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O PROJETO LOOP
Sobre o que é: Um projeto que promove o
desenvolvimento profissional e pessoal dos professores,
através de programas de indução entre pares

Um programa de indução de aprendizagem entre
pares, assente na mentoria, para apoio de docentes
em início de atividade profissional e para adaptação a
uma nova cultura de trabalho
Um programa de mentores que potencie o
desenvolvimento de competências de professores
experientes, visando a implementação de programas
de indução

Resultados do projeto:

Objetivo: Contribuir para a mudança das políticas
subjacentes à profissão docente abrangendo diferentes
fases da mesma

O teste e validação dos programas de indução e de
mentoria em escolas da rede LOOP
A preparação de recomendações para a melhoria das
políticas 

E ainda

PUBLICAÇÕES DO PROJETO
LOOP
RELATÓRIO COMPARATIVO
CATÁLOGO DIGITAL
SESSÕES DE TRABALHO
COLABORATIVO
ATIVIDADES DO PROJETO
A REDE LOOP 
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https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/05/LOOP_WP1_T1.6-Comparative-Report_Final.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/03/LOOP_eCatalogueFinal.pdf
https://empowering-teachers.eu/pt-pt/loop-network/
https://empowering-teachers.eu/pt-pt/loop-network/


Consulte os relatórios nacionais da Eslovénia,
Alemanha, Grécia, Espanha, Portugal, Croácia e
Itália
Conheça o relatório comparativo que apresenta
um sumário dos relatórios nacionais
Veja ainda o Catálogo de boas práticas de
indução de professores novos
Durante a investigação foram recolhidos 776
questionários, realizadas 56 entrevistas e 6 focus
groups com 64 participantes
Relatório de políticas sobre o panorama atual
dos sistemas educativos

Pautado pelo espírito participativo, este projeto parte da
consideração das necessidades dos professores, e das suas
visões e experiências para o desenho dos programas de indução
e capacitação de mentores. Neste momento, a segunda edição
das sessões de trabalho colaborativo entre professores e
organizações participantes está quase concluída em todos os
países da parceria. 

Reunião transnacional em Corinto 
Nos dias 28 e 29 de junho, o consórcio reuniu-se na
Universidade do Peloponeso, em Corinto, e trabalhou
intensamente na finalização dos 
Programas de Capacitação de Mentores e de 
Indução. Estes programas serão agora implementados
em escolas, ao longo do próximo ano letivo. Durante a
reunião 
decorreram um Workshop de Análise de Políticas com
representantes de Portugal, Eslovénia, Grécia, Espanha,
Croácia, Alemanha e Itália, e uma mesa redonda com 7
professores gregos. 

PUBLICAÇÕES ATIVIDADES
DO PROJETO

O que pode encontrar na página web do LOOP Sessões de trabalho colaborativo sobre os
programas de indução e de capacitação de
mentores
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https://empowering-teachers.eu/pt-
pt/
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A fase de implementação nas escolas está
quase a começar

Edição piloto do curso de capacitação de mentores.
Quando: outubro e novembro 2022
Edição piloto do programa de indução de
professores. Quando: janeiro a junho 2023

A REDE LOOP
Este projeto adota uma abordagem
participativa: pretendemos adaptar os
resultados às necessidades dos professores e
queremos envolvê-los em todas as fases

A Rede LOOP já conta com mais de 500
membros de 12 países!
Convidámo-lo a participar nas nossas
atividades e juntar-se à rede LOOP

                                    REGISTE-SE AQUI
 

 Contacte-nos aqui para saber mais!  

Próximos eventos
Serão realizados seminários de análise de análise das
recomendações políticas em todos os países parceiros.

https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/04/D1.3-LOOP-National-Report-Slovenia.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/04/D1.3-LOOP-National-Report-Germany.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/03/National-Report-template-Greece.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/04/National.Report.ES_.pdf
https://empowering-teachers.eu/the-national-report-of-portugal-is-published/
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/03/National-Report-CRO.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/03/National-Report_ITA.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/05/LOOP_WP1_T1.6-Comparative-Report_Final.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/05/LOOP_WP1_T1.6-Comparative-Report_Final.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/03/LOOP_eCatalogueFinal.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/03/LOOP_eCatalogueFinal.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/03/LOOP_eCatalogueFinal.pdf
https://empowering-teachers.eu/wp-content/uploads/2022/06/Policy_brief_1_D4.1_10052.pdf
https://empowering-teachers.eu/pt-pt/
https://empowering-teachers.eu/pt-pt/
https://twitter.com/LoopTeachers
https://www.facebook.com/LOOPEmpoweringTeachers/
https://empowering-teachers.eu/pt-pt/
https://empowering-teachers.eu/pt-pt/loop-network/
https://empowering-teachers.eu/pt-pt/who-we-are/
https://empowering-teachers.eu/pt-pt/who-we-are/

