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OBJETIVOS DO GEM IN

QUEM É QUE O GEM IN BENEFICIA?

ATIVIDADES DO GEM IN

A BASE

SOBRE O PROJETO

Capacitar os professores e os formadores de educação não formal, 
promovendo uma formação e disponibilizando ferramentas e 
metodologias para promover a aprendizagem dos jovens a nível de:

Aprofundamento de conhecimentos, compreensão e valorização 
dos valores e direitos fundamentais.

Reforço da aquisição de competências sociais e cívicas essenciais 
para a participação e integração.

A multiculturalidade que caracteriza a maioria dos países da União 
Europeia (UE) representa uma das principais oportunidades e, em 
simultâneo, desafios para o futuro da UE. Neste sentido, várias iniciativas 
de promoção dos valores comuns Europeus estão a ser apoiadas pela 
EU. Por um lado, quer-se evitar que os cidadãos percam o sentimento de 
pertença, e por outro, incluir a riqueza cultural trazida pelos cidadãos de 
outros países do mundo, construindo assim pontes para o 
enriquecimento mútuo e a troca de experiências. 

A base do projeto GEM IN está na utilização de um jogo de tabuleiro e de 
um conjunto de ferramentas, boas práticas e metodologias desenhadas 
para envolver e motivar os jovens a aprenderem sobre os valores sociais 
comuns. Pretende ainda, promover um sentimento de pertença europeu 
dos jovens e, em simultâneo, abranger jovens em risco de exclusão social 
ou de abandono escolar precoce.

Os professores e os 
formadores de 

educação não formal

AVALIAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA PROMOVER A 
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA INTERCULTURAL 
Cada parceiro partilhou, avaliou e validou um conjunto de boas 
práticas para promover a cidadania intercultural. O material 
recolhido foi essencial como trabalho preparatório para 
desenvolver o Programa Educativo do GEM IN.

GUIA SOBRE A ABORDAGEM METODOLÓGICA AO 
PROGRAMA EDUCATIVO 
O projeto usa abordagens de educação não formal para criar 
um impacto positivo no processo de aprendizagem. Aprender 
enquanto se joga é a principal metodologia proposta

DESENVOLVIMENTO DO JOGO DE TABULEIRO GEM IN 
É uma ferramenta inovadora e não formal para a educação de 
jovens com o objetivo de reforçar a aquisição de competências 
sociais e cívicas e melhorar os conhecimentos dos jovens 
sobre cidadania, União Europeia, valores sociais, direitos 
fundamentais, cidadania e diálogo intercultural.

CRIAÇÃO DO ARQUIVO DE VALORES COMUNS GEM IN
Que consiste num portal digital que disponibiliza informação e 
esclarecimentos sobre os temas e questões abordadas no jogo 
de tabuleiro. 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E FORMADORES COM 
RECURSO AO KIT PEDAGÓGICO
50 profissionais dos países da parceria têm a oportunidade de 
participar na formação do projeto, cujo foco está na educação 
à cidadania intercultural utilizando atividades de aprendizagem 
baseadas no jogo do GEM IN. 

WORKSHOPS PILOTOS NAS ESCOLAS E NOS CENTROS DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS 
O jogo de tabuleiro, o arquivo digital e outros materiais serão 
testados através de workshops que irão envolver cerca de 1000 
jovens. Serão apoiados enquanto adquirem conhecimentos 
sobre outros países e culturas e também sobre os valores 
sociais Europeus.

DISSEMINAÇÃO EM TODOS OS PAÍSES DA PARCERIA
Durante o projeto, as entidades do consórcio irão divulgar as 
atividades e os resultados a todos os interessados e às 
pessoas ativas nas áreas da educação e da promoção do 
diálogo intercultural.

Os alunos e 
os jovens


