
O ensino do século XXI que prepara melhor o seu 
filho para um mundo em constante mudança



A vantagem injusta da BGA

Modelo híbrido de educação

A nossa plataforma digital vem substituir a componente do ensino tradicional. O aluno
tem acesso a documentos por escrito, vídeos, exercícios e quizzes. Simultaneamente,
orientamos o aluno a explorar cursos online e outros conteúdos que permitam estimular
a sua curiosidade e evitar estagnação de aprendizagem. O facto do ensino ser
independente de um professor permite-lhe estudar ao seu próprio ritmo.

Em vez de limitarmos o ensino ao corpo docente, abrimos portas a todo o talento e
energia que se encontra disponível na comunidade, de modo a garantirmos que os
nossos alunos têm acesso às pessoas mais capazes de motivarem e estimularem a sua
aprendizagem.

“É necessária toda uma aldeia para formar uma criança.”

Oferecemos o currículo português e inglês. A plataforma do currículo inglês já foi
utilizada por mais de 6.000 alunos que concluíram os seus exames de entrada à
universidade com sucesso. A plataforma do currículo português é facilitada pela editora
LEYA.



Acompanhamento Personalizado

O programa escolar é adaptado de acordo com aquilo que são os objetivos do aluno, sob
perspectiva de conteúdos e de horário. Para o apoiar na projeção dos seus objetivos e
das estratégias que o ajudarão a alcançá-los, existe o mentor. O mentor tem no máximo
12 alunos ao seu cuidado, garantindo um foco único para cada um. O modelo está
desenhado para que o mentor se encontre disponível todo o dia – das 08h às 18h –
numa sala de aula preparada para receber os alunos diariamente.

Adotamos uma metodologia de ensino centrada no aluno, e não no professor.
Consequentemente, o mentor tem como função a orientação em vez da prescrição,
como é comum no ensino tradicional. Neste sentido, através de questionamento
saudável, o mentor induz o aluno num exercício de auto-reflexão e pensamento crítico
que lhe permite conhecer-se a si próprio e definir com clareza aquilo que são os seus
objetivos.



Programa Flexível

8AM

9AM

10AM

11AM

12AM

Matemática

Física

História

Inglês

2ª feira

Matemática

Física

História

Inglês

2ª feira

Precisa de deixar o seu filho na
escola às oito da manhã e não quer
que ele tenha uma hora morta? As
aulas podem ser adiantadas.

8AM

9AM

10AM

11AM

12AM

Filosofia

Química

História

Inglês

3ª feira

Treino

História

Inglês

3ª feira

O seu filho é atleta e quer adaptar o
horário de estudo à volta dos treinos?
Os horários podem ser conciliáveis.

8AM

9AM

10AM

11AM

12AM

Matemática

Física

História

Português

4ª feira

Projeto de 
Programação

História

Português

4ª feira

Acredita ser importante que a
educação teórica do seu filho seja
complementada por um projeto
prático? O programa está direcionado
para isso mesmo.



Os três pilares do BGA

MESTRIA

O aluno passa para o nível
seguinte de complexidade de
acordo com o seu domínio
dos conteúdos, e não com o
standard da turma. Deste
modo, garantimos que os
alunos com dificuldades não
são apressados para
avaliações e que, por outro
lado, os alunos mais capazes
não são obrigados a abrandar
a sua aprendizagem.

COMUNIDADE

É necessária toda uma aldeia
para formar uma criança.
Queremos abraçar todos os
profissionais, dotados de
competências e energia, que
se encontram interessados
em contribuir para a
educação dos nossos alunos.
Do Desporto às Artes, da
História às Ciências.

Com o apoio do mentor, o
aluno é continuamente
exposto a um exercício de
auto-reflexão que o torna
consciencioso, potenciando a
sua capacidade de tomada de
decisão, desenvolvimento de
inteligência emocional e
capacidade de lidar com as
consequências inerentes às
suas decisões.

AUTONOMIA



Contactos
Luís Brito e Faro
+351 938 096 635
luis@bravegenerationacademy.com


