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Especial para você
Olá, professora e professor. A Fundação Lemann quer estar cada vez mais perto de você,

valorizando práticas docentes e colaborando com os seus desafios. Nos próximos meses,

vamos compartilhar dicas, histórias e oportunidades especiais. Esperamos que você goste

e siga com mais inspirações para novas jornadas! ♥

5 dicas que ajudam a Melhorar
o Ensino e a Aprendizagem 

 
Reunimos e estudamos cinco

práticas de educadores e escolas
que se destacam no Ideb e em

olimpíadas do conhecimento. São
exemplos reais e ações simples que

tornam o processo de ensino e

Rede Conectando Saberes:
para quem faz a diferença 

 
Desde 2015 educadores de todas
as regiões se conectam por um

mesmo propósito: educação pública
transformadora, de excelência, para

todos e todas, diariamente. Você
também acredita nesta missão?

http://www.fundacaolemann.org.br/
https://fundacaolemann.org.br/materiais/baixe-agora-boas-praticas-pedagogicas
https://fundacaolemann.org.br/projetos/rede-conectando-saberes
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aprendizagem cada vez melhor. 
 

Tudo sobre a BNCC

As 10 competências gerais da Base
Nacional Comum Curricular existem para
ajudar a preparar suas alunas e alunos
para a vida. Entenda o que muda de
verdade na sua escola e sala de aula com
esta política educacional.

INSPIRE-SE MAIS

ENTENDA AGORA

Então venha conhecer a
Conectando Saberes!

Professores do Brasil

 
O Prêmio Professores do Brasil,
organizado pelo Ministério da Educação,
está há 10 anos destacando iniciativas
das escolas públicas e recebe inscrições
até 28 de junho. 

CONHEÇA A REDE

INSCREVA-SE

Pra quem é #EducaçãoTodoDia 
Para você e para nós todo dia é dia da educação. Separamos dicas e histórias de
educadores que podem inspirar a sua rotina. Aproveite e compartilhe suas experiências
com a gente em: professores@fundacaolemann.org.br ou em suas redes sociais usando
as hashtags #EuSouEducaçãoTodoDia #FundaçãoLemannTransforma #DiaDaEducação

DESCUBRA MAIS

https://novaescola.org.br/base/97/competencias-gerais
https://fundacaolemann.org.br/materiais/baixe-agora-boas-praticas-pedagogicas
https://novaescola.org.br/base/97/competencias-gerais
http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/
https://fundacaolemann.org.br/projetos/rede-conectando-saberes
http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/
https://fundacaolemann.org.br/noticias/eusoueducacaotododia
https://fundacaolemann.org.br/noticias/eusoueducacaotododia

