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Ao encontro  
 dAs FAmíliAs

“É na gratuitidade dos encontros e na reciprocidade  

das partilhas generosas que a Educação para os valores 

e a consciência da aquisição de sentido germinam. 

O LED on Values visa proporcionar esta bússola que 

muitos procuram e poucos encontram para orientar 

sabiamente a sua viagem de aprendizagem.”  

Roberto Carneiro, 
Presidente do Conselho de Peritos do LED on Values 
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VenhA A Bordo − Ajude A FAzer A diFerençA
Fique ao lado da sua comunidade, recomende o LED à escola do/a 
seu/sua educando/a e ajude as crianças e jovens a ter uma melhor 
preparação para as competências do século XXI, crescendo  
de forma mais sustentada em competências pessoais, sociais e 
cívicas, garantindo-lhes um lugar de relevo na sociedade.

Para esclarecimento de dúvidas contactar:

Palácio Nacional de Mafra, Torreão Sul, Terreiro D. João V 
2640-492 Mafra, Portugal
tel.: +351 261854119
mob.: +351 966529693
fax: +351 261854119
email: info@ledonvalues.org 
web: www.ledonvalues.org 

junte-se também a nós no site do led e no Facebook.

o que criAnçAs APrendem com o led, nA PrimeirA PessoA:

“…a respeitar as pessoas como elas são, a fazer trabalhos em conjunto e ficar desinibida.”

“…a ser uma pessoa melhor.”

“…os valores de cada um de nós e que todos somos diferentes.”

“ …a lidar com a fúria e começar a ter calma.”

“…a ter confiança, paciência e persistência.”

“…que por vezes não escolhemos a escolha certa.”

Ao/À Aluno/a, o LED mostra-lhe “por onde vai” e estimula,  
através da experiência, a interiorização de valores para a formação 
do seu carácter, através de metodologias inovadoras, fruto de anos 
de Investigação & Desenvolvimento. Estas abordagens passam por 
atividades interativas, interpessoais e digitais, de forte componen-
te emocional e colaborativa, assim como de resolução de dilemas 
éticos que capacitam o/a aluno/a para um treino de hierarquização 
de valores, sobretudo nas decisões difíceis em que os “bons” valores 
entram em conflito.

À Família indica a sinalização moderna de um porto seguro, 
reconhecendo os grandes desafios das rela ções que a envolvem 
no quotidiano de hoje, apoiando a ação parental e refletindo com a 
família sobre as bases estruturantes para o sucesso dos processos 
educativos no seu seio, da relação com a Escola e do fortalecimento 
dos laços entre os seus membros.

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu

Em parceria com



Inserido no Programa Europeu de Literacia Social LED on Values,  
o LED’s Family visa envolver as famílias numa progressiva capacitação, 
disponibilizando um conjunto diversificado de ações – de formação, 
convívio e reflexão – que visam apoiar a participação da Família na 
vida escolar e social dos/as seus/suas educandos/as, envolvendo-a na 
criação e no desenvolvimento do projeto educativo da escola e acom-
panhando os processos de ensino e de aprendizagem.

Acreditando nas Famílias, antes de mais, e com a Escola, como os 
pilares que influenciam decisivamente o desenvolvimento moral e 
ético e o sentido de responsabilidade e de autonomia das Crianças  
e dos/as Jovens, é imprescindível que todos/as participem ativa-
mente no consenso e consolidação dos valores que estão na base 
das relações intra e inter pessoais, orientando-os/as para uma refle-
xão equilibrada sobre os temas relevantes para o seu desenvolvi-
mento pessoal, social e cívico.

Nesta caminhada, o LED’s Family  
tem como principal objectivo apoiar 
as famílias na apresentação de 
referências positivas que ajudem a 
juventude a definir e construir um 
caminho de vida seguro e con-
fiante, ele mesmo motivador do 
sucesso escolar, assim como na 
vida familiar e social.

Dirigido a todos os pais, mães e encarregados/as de educação,  
o LED’s Family pretende ajudar a refletir sobre os estilos educati-
vos mais adequados para vencer a passividade, a desobediência, 
a tristeza, a frustração, a rebeldia e a violência, contrapondo pers-
pectivas viáveis de criação de climas e culturas educacionais grati-
ficantes que promovam o espírito de iniciativa, a responsabilidade,  
o respeito, a alegria, a autoestima e a solidariedade.

led on VAlues   
um ProgrAmA nAs escolAs, com As FAmíliAs

Apoiado por um esforço permanente de I&D a nível mundial e 
envolvendo como beneficiários, atualmente, mais de 400 escolas de 
todo o País, o Programa LED on Values é apoiado e recomendado 
pela Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, pelo Ministério 
da Educação, pela Confederação Nacional de Associação de País, 
entre outros que, a par de outras prestigiadas individualidades e 
instituições representativas de diversos sectores da sociedade, 
integram o Conselho de Peritos do LED on Values.

VAntAgens PArA ProFessores,  
Alunos e FAmíliAs

Ao/À Professor/a, o LED fornece uma nova valência pedagógica, 
de rigor científico validado, que lhe permite diversificar as estratégias 
educativas, criando aulas com a adesão dos/as alunos/as e uma 
gestão pedagógica diferenciada, mais articulada e potenciadora do 
enriquecimento e valorização curricular.

recursos PedAgógicos  
led’s FAmily

Módulos LED de atividades em Família •	

Valores em Ação•	
Valores Europeus•	
Valores da Sexualidade•	
Valores da Igualdade•	
Valores do Desporto•	
Valores da Diversidade•	

Portal LED’s Family•	

Atividades com software interativo•	
Exercícios e jogos para aplicação•	
Vídeos de formação parental•	
Orientação pedagógica especializada•	
Participação em grupos moderados  •	
de desenvolvimento pessoal e familiar
Partilha com outras famílias em fóruns,  •	
chats e redes sociais
Acesso a boas práticas parentais•	
Consulta de temas editoriais e informação atualizada•	

Consultores LED’ s Family•	

Embaixadores LED’s Family•	

Formação Parental•	

Torneios LED’s Family•	

led’s FAmily


