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www.best-performers.eu 

Este projeto é cofinanciado pela Comissão 
Europeia. Esta publicação reflete apenas as 
opiniões do autor e a Comissão não pode 
ser responsabilizada por qualquer utilização 
que possa ser feita das informações nele 
contidas 

É professor? É auxiliar? É diretor de uma escola? 

 

Então venha fazer parte da nossa comunidade online 

em www.learn.best.performers.eu!  

 
Aceda aos recursos desenvolvidos pelo projeto, 

nomeadamente, à base de dados de métodos educacionais, 

programas de formação para usar os métodos mais 

inovadores, um guia direcionado para diretores de escolas e 

ainda uma ficha de autoavaliação para profissionais de 

educação. 
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O projeto  

 
As nossas escolas são cada vez mais, confrontadas com 
influências e expectativas (por exemplo, problemas e 
linguagem falta de apoio familiar, radicalização ideológica) 
que transformam os dias de trabalho de um professor num 
desafio diário! 

 

Todos sabemos, porém, que existe um desígnio 
importante para concertar a ação entre a legislação 
escolar, escolaridade obrigatória e autonomia da escola 
que necessita de estar sempre presente e posto em prática 
amiúde. 

 

Diariamente professores e diretores usam 
simultaneamente métodos inovadores e simples que vão 
ao encontro destes desafios e que podem mesmo ser 
usados como oportunidades de inovar e de melhorar. 

 

São precisamente estes professores e diretores que 
procuram aprender com aquelas metodologias e vão 
fazendo as suas abordagens e implementando as suas 
técnicas disponibilizando-as a outros professores e a 
outras escolas. 
 

O projeto irá focar-se nas seguintes áreas:  

▶ Gestão de classes de aula; 

▶ Estratégias de ensino/aprendizagem 

▶ Avaliação de desempenho 

▶ Cultura escolar  

▶ Liderança 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dos ganhos das boas práticas, 
para usar na prática! 
 

Recolha estruturada de exemplos de boas práticas 
• A nível organizacional; 
• A nível pedagógico. 

▶ Guia para diretores de escolas com exemplos de 
práticas ao nível organizacional que contribuem para 
a promoção de uma cultura e liderança positiva bem 
como a diversidade entre alunos e docentes.  

▶ Base de dados com metodologias e exemplos 
práticos que promovem estratégias de 
ensino/aprendizagem positivas e com respeito pela 
individualidade de cada aluno, bem como estratégias 
de avaliar e prestar feedback aos alunos para que 
mantenham a sua motivação e tenham melhores 
prestações escolares. 

▶ Ficha de autoavaliação para pedagogos que poderá 
ser usada no seu trabalho diário e está adaptada aos 
exercícios da base de dados.  

▶ Comunidade online para uma troca animada boas 
práticas com outros educadores 

▶ Programa de formação sobre as metodologias mais 
inovadoras presentes na base de dados.  

 

A aprender com os melhores 
Algumas das práticas já disponíveis na comunidade 
online:  
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E muitos mais! Existem metodologias e métodos 

educacionais praticados em escolas da Áustria, Itália e 
Portugal. Aceda a www.learn.best-performers.eu e 

explore a base de dados conforme as suas necessidades 
e curiosidades.  

 

 
 

 

 

Mentes Sorridentes 

Um Momento 

Livres Pensadores 

Sementinha 

A minha família é 
história 

Como é a arte hoje em 
dia?  

Dramatização de 
eventos históricos  
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