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O Parlamento Europeu acolhe visitantes de todas as idades. No
presente folheto, encontrará informações sobre os serviços e recursos
de que os educadores dispõem para apoiar a oferta padrão aos
visitantes em Bruxelas e Estrasburgo.
Em Bruxelas, a oferta-padrão inclui três instalações: o Hemiciclo, que é
utilizado para debate e votação, o centro de visitantes Parlamentarium
e o museu, a Casa da História Europeia. Em Estrasburgo, os visitantes
podem ver o Hemiciclo e o Parlamentarium Simone Veil numa
visita conjunta.
Os educadores podem igualmente tirar partido da rede de Gabinetes
de Informação do Parlamento Europeu nas grandes cidades de toda
a Europa. Esses gabinetes organizam eventos e fornecem materiais
sobre o Parlamento Europeu e alguns incluem mesmo a nova Europa
Experience, uma exposição única que permite aos visitantes descobrir
a política europeia de uma forma interativa e dinâmica.
Salvo disposição em contrário, todas as informações sobre uma visita
ao Parlamento Europeu, incluindo reservas, podem ser consultadas
no nosso sítio Web:
www.europarl.europa.eu/visiting

BRUXELAS
CASA DA HISTÓRIA EUROPEIA
A Casa da História Europeia apresenta o continente como um todo
e oferece aos visitantes diferentes perspetivas sobre a História
da Europa. O museu é um espaço de aprendizagem ideal para explorar
o passado, o presente e o futuro da Europa, de forma atrativa e lúdica.
Horário de funcionamento
segunda-feira 13h00-21h00 | de terça a sexta-feira 9h00-18h00 | sábado
e domingo 10h00-18h00
90 minutos

Fichas de atividade

Fichas especialmente concebidas apoiam a experiência de aprendizagem da
exposição permanente. Os recursos incentivam os estudantes a explorar, interrogar
e analisar a História de forma independente. Trabalhando em pequenos grupos,
os visitantes exploram as histórias e o conteúdo do museu em profundidade,
descobrindo a História Europeia por si próprios. Os chefes de grupo podem utilizar
as notas de orientação para acompanharem os estudantes que utilizem as fichas
de atividade.
12-18 anos

10-60 pessoas

Exposição permanente: 90 minutos

DE, EN, FR, NL
Disponibilidade: todos os dias
Prazo mínimo para marcação: 2 semanas

Workshop: Fora do expositor

A História ganha vida no workshop Fora do expositor. Os participantes devem
estar prontos para uma experiência prática à medida que descobrem alguns dos
fascinantes artigos da Casa da História Europeia. Fontes primárias e secundárias,
incluindo objetos, fotografias, materiais têxteis, podem ser analisadas enquanto
os participantes seguram a História na palma das suas mãos.
6-18 anos

10-30 pessoas

90 minutos

Disponibilidade: todos os dias
Prazo mínimo para marcação: 4 semanas

DE, EN, FR, NL

PARLAMENTARIUM
Venha conhecer o Parlamento Europeu de forma completamente diferente
no inovador Parlamentarium. Expositores multimédia dinâmicos,
incluindo um extraordinário cinema de 360° e um enorme mapa interativo,
permitem aos visitantes descobrir a democracia europeia.
Horário de funcionamento
segunda-feira 13h00-18h00 | de terça a sexta-feira 9h00-18h00 | sábado
e domingo 10h00-18h00
90 minutos

Jogo de simulação

Os jogadores dirigem, alternadamente, a União Europeia no Jogo de
simulação. Como deputados do Parlamento Europeu, devem estudar,
debater e votar nova legislação. Os grupos são divididos em grupos políticos e
comités, a fim de analisarem os problemas, proporem alterações e alcançarem
compromissos. Os jogadores veem por si próprios como é criado o Direito
Europeu e quem são os principais intervenientes. Todos os participantes
recebem um certificado assinado pelo presidente do Parlamento Europeu.
Uma ferramenta de balanço está também disponível para dar seguimento à
experiência na sala de aula.
A partir dos 14 anos

16-32 pessoas

As 24 línguas oficiais da União Europeia
Disponibilidade: todos os dias
Prazo mínimo para marcação: 12 semanas

2h30

HEMICICLO
Visita ao Hemiciclo de Bruxelas
O Hemiciclo acolhe os 705 deputados ao Parlamento Europeu e é utilizado para
os maiores e mais importantes debates. Os grupos visitam a galeria pública do
Hemiciclo e podem assistir a debates ao vivo se houver uma sessão plenária do
Parlamento Europeu. Os grupos recebem igualmente uma apresentação interativa
abrangente sobre o Parlamento Europeu, que pode ser adaptada ao público.
Também poderão ser abordados temas específicos se estes forem indicados
na reserva.
10-100 pessoas

1h30-3h00

As 24 línguas oficiais da União Europeia
Disponibilidade: de segunda a sexta-feira 8h30-18h00
Prazo mínimo para marcação: 8 semanas

Seminários da Juventude Europeia

Os Seminários da Juventude Europeia reúnem jovens de toda a Europa para
apresentar, debater e votar ideias sobre um tema de atualidade. Uma série
de grupos de países diferentes participa numa língua comum falada por todos
os participantes. As ideias avançadas por estes para resolver os problemas são
debatidas durante o dia em laboratórios de ideias. O dia termina com uma
votação final sobre a melhor ideia, que é então discutida com os deputados
no Parlamento Europeu.
16-30 anos
1 dia

20-40 por grupo escolar (grupos maiores sujeitos a disponibilidade)

DE, EN, FR

Disponibilidade: várias vezes por ano
Prazo mínimo para marcação: 8 semanas

ESTRASBURGO
Visita ao Parlamento Europeu

Estrasburgo é a sede oficial do Parlamento Europeu e onde se encontra o
Hemiciclo, que é utilizado para debates e votações importantes. A visita inclui
ver o Hemiciclo e participar numa apresentação interativa abrangente sobre o
Parlamento Europeu, que é adaptada ao público. Os visitantes podem assistir
a um debate ao vivo se o Parlamento Europeu estiver em sessão. A visita a
Estrasburgo inclui o Parlamentarium Simone Veil, que oferece uma introdução
dinâmica e interativa ao Parlamento Europeu.

Durante a sessão plenária:
10-100 pessoas

1h30-3h00

As 24 línguas oficiais da União Europeia
Disponibilidade: de segunda a quinta-feira
Prazo mínimo para marcação: 8 semanas

Fora da sessão plenária:
20-75 pessoas

1h

As 24 línguas oficiais da União Europeia (guias multimédia)
DE, EN, FR (visitas guiadas)
Disponibilidade: de segunda a sábado
Prazo mínimo para marcação: 2 dias

Jogo de simulação Parlamentarium Simone Veil
Os jogadores dirigem, alternadamente, a União Europeia no Jogo de simulação. Como
deputados do Parlamento Europeu, devem estudar, debater e votar nova legislação.
Os grupos são divididos em grupos políticos e comités, a fim de analisarem os
problemas, proporem alterações e alcançarem compromissos. Os jogadores veem por
si próprios como é criado o Direito Europeu e quem são os principais intervenientes.
Uma ferramenta de balanço está também disponível para dar seguimento à
experiência na sala de aula.
16-32 pessoas

2h30

As 24 línguas oficiais da União Europeia
Disponibilidade: de segunda a sexta-feira
Prazo mínimo para marcação: 2 semanas

Euroscola

A Euroscola permite aos estudantes assistirem pessoalmente ao processo de
tomada de decisões na União Europeia num contexto dinâmico e multilingue.
O Parlamento Europeu convida escolas de toda a União Europeia a participar
num programa que culmina num evento de um dia, em Estrasburgo.
No próprio Hemiciclo, os estudantes colocam-se no lugar de um deputado
do Parlamento Europeu, tomando a palavra, debatendo e votando resoluções.
As escolas começam por concorrer em competições nacionais antes de viajarem
para Estrasburgo.
16-18 anos

15-24 estudantes (mais um professor)

das competições nacionais, cuja duração varia por país)

1 dia (acrescido

As 24 línguas oficiais

da União Europeia (evento final em Estrasburgo apenas em DE, EN, FR)
Disponibilidade: contacte o Gabinete de ligação do Parlamento Europeu
mais próximo

Jogo de simulação Parlamentarium Simone Veil
Os jogadores dirigem, alternadamente, a União Europeia no Jogo de simulação. Como
deputados do Parlamento Europeu, devem estudar, debater e votar nova legislação.
Os grupos são divididos em grupos políticos e comités, a fim de analisarem os
problemas, proporem alterações e alcançarem compromissos. Os jogadores veem por
si próprios como é criado o Direito Europeu e quem são os principais intervenientes.
Uma ferramenta de balanço está também disponível para dar seguimento à
experiência na sala de aula.
16-32 pessoas

2h30

As 24 línguas oficiais da União Europeia
Disponibilidade: de segunda a sexta-feira
Prazo mínimo para marcação: 2 semanas

Euroscola

A Euroscola permite aos estudantes assistirem pessoalmente ao processo de
tomada de decisões na União Europeia num contexto dinâmico e multilingue.
O Parlamento Europeu convida escolas de toda a União Europeia a participar
num programa que culmina num evento de um dia, em Estrasburgo.
No próprio Hemiciclo, os estudantes colocam-se no lugar de um deputado
do Parlamento Europeu, tomando a palavra, debatendo e votando resoluções.
As escolas começam por concorrer em competições nacionais antes de viajarem
para Estrasburgo.
16-18 anos

15-24 estudantes (mais um professor)

das competições nacionais, cuja duração varia por país)

1 dia (acrescido

As 24 línguas oficiais

da União Europeia (evento final em Estrasburgo apenas em DE, EN, FR)
Disponibilidade: contacte o Gabinete de ligação do Parlamento Europeu
mais próximo

RECURSOS/MATERIAIS
EM LINHA
Atividades escolares da Casa da História Europeia

Materiais em linha para educadores e estudantes estão disponíveis no sítio
Web da Casa da História Europeia. Os materiais complementam a exposição
permanente e são ideais para a sala de aula, casa ou outros contextos educativos.
Os temas principais são abrangidos pelos materiais, que abordam as questões
bem como destacam as semelhanças entre o passado e o presente. Temas
disponíveis: migração, direitos humanos, identidade, conflito e comunicação.
6-18 anos

As 24 línguas oficiais da União Europeia

Outras informações: www.historia-europa.ep.eu

Centro Multimédia
O centro multimédia do Parlamento Europeu inclui uma combinação de notícias e
vídeos informativos e educativos. Os programas estão disponíveis em vários formatos,
estando também legendados na maior parte das línguas oficiais da União Europeia.
As 24 línguas oficiais da União Europeia
Outras informações: www.multimedia.europarl.europa.eu
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Programa «Escola embaixadora»

Fichas de atividade
Casa da História Europeia

Seminários:
Fora do expositor
Casa da História Europeia

18

Seminários da Juventude Europeia

Euroscola

Jogo de simulação
Parlamentarium, Bruxelas
Parlamentarium Simone Veil, Estrasburgo

Visita ao Hemiciclo, Bruxelas
Visita ao Parlamento Europeu de Estrasburgo

INFORMAÇÕES

PRÁTICAS

visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting
facebook.com/visitEuropeanParliament
@visit_EP
@visit_EP

Idade
30

12

10

6
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