JUNTE-SE HOJE ÀS ESCOLAS
DA SUA COMUNIDADE

VENHA A BORDO − AJUDE A FAZER A DIFERENÇA
Fique ao lado dos/as seus/suas alunos/as recomende o LED às
suas famílias e à sua escola 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.

O LED já está em mais de 800
escolas, distribuídas por todo o País.

MODALIDADES DE ADESÃO À MEDIDA DA ESCOLA E DOS PROFESSORES
LED ESCOLA

LED PROFESSOR

MODULAR

GLOBAL

PREMIUM

Kit Material
Pedagógico
de um dos módulos:

Kit Material
Pedagógico
de todos os módulos:

Sensibilização
à Comunidade

• Valores em Ação

• Valores em Ação

• Valores da
Sexualidade

• Valores da
Sexualidade

Formação
De todos os
agentes envolvidos

• Valores Europeus

• Valores Europeus

• Valores da
Igualdade

• Valores da
Igualdade

• Valores do
Desporto –
LED’s Play

• Valores do
Desporto –
LED’s Play

• Valores da
Diversidade –
LEDinn

• Valores da
Diversidade –
LEDinn

Kit Online 5 logins
de professores no
portal colaborativo

Kit Online 10 logins
de professores no
portal colaborativo

Acesso ilimitado
aos materiais no
Agrupamento/Escola

Acesso ilimitado
aos materiais no
Agrupamento/Escola

Coaching
Acompanhamento
presencial e online
Monitorização
e Avaliação
Medição de impatos
e recomendações
“on going”
Implementação
Física
Consultadoria
de gestão e
Material pedagógico
ilimitado
Helpdesk 24h
Kit Online
Acessos para
todos os agentes
envolvidos/as,
os/as dirigentes,
professores/as,
alunos/as
e encarregados/as
de educação

INDIVIDUAL

“…a ser uma pessoa melhor.”

s somos diferentes.”

“…os valores de cada um de nós e que todo

INDIVIDUAL
PREMIUM

Kit Material
Pedagógico
com exercícios dos
módulos:

Formação

• Valores em Ação

Coaching

• Valores da
Sexualidade

Acompanhamento
presencial e online

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

“…a ter confiança, paciênci

a e persistência.”

O/a professor/a

• Valores Europeus
• Valores da
Igualdade

Monitorização
e Avaliação

• Valores do
Desporto –
LED’s Play

Medição de impatos
e recomendações
“on going”

• Valores da
Diversidade –
LEDinn

Implementação
Física

Kit Online 1 login
pessoal no portal
colaborativo

O QUE CRIANÇAS APRENDEM COM O LED, NA PRIMEIRA PESSOA:

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

“…a respeitar as pe
ssoas como elas sã
o,
a fazer trabalhos em
conjunto e ficar de
sinibida.”

O PROGRAMA EUROPEU
DE LITERACIA SOCIAL
www.ledonvalues.org

Para esclarecimento de dúvidas contactar:
“A viagem segura e que leva a bom porto necessita

Material
pedagógico

Palácio dos Marqueses, Rua do Castelo
2640-468 Mafra, Portugal
tel.: +351 261 810 450
mob.: +351 963 062 459

Helpdesk 24h
Kit Online
Acessos para
o/a professor/a
e encarregados/as
de educação
Ferramentas
colaborativas e
de aprendizagem

email: info@universidadevalores.org
web: www.ledonvalues.org
Facebook: \PalacioMarquesesMafra
Powered by

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

Fundação Luso-Ilíria para o
Desenvolvimento Humano

LED on Values
Num tempo em que a quantidade e a velocidade da informação ensombram a
afirmação de valores positivos para a vida em sociedade, as Escolas enfrentam
enormes desafios para encontrar as formas mais adequadas para poderem ser
os verdadeiros orientadores das Crianças e dos/as Jovens, na construção e
acompanhamento dos seus projetos de vida. Atento a esta necessidade, o LED
on Values pretende contribuir ativamente para a orientação e reflexão dos/as
alunos/as sobre temas pertinentes para o seu desenvolvimento pessoal e social.

Vantagens para Professores e Alunos
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.

Aprender Descobrindo
Os valores revelam-se através da experiência de todos/as e com todos/as,
onde a multiculturalidade é uma oportunidade de aprendizagem. Isto realça a
importância do papel da ação na aprendizagem e vice-versa.
O Programa LED on Values, integrando em pleno a metodologia de aprendizagem experiencial na Educação para Valores orientada para crianças e jovens,
dá-lhes a possibilidade de analisar, interpretar e compreender a partir de novas
perspetivas, os temas mais estruturantes do seu caráter, centrando-se em atividades desafiantes que proporcionam uma forte componente emocional, guiadas pelo/a professor/a como elemento facilitador.

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.
O Programa LED on Values é continuamente monitorizado e foi desenvolvido
com base em metodologias, ferramentas e materiais validados por um prestigiado grupo multidisciplinar 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

Com módulos específicos para os/as alunos/as, o LED on Values promove ações
para desenvolver neles as competências pessoais, sociais e cívicas essenciais.

Objetivos
Dos objetivos que o LED on Values procura atingir, destacamos dois:

processos de ensino e aprendizagem e no clima social da comunidade escolar.

• Revalorizar a Escola como espaço de Aprendizagem Social, inclusivo
dos/as dirigentes, professores, auxiliares, alunos/as, famílias e demais atores
da comunidade;

Cada aluno/a 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/as alunos/as enquanto
membros de uma equipa coesa e ganhadora.

• Promover uma Cultura de Caráter, Valores e Cidadania nos territórios onde é implementado, através de um programa local de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e cívicas na comunidade escolar.
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 caráter, através de
metodologias inovadoras, fruto de anos de Investigação & Desenvolvimento.
Estas abordagens passam por atividades interativas, interpessoais e digitais,
de forte componente 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.

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/as alunos/as, inserida na comunidade envolvente. Desta forma,
promove-se a participação ativa dos pais e encarregados/as de educação na aprendizagem dos/as seus/suas filhos/as e educandos/as,
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.

