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Estrutura da apresentação 

Projeto GEM – Gifted European Mathematician 
 

• Motivação 

• Descrição 

• Implementação 

• Disseminação  

• Plataforma digital 

• Resultados 

• Divulgação  

 



Porquê      GEM? 

Análise do documento da UE  

“O Ensino da Matemática na 
Europa: Desafios Comuns e 

Políticas Nacionais” 

Análise de 
resultados do   

PISA 
no desempenho 
na matemática 

 

Linhas 
Orientadoras 
da Estratégia  
Europa 2020 
(Crescimento 
e emprego) 

Projeto GEM – Motivação 

Análise de resultados do 

Inquérito Europeu sobre 
Competências Linguísticas em 

 LE-Inglês 



Objetivos: 
 

• Motivar para o estudo e o conhecimento matemático; 

•  Desenvolver a autonomia dos alunos na aquisição de 

conhecimentos matemáticos; 

• Melhorar as competências de comunicação em Inglês para 

facilitar a integração e mobilidade no mercado de trabalho 

europeu; 

•  Favorecer o desenvolvimento de competências 

comunicativas, cívicas e sociais. 

Projeto GEM – Descrição 



 

Agrupamento de Escolas MiguelTorga, 

Bragança, Portugal 

IPSSAR De Cecco, Pescara, Itália  

ITCG Aterno-Manthoné, Pescara, Itália 

Forprogest SPA, Bari, Itália 

 
  

Ieso Miguel De Unamuno, Ledesma,  

Salamanca, Espanha 

Zespół Szkół Ogólnoksztalcacych, 

 Kluczbork, Polónia 

Colegiul National de Informatica 

 Piatra Neamt, Roménia 

Parceria: 6 escolas/1 empresa/5 países 

Projeto GEM – Descrição 



Projeto GEM – Implementação 

Fases de implementação: 
 

• Apresentação do projeto à comunidade educativa; 

• Criação do logo do projeto (concurso): 

• Criação de exemplos de materiais em língua inglesa, testagem 

juntos dos alunos e posterior feedback; 

• Encontro de formação para professores em ferramentas 

digitais: Roménia; 

• Integração do projeto na plataforma eTwinning;  

• Reuniões Transnacionais: Itália, Espanha, Portugal e Polónia. 

• Reuniões online mensais. 



Projeto GEM – Implementação 

 

• Desenvolvimento de produtos intelectuais:  
 

 Mathematics e-syllabus – desenvolvimento de materiais 

para a matemática de acordo com o quadro europeu de 

competências para a disciplina . 

 Cloud Platform – plataforma digital desenhada para a 

aquisição de competências matemáticas. 

 Corpus for specialized language – vocabulário matemático 

ilustrado, em inglês, com respetiva definição, traduzido em 

todas as línguas do projeto e gravação de voz dos conceito 

matemáticos. 



Projeto GEM – Implementação 

 

 

 Quiz_Mathish framework – aplicação para dispositivos 

móveis para a compreensão de problemas matemáticos 

(logical mathematical computacional thinking problems) e 

que visa desenvolver competências matemáticas e 

linguísticas (inglês). 

 

 



Projeto GEM – Implementação 

• Atividades de ensino aprendizagem com alunos na 

Roménia e em Itália para o desenvolvimento de 

competências matemáticas, linguísticas e digitais. 

• Avaliação. 

• Disseminação 

 

 

 

 



Projeto GEM – Disseminação 

• Eventos multiplicadores: 
 

1. Maths for All – Roménia (fevereiro 2018) 

2. Mathish Master – Polónia (novembro 2018) 

3. Maths games … Play with us – Itália – dezembro 2018 

4. Invitation for Maths syllabus – Espanha – janeiro 2019 

5. I’m Maths Smart – Portugal – março 2019 

6. Imitation games: Mathematics is the most beautiful 

game in the world – Itália – maio 2019 

 

 

 

 



Projeto GEM -Plataforma 

 

www.erasmus4maths.com 
 

http://www.erasmus4maths.com/


Projeto GEM - Plataforma 

Quatro áreas- conteúdos dos currículos nacionais: 

• Números 

• Geometria 

• Funções 

• Organização e tratamento de dados 



Projeto GEM - Plataforma 

Cada área : 

• Aulas  

• Exercícios resolvidos 

• Exercícios propostos 

• Teste final 

• Dicionário 



Projeto GEM – Plataforma 

Dicionário 

• Cada conceito: 

 6 línguas 

 Áudio/ transcrição fonética em Inglês 

 Ilustração/ exemplo 



Projeto GEM - Plataforma 

• Jogo  

    Desafios matemáticos/ níveis 



Projeto GEM – Plataforma 

  Aulas: vários formatos 



Projeto GEM – Plataforma 

Aulas: vários formatos 



Projeto GEM – Plataforma 

Aulas: vários recursos 



Projeto GEM – Plataforma 

Aulas: vários recursos 



Projeto GEM - Plataforma 

Exercícios 



Projeto GEM – Plataforma 

Exercícios 



Projeto GEM – Plataforma 

• Por área  

• Cada conceito: 

 Tradução nas 6 línguas 

 Áudio/ transcrição fonética em Inglês 

 Ilustração/ exemplo 

Dicionário 



Projeto GEM - Resultados 

Já verificados: 

• Aumento da motivação para o trabalho autónomo no âmbito 

da matemática; 

• Melhoria da literacia e numeracia bilingue; 

• Melhoria dos resultados nos conteúdos desenvolvidos com a 

colaboração dos alunos 

• Desenvolvimento de juízo crítico e curiosidade; 

• Valorização do sentimento de pertença europeia; 

• Desenvolvimento da capacidade de comunicação e 

socialização entre pares; 

• Conhecimento de novas realidades; 

 



https://www.facebook.com/aemterasmusmais2015/ 
 
https://www.facebook.com/giftedeuropeanmathematic
ian/  

Projeto GEM- Divulgação 

https://www.facebook.com/aemterasmusmais2015/
https://www.facebook.com/giftedeuropeanmathematician/
https://www.facebook.com/giftedeuropeanmathematician/


Muito obrigada pela atenção! 
 

Margarida Marques 
Maria Guilhermina Castanho 

Sílvia Fernandes 
 

Email:  
aemterasmusmais@gmail.com 

 

Contactos 

mailto:aemterasmusmais@gmail.com


"The European Commission support for the 

production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views 

only of the authors, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein." 

Aviso Legal 


