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. Tendo por base o “Roteiro – 8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino à 

Distância (E@D) nas Escolas, o contributo dos Departamentos Curriculares e das demais 

Estruturas de Orientação Educativa e Supervisão Pedagógica, assim como a situação e o 

contexto das famílias no que concerne aos equipamentos informáticos e acessos à internet foi 

elaborado o presente plano que é coordenado pela Diretora. 

O 3.º período vai decorrer com atividades letivas não presenciais, mobilizando ações de ensino 

à distância.  

Neste âmbito, o AEGN prevê para as crianças que frequentam a educação pré-escolar e para as 

suas famílias a criação de rotinas e o acompanhamento através dos canais de comunicação já 

estabelecidos.  

Assim, as Educadoras integradas no Departamento da Educação Pré- escolar, devem: 

1. Organizar de um Kit de recursos pedagógicos para as crianças que não têm acesso a recursos 

digitais, duas vezes por mês. Juntar a este kit a planificação do grupo. 

2. Enviar(via internet) sugestões de atividades e objetivos a atingir (de acordo com as OCEPE), à 

terça e sexta-feira, atendendo às caraterísticas dos grupos e à especificidade dos subgrupos 

etários, salvaguardando as metodologias de cada docente.  

3. Promover um ou dois encontros (on-line) semanais que possibilitem a participação de todas as 

crianças/famílias. Estes encontros ocorrerão preferencialmente no período das 14h às 15h30m, 

numa sessão de 20 a 30 minutos. Será solicitada a colaboração dos Encarregados de Educação 

para a inscrição dos seus educandos na plataforma Moodle. Serão enviadas instruções para o 

efeito. 

4. Enviar mensalmente um curto questionário para as famílias, no sentido de acompanhar e 

monitorizar o grau de satisfação das crianças e dos pais, bem como a taxa de concretização das 

tarefas. 

5. Participar semanalmente na reunião de departamento curricular à segunda-feira às 14 horas, 

no sistema de videoconferência, para partilhar/perspetivar o trabalho a desenvolver, bem como 

monitorizar e regular o Plano E@D. 

6. Enviar para a coordenadora de departamento, no início de cada semana, a planificação semanal 

do trabalho a realizar. 

7. Utilizar os recursos disponibilizados pela RTP 2 integrando-as na sua planificação semanal. Os 

conteúdos estão selecionados por áreas de desenvolvimento das OCEPE, sendo acompanhados 

do envio antecipado para as escolas dos conteúdos dos programas a emitir e sugestões de 

atividade complementares. 

Gafanha da Nazaré, 11 de abril de 2020 

A Diretora,  

Maria Eugénia Pinheiro 


