira de saber 
como a ajuda ao desenvolvimento influencia as vidas das 
pessoas é ouvi-la diretamente da sua boca. Histórias de 
apoios e sucessos nos países em desenvolvimento corres-
pondentes a cada tema mensal.

O EYD2015 está estruturado em torno de temas mensais:

  1 A EUROPA NO MUNDO 

  2 EDUCAÇÃO

  3 MULHERES E RAPARIGAS 

  4 SAÚDE

  5 PAZ E SEGURANÇA

  6  CRESCIMENTO VERDE E SUSTENTÁVEL,  
EMPREGO DIGNO E EMPRESAS

https://europa.eu/eyd2015/pt-pt


4. USO DE MATERIAIS INFORMATIVOS, EMBAIXADORES E INICIATIVAS
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Concurso “Shining Stars of Europe”

“Shining Stars of Europe” é um concurso 
de vídeos que convida as pessoas de 
toda a Europa, e não só, a expressar as 

suas ideias para o futuro num pequeno vídeo. É organizado 
pelas Presidências letã e luxemburguesa em 2015 do Conse-
lho da UE, bem como pela Comissão Europeia.

O concurso foi tornado público em Riga durante a cerimónia 
de abertura do EYD2015, e os vencedores serão anunciados na 
cerimónia de encerramento no Luxemburgo. Os vencedores 
serão selecionados por um júri de representantes internacio-
nais das partes interessadas. 

  
 Como usar o concurso  
 
O concurso pode servir de inspiração aos estudantes para 
criarem os seus próprios vídeos a apresentar na aula, sobre 
um dos tópicos pertinentes. Se o professor tiver acesso à 
internet no estabelecimento de ensino, poderá apresentar 
os vídeos in situ, ou transferir alguns dos vídeos para apre-
sentação na aula.

O sítio web oficial do concurso inclui uma galeria de vídeos 
que pode ser a principal fonte de recursos:  
http://www.shiningstarsofeurope.eu/

Fotografia © Comissão Europeia 
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 Como usar as celebridades nacionais:  
 
Algumas das celebridades nacionais são apresentadas na 
brochura VIP, incluindo fotografias, um perfil sucinto e 
o seu ponto de vista sobre a ajuda ao desenvolvimento 
e os temas pertinentes. Encorajamos os professores a 
escolherem uma celebridade nacional da brochura ou 
do sítio web do EYD2015, a analisarem a sua biografia e 
envolvimento, e a apresentarem os vídeos e as fotogra-
fias disponíveis a fim de dar início a um debate sobre a 
sua história e as ações desenvolvidas a favor de certos 
temas. 

Celebridades nacionais envolvidas no EYD2015

Demonstrar a importância da ajuda ao desenvolvimento e 
do envolvimento de todos os Estados-membros é um dos 
pontos cruciais a transmitir aos estudantes. Uma maioria de 
Estados-membros já envolve celebridades nacionais, para dar 
à campanha um rosto e uma voz e tornar mais fácil aos estu-
dantes identificar-se com o trabalho que estão a fazer. 

   

 

Resultados esperados: É provável que os estudantes se 
sintam mais interessados no tópico e se empenhem em com-
preendê-lo quando se identifiquem com a celebridade envol-
vida no tema. Isto prova que essas pessoas compreendem a 
importância dos tópicos associados ao EYD e são exemplos a 
seguir, especialmente na faixa etária dos 15 aos 19 anos.

http://www.shiningstarsofeurope.eu/


EYD2015

•   Sítio web ofi cial da campanha onde estão disponíveis 
mais informações sobre a campanha, parceiros, eventos e 
de onde é possível transferir materiais adicionais para usar 
na sala de aula: https://europa.eu/eyd2015/pt-pt 

•   Sítio web do EYD2015, Espaço dos Professores, 
https://europa.eu/eyd2015/pt-pt/content/teachers-corner 

•   Palestras Kapuscincki sobre Desenvolvimento, 
http://kapuscinskilectures.eu/ 

•   Explorador da ajuda da UE, https://euaidexplorer.ec.euro-
pa.eu/ 

•   Relatório Especial do Eurobarómetro em 2014, O Ano 
Europeu para o Desenvolvimento – Opiniões dos cida-
dãos sobre o desenvolvimento, a cooperação e a ajuda, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_spe-
cial_439_420_en.htm 

Espaço dos educadores da UE 

•   União Europeia, Espaço dos Professores: 
http://europa.eu/teachers-corner/index_pt.htm 

•   EU bookshop, Estudantes e Professores: 
http://bit.ly/1KEawTb 

5. RECURSOS 
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As seguintes hiperligações levam a sítios web centrais, salas de professores e portais da UE com materiais didáticos adicionais 
sobre temas gerais e específi cos. Os materiais escolhidos devem apoiar os métodos e planos pedagógicos do professor, resul-
tando na crescente sensibilização dos estudantes para os temas identifi cados nesta caixa de ferramentas educacional – manual, 
brochura e testes. 

Fotografia © iStockphoto
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Ao discutir a cooperação e o desenvolvimento internacional, é importante usar a 
terminologia correta com vista a assegurar uma compreensão adequada.

Para uma explicação abrangente da terminologia comum, fornecemos alguns 
dos termos básicos utilizados sobre os principais elementos e atores na ajuda ao 
desenvolvimento e tópicos pertinentes, e identificamos duas hiperligações gerais 
que contêm termos acessórios. Os professores podem ainda transferir alguns dos 
documentos adicionais disponíveis no sítio web do EYD.

6. TERMINOLOGIA 

² https://ec.europa.eu/europeaid/general_en 

³ http://europa.eu/about-eu/basic-information/european-years/index_pt.htm 
4 http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
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Termos:

DG DEVCO – A Direção-Geral da Coo-
peração Internacional e do Desen-
volvimento da Comissão Europeia é 
responsável pela definição da política 
de cooperação internacional e de de-
senvolvimento da União Europeia e pela 
prestação de ajuda em todo o mundo.²

Anos Europeus3 – O objetivo é sensibili-
zar o público para determinados temas, 
incentivar o debate e alterar mentalida-
des. 

Estados-membros – Refere-se a todos os 
28 Estados-membros da União Europeia.

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 
(ODMk)4 – Oito objetivos que consti-
tuem um roteiro aprovado por todos 
os países e pelas principais instituições 
de desenvolvimento a nível mundial a 
alcançar até 2015.

Ajuda pública ao desenvolvimento (APD) – 
A percentagem do rendimento nacional 
bruto (RNB) despendida na ajuda públi-
ca ao desenvolvimento é testemunho 
do compromisso de um país para com 
o desenvolvimento internacional. Uma 
meta de longa data estabelecida pelas 
Nações Unidas é que os países desen-
volvidos devem consagrar 0,7% do seu 
rendimento nacional bruto (RNB) à APD.

Agenda pós-2015/negociações – processo 
liderado pelas Nações Unidas (NU) que 
visa ajudar a definir o futuro quadro do 
desenvolvimento mundial que sucederá 
aos ODM que chegam ao seu termo 
em 2015 e fazer convergir os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
num único quadro depois de 2015.

Hiperligações:

•   Comissão Europeia, Jargão da UE em inglês e algumas 
alternativas possíveis, http://ec.europa.eu/ipg/content/tips/
words-style/jargon-alternatives_en.htm

•   União Europeia, Síntese da Legislação da UE, Glossário, 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_
pt.htm 

Fotografia © Comissão Europeia 

https://ec.europa.eu/europeaid/general_en
http://europa.eu/about-eu/basic-information/european-years/index_pt.htm
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http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_pt.htm


básica e mais relevante, perspeti-
vando o tema e permitindo-lhes 
desenvolver o assunto. 

  Apresentar factos aos estudan-
tes para que formulem argu-
mentos que apoiem o processo 
de reflexão respeitante a cada 
tema, a fim de os preparar para 
definir e comparar a situação na 
UE e nos países em desenvol-
vimento (quando aplicável), e 
desenvolver ações relevantes para 
apoiar cada tema.

  Equipar os estudantes com os 
conhecimentos necessários 
para formar uma opinião sobre 
como dar resposta aos desafios 
enfrentados relativamente a cada 
tema e convidá-los a partilhar 
tais sugestões e propor medidas 
de implementação imediatas e 
futuras. 

  Moderar o debate como parte 
da lição para averiguar que 
os estudantes estão correta e 
suficientemente informados. 

7. ANEXO
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Embora os autores do presente Manual do Professor reconheçam que existem diferenças óbvias em termos de idade, ní-
veis de competência, objetivos didáticos, tamanho das turmas, tempo disponível, recursos e currículos em toda a Europa, 
encorajamos os professores a usar a caixa de ferramentas sugerida e os materiais de acompanhamento fornecidos para 
cada tema como parte dos seus planos pedagógicos para jovens dos 15 aos 24 anos com vista a incentivar um debate 
mais profundo dos problemas universais suscitados.

Objetivos didáticos e resultados esperados

Fotografia © Comissão Europeia 

Nos casos em que os professores não disponham de tempo 
para seguir as atividades específicas sugeridas numa lição 
ou palestra, recomendamos que selecionem certas ativida-
des como parte de lições ou palestras mais gerais planea-
das ao longo do ano. Ao invés, os professores e estudantes 
que desejem dedicar mais tempo a certos temas e ações 
encontrarão uma multiplicidade de atividades e materiais 
para o efeito.

A fim de apoiar os professores na apresentação aos estu-
dantes da ajuda ao desenvolvimento ou de um dos temas 
pertinentes, queira consultar abaixo um exemplo de plano 

pedagógico. Note que, ao longo do ano, serão fornecidos 
planos pedagógicos para todos os temas mensais (ver pon-
to 4). Os professores devem começar cada lição ou palestra 
com uma panorâmica geral do tema em causa e uma in-
trodução ao correspondente material informativo. Sempre 
que aplicável, os professores são encorajados a começar 
uma lição com uma introdução videogravada, audiofóni-
ca ou fotográfica do tema. Sempre que seja manifestado 
interesse adicional no tema, o professor poderá prever 
comentários e perguntas dos estudantes antes do fim da 
aula ou organizar posteriormente um debate ou seminário 
dedicado ao tema.

   Avaliar os conhecimentos dos 
estudantes com os testes forneci-
dos nesta caixa de ferramentas, a 
fim de diagnosticar o seu conhe-
cimento atual do tema especial 
do EYD para cada lição. Tenha 
em atenção que a estes testes 
não devem ser atribuídas notas, 
servindo de orientação para 
determinar o nível de informação 
a partilhar com os estudantes.

  Introduzir o tema aos estudan-
tes, apresentando a informação 



7. ANEXO | I. PLANOS PEDAGÓGICOS: TEMA E ATIVIDADES 

10

EXEMPLO DE AULA 1 (45 minutos, no máximo): 

Mulheres e Raparigas 

Breve síntese dos recursos a partilhar com os estudantes:

  Instruções/ficha de trabalho para uma atividade peda-
gógica que leve os alunos a fazer escolhas difíceis

  Folheto informativo sobre Mulheres e Raparigas (https://
europa.eu/eyd2015/pt-pt/content/campaign-toolkit)

  Vídeo alusivo (https://www.youtube.com/watch?featu-
re=player_embedded&v=KTvSfeCRxe8) 

  Adaptação/resumo do Relatório Anual da UE sobre 
Igualdade entre Homens e Mulheres (http://ec.europa.
eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm), 

Outros pontos de discussão/redação/trabalho de casa

•  O que significa “igualdade de género” para si?
•  Qual é a situação da igualdade de género na UE/no seu 

país? O que pode ser mudado e como? 
•  A situação da igualdade de género é diferente nos paí-

ses em desenvolvimento comparada com a UE/o seu 
país? Na afirmativa, como?

•  O que faz a UE e os seus Estados-membros a favor dos 
países em desenvolvimento e, especialmente, da igual-
dade de género?

•  Que desafios se perfilam e como podemos ajudar a 
superá-los?

15 min. 
máx.

5 min. 
máx.

10 min. 
máx.

15 min. 
máx.

  
 Organize a sua sessão de narração, comparando 
as histórias publicadas no sítio web do Ano Euro-
peu para o Desenvolvimento de 2015 como, por 
exemplo, “Raparigas líderes reúnem-se para defen-
der os seus direitos em Moçambique”, que pode 
ver em https://europa.eu/eyd2015/en/unfpa/stories/
mozambique-girl-leaders-advocate.

usar a infografia e a informação pertinente constante do 
sítio web do EYD 

  Seleção de estatísticas do Eurobarómetro sobre igual-
dade entre homens e mulheres (usar a infografia e a 
informação pertinente constante do sítio web do EYD 
https://europa.eu/eyd2015/pt-pt/content/campaign-
toolkit)

  Lista das organizações da UE e locais/nacionais que pro-
movem a igualdade entre homens e mulheres (p.e. UN 
WOMEN http://www.unwomen.org/en) 

 Biografias de celebridades nacionais 

   SESSÃO 1:

Introdução ao tema 

A Folha Informativa 
Temática do EYD introduz 
o assunto. Pode usar vídeos 
alusivos de fontes conheci-
das para despertar o inte-
resse e/ou o debate (i.e. TED 
Talks, Sheryl Sandberg, COO 
Facebook, “Why we have 
too few women leaders”, 
http://www.ted.com/talks/
sheryl_sandberg_why_we_
have_too_few_women_lea-
ders?language=en) 

  SESSÃO 2:

Factos e números 

Os pontos altos do Rela-
tório Anual e as estatís-
ticas do Eurobarómetro 
são apresentados em 
materiais como a infografia 
mensal. Use estes materiais 
para analisar a situação 
atual em matéria de igual-
dade de género, incitando 
os estudantes a refletir 
sobre eventos/questões 
da atualidade. As suges-
tões dadas podem suscitar 
novas ideias e/ou breves 
trocas de impressões. 

  SESSÃO 3:

Uma pessoa com quem 
se identificar 

A celebridade nacional 
será o rosto do tema. 
Utilizando a brochura VIP, a 
biografia disponível, vídeos, 
fotografias, citações, etc., 
recolha os conhecimentos 
dos estudantes sobre a ce-
lebridade nacional e depois 
analise as suas atividades 
relacionadas com o tema. 
Caso contrário, use as histó-
rias correspondentes a cada 
tema publicadas no sítio 
web do EYD2015 e compa-
re as suas vidas diárias nos 
países em desenvolvimento 
com as dos estudantes.

  SESSÃO 4: 

Discussões e decisões 

Averigue o nível de conhe-
cimento dos estudantes 
sobre este tema. Quais são 
as suas visões sobre a UE e 
o trabalho nacional nesta 
área? Qual é a situação no 
país? Como pode esta ser 
melhorada e o que sugerem 
os estudantes? Esta sessão 
visa encorajar os estudan-
tes a dar a sua opinião e 
a incentivar o debate, e 
introduz o conceito e a ação 
no sentido de um possível 
debate ou seminário futuro, 
se necessário (examinados 
em separado mais adiante).

https://europa.eu/eyd2015/pt-pt/content/campaign-toolkit
https://europa.eu/eyd2015/pt-pt/content/campaign-toolkit
https://www.youtube.com/watch?featu-re=player_embedded&v=KTvSfeCRxe8
https://www.youtube.com/watch?featu-re=player_embedded&v=KTvSfeCRxe8
https://www.youtube.com/watch?featu-re=player_embedded&v=KTvSfeCRxe8
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm
http://www.unwomen.org/en
https://europa.eu/eyd2015/pt-pt/content/campaign-toolkit
https://europa.eu/eyd2015/en/unfpa/stories/mozambique-girl-leaders-advocate
http://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders?language=pt


Esta é a estrutura proposta para um debate específico, incluindo a duração ideal para um determinado tema, na sequência 
da lição introdutória acima referida e do material informativo pertinente recolhido. Em condições ideais, o exercício deve 
ser anunciado pelo menos com duas semanas de antecedência, no fim da lição introdutória temática e com os estudantes 
divididos em 2 grupos (a favor e contra) para que possam dispor de tempo suficiente para investigar o assunto e preparar um 
conjunto de argumentos que possam usar durante o debate. 

No entanto, dependendo da extensão da lição e/ou da idade, nível e interesse, pode modificar a ordem e a discussão proposta 
centrando-se noutro evento da atualidade escolhido nas notícias ou outras fontes.

Objetivos didáticos e resultados esperados
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Tópicos propostos:

•  O feminismo é obsoleto?
•  Devem os homens fazer coisas como abrir as portas às mulheres, manter-se de pé até uma mulher se sentar, e ceder o 

interior do passeio?
• Devem as mulheres e raparigas (de qualquer idade) ser encorajadas a participar em concursos de beleza? 
• Devem as mulheres conservar os apelidos de solteira quando se casam?
• Proibir a prática da circuncisão feminina (mutilação genital feminina) contradiz a ênfase atual no multiculturalismo?
• Introduzir quotas de género em instituições como o parlamento contribui para a igualdade entre homens e mulheres?
• Este problema mundial está a melhorar ou piorar na atualidade?

Serão necessários: : 

 Um presidente e cronometrista (professor)
 Metade da aula com um orador nomeado para a proposição (a favor)
 Metade da aula com um orador nomeado para a oposição (contra)

7. ANEXO | II. DEBATES E SEMINÁRIOS (45 minutos, no máximo, incluindo 15 minutos de trabalho preparatório)

  Sensibilizar os estudan-
tes para o tema – principais 
questões associadas ao tema, 
e estado atual na UE/países em 
desenvolvimento, ações promo-
vidas pela UE para melhorar a 
situação, resultados esperados, 
ações potenciais.

  Fomentar o pensamento 
crítico entre os estudantes –  
apoiar os estudantes na for-
mulação de uma opinião 
sobre o tema apresentando 
toda a informação pertinente, 
habilitando-os a tirar conclu-
sões, rebatendo e oferecendo 

contra-argumentos, sempre no 
intuito de os incentivar a en-
volverem-se no apoio ao tema 
em causa: papéis do homem e 
da mulher e igualdade no seu 
país e como estes os afetam e 
as suas relações, e comparando 
esta situação com a dos países 
em desenvolvimento. 

  Incentivar os estudantes a 
apresentar e argumentar os 
diferentes aspetos e desafios 
envolvidos e as ações susce-
tíveis de contribuir para uma 
mudança: 

 –  Melhorar a atual conjuntura 
económica, social e política 
que afeta diretamente a 
situação do tema;

 –  Apoiar os esforços de defesa 
e participar nos futuros de-
senvolvimentos da política;

 –  Promover os direitos e 
valores humanos no seu 
meio e sensibilizar para a 
importância de apoiar o 
tema tanto na UE como nos 
países em desenvolvimento.

  Apresentar os resultados dos 
debates havidos sobre o tema.



   Trabalho preparatório 

Antes de começar o debate, dê 10–15 minutos aos grupos para 
que se preparem e reúnam todos os argumentos formulados e 
elejam o respetivo orador.

•   O professor tem de se assegurar que são respeitados os 
2 grupos previamente atribuídos na lição introdutória. 
Cada grupo ajudará o orador nomeado a preparar e 
estruturar os últimos aspetos e argumentos finais. 

•   Os estudantes devem ajudar a formular argumentos 
convincentes para o seu grupo, quer apoiem quer não 
aquele ponto de vista.

   Duração do debate 

•   O presidente (professor) declara o debate aberto e 
introduz os primeiros dois oradores (1 minuto).

•   Cada orador terá 4 minutos para apresentar os seus 
argumentos. Os proponentes falam primeiro, seguidos 
dos opositores (8 minutos).

•   O presidente (professor) declara aberto o período de 
perguntas e respostas (1 minuto).

•   Perguntas, argumentos e contra-argumentos podem 
ser apresentados por todos, cabendo ao presidente 
(professor) gerir o tempo. Os oradores e os membros 
do grupo são encorajados a apresentar informações 
resultantes de investigação em vez de se limitarem a 
exprimir opiniões pessoais (10 minutos).

•   Terminado o debate, o presidente (professor) pede aos 
presentes que votem por braço erguido a favor ou con-
tra a moção, apresenta os resultados e tira conclusões 
(10 minutos). 
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15 min. 
máx.

30 min. 
máx.

7. ANEXO | II. DEBATES E SEMINÁRIOS (45 minutos, no máximo, incluindo 15 minutos de trabalho preparatório)

Fotografia © Comissão Europeia 



o nosso mundo
a nossa dignidade
o nosso futuro

 

DIVULGUE! 

Adira online à campanha do EYD2015!

Mantenha-se a par de informações e notícias no 
website oficial da campanha (europa.eu/eyd2015), 
junte-se ao diálogo no Twitter (#EYD2015) e dê-nos a 
sua opinião no Facebook. O sítio web do EYD2015 dis-
ponibiliza infografi as, banners publicitários, anúncios 
da campanha e muitos outros materiais que podem 
ser descarregados. Pode ainda inscrever-se no grupo 
“Ano Europeu para o Desenvolvimento 2015” em 
capacity4dev.eu para participar no debate e receber 
as últimas notícias.

Se quiser envolver-se mais, pode participar nas inicia-
tivas em toda a UE, bem como amplifi car o impacto da 
campanha associando a sua marca ao EYD2015.

europa.eu/eyd2015
 #EYD2015 
 EuropeanYearForDevelopment2015
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