O Universo LED
O universo de comunicação do LED on Values é adaptado a cada
um dos seus interlocutores, na certeza de que o LED inclui toda
a comunidade escolar.

Cada aluno descobre os valores no quotidiano escolar,
dentro e fora das salas de aula, através dos recursos do
LED’s Team. Esta é a face do LED operacional, emocionalmente apelativo e promotor das valências lúdicas e
experienciais entre os alunos enquanto membros de uma
equipa coesa e ganhadora.

Navegação à Vista:
Monitorizar e Avaliar
O Programa LED on Values é continuamente monitorizado e
foi desenvolvido com base em metodologias, ferramentas e
materiais validados por um prestigiado grupo multi-disciplinar
de Peritos e Observadores Internacionais. Um dos elementos
distintivos do LED on Values é o seu compromisso com o rigor
dos conceitos, com a eficiência dos processos e com a criação
de impactos reais nos processos de ensino e aprendizagem e
no clima social da comunidade escolar.

Recursos Pedagógicos
Guia – O Mapa para os Professores Ajudarem à Descoberta
Módulo – Valores em Acção
Módulo – Valores Europeus

A descoberta não termina na escola e com os recursos
do LED’s Family facilita-se o diálogo e participação entre
a escola e a família dos alunos, inserida na comunidade
envolvente. Desta forma, promove-se a participação activa
dos pais e encarregados de educação na aprendizagem
dos seus filhos e educandos, assim como se oferece à
família um espaço de reflexão e formação parental.

O LED, o Descobridor, é um companheiro de viagem e
de exploração que personifica a imagem de cada criança
e jovem, destituído de qualquer estereótipo étnico, racial ou
de género, no animal mais inteligente, solidário e amigo –
o golfinho.

Módulo – Valores da Sexualidade
Portal www.ledonvalues.org

O PROGRAMA EUROPEU
DE LITERACIA SOCIAL

Consultores LED
Embaixadores LED

www.ledonvalues.org

Formação Inicial
Formação Contínua

“A viagem segura e que leva a bom porto necessita

Torneios LED’s Team & LED’s Family

de bússola. Na desorientação, dificilmente a navegação
poderá ser devidamente levada a cabo. (...)

Contactos

O LED on Values visa proporcionar esta bússola

Palácio Nacional de Mafra, Torreão Sul, Terreiro D. João V
2640-492 Mafra, Portugal

para orientar sabiamente a sua viagem de

mob. +351 962361956
fax +351 261961073
email info@ledonvalues.org
web www.ledonvalues.org

gratuita que muitos procuram e poucos encontram
aprendizagem (…)”

Roberto Carneiro
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As Competências a Descobrir
O LED on Values segue um referencial de competências
que se estrutura em três grandes áreas:

Um Programa Inovador
de Literacia Social

Competências Pessoais: Orientar Bússolas
Num contexto de crescente complexidade de percursos e destinos
em rede e num cenário de caminhos cruzados e de perspectivas
difusas sobre o amanhã, o LED on Values propõe-se a dar visibilidade a esta rede com leds que, apesar de pequenos, na dinâmica da
experiência partilhada entre as crianças e jovens num contexto de
aprendizagem, trazem grande visibilidade aos caminhos cruzados
que elas terão de enfrentar. O LED mostra a cada aluno “por onde
vai” e estimula, através da experiência, a interiorização de valores
para a formação do seu carácter.

Ao professor fornece uma nova valência pedagógica, de rigor científico validado, que lhe permite diversificar as estratégias educativas,
criando aulas com a adesão dos alunos e uma gestão pedagógica
diferenciada, mais articulada e potenciadora do enriquecimento e
valorização curricular.
Na comunidade escolar de hoje, o LED on Values é a sinalização
moderna de um porto seguro, onde se acolhem todos os barcos
e todas as experiências. É o ancoradouro que assegura a carga
luminosa e orientadora dos LED’s.

Aprender Descobrindo
A Aprendizagem Experiencial
A aprendizagem experiencial é uma perspectiva alargada que
sublinha as experiências que favorecem a aprendizagem autêntica como base necessária para uma aquisição de competências
importantes para o desenvolvimento humano. Não existe aprendizagem sem acção e viceversa.
O Programa LED on Values, integrando em pleno esta metodologia

na Educação para Valores orientada para crianças e jovens, dá-lhes
a possibilidade de analisar, interpretar e compreender a partir de
novas perspectivas, os temas mais estruturantes do seu carácter,
centrando-se em actividades desafiantes que proporcionam uma
forte componente emocional, guiadas pelo professor como elemento facilitador.

Estão associadas a aptidões individuais que asseguram
a construção de um carácter forte na criança e no jovem,
através do fortalecimento da sua auto-confiança, da sua
sensibilidade e reflexividade, da sua disponibilidade para
aprender continuamente e desenvolvendo capacidades
para definir um rumo de vida, perspectivar o seu contributo à sociedade e traçar objectivos essenciais de vida.

Competências Sociais: Todos a Bordo
Emergindo de uma base em construção de competências
pessoais, capacitam o individuo para os relacionamentos com o “outro”, reconhecendo o seu papel nos grupos
sociais, criando laços de pertença e confiança e perspectivando diferentes pontos de vista, com compreensão e
tolerância, contribuindo para a resolução construtiva de
conflitos.

Competências Cívicas: Partilhar Mares
As competências pessoais e sociais constroem indivíduos
saudáveis e felizes que, através da promoção de competências cívicas, reconhecem a importância do exercício da
cidadania nas suas diversas manifestações, desenvolvendo o sentido de responsabilidade pela construção do Bem
Comum e as capacidades de participação e liderança na
vida associativa, comunitária e política.

