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GUIA PARA A ENTREGA 

Professores para um mundo em mudança: 

Transformação do Desenvolvimento Profissional 

dos Professores 
Resumo do Spotlight 

O Grupo Banco Mundial e a HundrED estão a trabalhar em conjunto, com financiamento da 

Parceria Global para Educação (GPE), para identificar e partilhar as principais soluções adotadas 

em várias partes do mundo que têm vindo a ajudar os professores a alcançarem sucesso nas 

salas de aula em constante mudança. 

 

Introdução 

Estas instruções partem do pressuposto de que está a começar este processo a partir da página 

do Spotlight do site HundrED aqui. Por favor, leia aí o resumo completo do Spotlight, e consulte 

os critérios de entrega aqui antes de registar os formulários. No final de cada etapa ou 

“separador” no formulário de entrega, clique no botão   

para guardar o seu trabalho e continuar para o separador seguinte. 

 

Para ver o aspeto que uma página de inovação completa deve ter, clique aqui. 

 

Passos para a Entrega 
1. Crie uma conta HundrED 

2. Insira as informações no Cabeçalho 

3. Insira a Descrição 

4. Introduza uma Citação e Números 

5. Insira as Informações de Contacto 

6.  Adicione Países 

7. Adicione Detentores 

8. Inscrição e Publicação 

9. [Opcional] Introduza meios de comunicação social e Marcos 

mailto:research@hundred.org
https://hundred.org/en/collections/teachers-for-a-changing-world
https://cdn.hundred.org/uploads/report/file/36/Teachers_for_a_Changing_World_Spotlight_Overview.pdf
https://hundred.org/en/innovations/3195#43ea35e4
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1. Criar uma conta HundrED 
  

Inicie aqui: https://hundred.org/teachers-for-a-changing-world 

 

Clique em Partilhar a sua inovação 
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Clique em Criar uma conta 
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Informações de login 

Esta informação será utilizada para o contactar se tivermos dúvidas sobre o seu envio. O seu 

nome também será visível como o detentor da inovação se optar por participar. 
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2. Inserir as 

informações no 

Cabeçalho 
 

 

Informação principal 

❏ Nome da sua organização, 

projeto ou programa 

❏ Breve slogan que serve de 

identificação para a sua 

inovação 

❏ País onde o seu trabalho se 

iniciou  

 

❏  Apresentação sucinta com o 

seu problema e a solução 

encontrada 

 

 

❏ Imagem de capa que será mostrada na parte superior da sua página 

 

 

 

Exemplo: 
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Informação principal 

(continuação) 

❏ Link para um vídeo 

depositado no youtube ou 

vimeo dando uma visão 

geral da sua inovação, se 

existir 

 

❏ Entre 1 e 5 categorias que 

melhor descrevem o foco 

da sua inovação 
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Exemplo: 

 
 

 

 

 

3. Insira a descrição 
 

Informação Geral 

❏ O que o levou a criar essa 

inovação? Qual foi a 

necessidade que viu ou qual é 

o problema que está a tentar 

resolver? 

 

❏ Como é que a sua inovação 

funciona na prática? Como é 

que a sua solução resolve a 

necessidade ou o problema? 

Tem alguma prova de que 

funciona? Que tipo de 
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tecnologia e/ou métodos a sua solução utiliza?  

 

Exemplo: 

 

Informação Geral 

(continuação) 

❏ Como tem sido feita a sua 

divulgação? Qual foi a 

necessidade que viu ou 

qual é o problema que 

está a tentar resolver? 

 

❏ Se eu a quiser 

experimentar, o que devo 

fazer? Quais são algumas 

das principais conquistas 

da sua solução nos últimos 

1-2 anos? Quais são as 

suas metas para os 
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próximos 2-3 anos? 

 

 

Exemplo: 
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4. Introduzir uma Citação e Números 
 

 

Citação 

❏ Citação Partilhe uma 

citação sobre as 

informações, de 

preferência de um 

utilizador ou apoiante 

❏ Avatar Fotografia do 

autor da citação, se a 

tiver 

❏ Autor, posição Nome 

do autor da citação e 

posição em relação à 

inovação (por exemplo, 

aluno, professor, fundador) 

 

 

Exemplo: 
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Principais números 

❏ Grupo alvo Selecionar de 

entre: Alunos, Professores, 

Pais, Líderes, Todos 

❏ Crianças/Utilizadores 

Número atual ou anual de 

crianças ou outro grupo alvo 

em relação ao qual obteve 

impacto 

❏ Ano de estabelecimento 

Primeiro ano em que a 

solução foi utilizada na 

prática 

❏ Tipo de organização Com fins lucrativos ou sem fins lucrativos 

❏ Idade mínima dos utilizadores 

❏ Idade máxima dos utilizadores 

 

 

Exemplo: 
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5. Insira as Informações de Contacto 
 

Contactos 
Estas informações são opcionais, mas serão muitas vezes utilizadas pelos revisores durante o 

processo de seleção. 

Por favor, certifique-se de que 

todos os links começam com 

httpv:// ou https:// caso 

contrário não funcionarão 

 

 

 

 

 
❏ Website 

 

❏ Twitter 

 

❏ Facebook 

 

❏ Instagram 

 

❏ LinkedIn 

 

❏ E-mail para contacto 

 

❏ Nome da organização 
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6. Adicionar Países 
 

Países 

Adicione individualmente cada país em que a sua inovação é utilizada (começando pelo seu país 

inicial, que aparecerá como um mapa na sua página 

 
 

mailto:research@hundred.org


     Financiado por 

 

Se tiver quaisquer questões ou comentários sobre o processo de revisão ou se tiver qualquer 

 dificuldade técnica, por favor contacte a equipa de pesquisas da HundrED Research através do e-mail 

research@hundred.org 

 

Exemplo de mapa: 
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7. Adicionar Detentores 
 

Detentores 

❏ Como opção, adicione quaisquer outros membros da sua equipa que deseje que possam 

editar a página 

❏ Esses membros da equipa terão de possuir já uma conta HundrED para poderem ser 

adicionados 
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8. Inscrição e Publicação 
 

Inscrição 

❏ Ao inscrever-se a partir da página do Spotlight, passará para “Professores para um 

mundo em transformação” 

❏ Se criou uma inovação a partir de qualquer outra página, pode passar para essa página 

neste ecrã 

❏ Isto garantirá que a sua inovação seja revista para este Spotlight 
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Publicar 

❏ A publicação da sua inovação vai torná-la visível para qualquer pessoa que a visite  

❏ Pode fechar esta janela para ver o aspeto da sua inovação antes de publicar 

❏ Poderá editar a sua página em qualquer momento no futuro, após a publicação 
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9. [Opcional] Introduzir meios comunicação social e 

Marcos 
 

Meios de comunicação social 

Destaque quaisquer Comunicado de Imprensa ou Notícias recentes sobre a sua inovação 

❏ Depois de publicar a sua inovação, desloque-se para baixo até à secção Meios de 

comunicação social 

❏ Clique em "Adicionar publicação" e introduza um título, descrição e imagem opcionais, e 

um link para o site 
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Marcos 
Destaque quaisquer Realizações ou Marcos recentes para a sua inovação 

❏ Depois de publicar a sua inovação, mova o écran para baixo até à secção Marcos 

❏ Clique em "Adicionar um" para ver as opções disponíveis 

❏ Adicionar o nome do marco 

❏ [Opcional] altere a imagem da capa 

❏ [Opcional] selecione a data para publicação. A publicação será feita imediatamente se 

não indicar uma data 

❏ Clique em “Adicionar” 
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10. É tudo! 
 

Obrigado pelo seu envio 

Enviou a sua inovação para o Spotlight, onde será analisada pela equipa de pesquisa. 

Entraremos em contacto se tivermos quaisquer questões. 
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