
* Aperfeiçoar estratégias de motivação na sala 
de aula a fim de prevenir o abandono escolar;
* Desenvolver competências digitais 
implementando novas tecnologias e ferramentas;
* Desenvolver o pensamento crítico e a
capacidade de resolução de problemas.

Interessado neste curso? Contacte-nos!
erasmusaet@anesbandarra.net

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESTE CURSO VISITE O SITE:
https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/teacher_academy/catalogue

/detail.cfm?id=26916&cbmid=24124533
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    Este curso...
...destina-se a professores de várias disciplinas e abrange diferentes níveis de ensino.
Incide em conteúdos pedagógicos e didáticos que pretendem tornar as aulas mais
apelativas, inovadoras e criativas, centradas nos alunos, com recurso às tecnologias no
desenvolvimento de projetos. Com a criação de uma dinâmica que promova a
colaboração, criatividade e comunicação pretende-se obter estratégias para incentivar
os alunos a explorar o seu potencial e prosseguir os estudos impedindo, assim, o
abandono escolar precoce.
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  Motivar os alunos para a aprendizagem é sempre um desafio para
qualquer professor.
    A motivação para alunos e professores é o fator chave na educação de
hoje, independentemente do nível de ensino. É fundamental criar
estratégias inovadoras que encorajem os alunos a explorar plenamente o
seu potencial e a construir a sua própria aprendizagem.
  Tornar o ambiente na sala de aula mais apelativo, implementando
estratégias que promovam o desenvolvimento de competências pessoais e
sociais, são cruciais para a educação e para aumentar o nível de
empregabilidade no futuro.
  Num mundo em acelerada mutação, a aprendizagem baseada em projetos
com o uso das tecnologias e ferramentas digitais na sala de aula deve ser
uma prioridade. 

 
Motivação

Cr
iat

ivi
da

de
Colaboração

Comunicação Inovação


