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Plano de ensino à distância na EPE 
2021 -2022 

 

 

Incentivar as famílias a participar no processo educativo das crianças, em estreita 

colaboração com os educadores é um dos objetivos da educação pré-escolar. Desta 

colaboração e cooperação, resultará um maior conhecimento mútuo, que em muito 

beneficia o processo de desenvolvimento / aprendizagem das crianças. 

 
Meios de comunicação com as crianças e encarregados de educação 

Plataforma institucional “Google Classroom” e “Google Meet” 

 Partilha de propostas de atividade – criação de pasta de recursos 

nos diferentes domínios das OCEPE 

 Registo/envio de evidências dos trabalhos realizados pelas crianças e 

comunicação educador/criança 

 Envio da planificação semanal das atividades a propor diariamente 

 Comunicação e atendimento aos Encarregados de Educação. 

 Videoconferência com o grupo/turma 

 Videoconferência com pequenos grupos/individual 

 
Será utilizado o email institucional para contacto com os E/E. 

 
 
Meios de comunicação com a equipa Educativa  

Plataformas institucionais da Google Classroom 

 Partilha de planificações entre docentes 

 Reuniões de Conselho de Docentes 

 Trabalho colaborativo entre docentes 

 Videoconferências entre a equipa docente do pré-escolar. 

 Articulação com a professora de apoio de língua portuguesa não 

materna, (na eventualidade de se verificar esta medida) Equipa da 

ELI, equipa do projeto CIIL, professora bibliotecária e outros professores 

intervenientes. 

 Articulação com o Professor de Educação Física. 

 Articulação com terapeutas externos à ELI, mas intervenientes no 

processo das crianças intervencionadas. 

 Articulação com as assistentes na construção de materiais. 

  



 

Escola sede: Escola Secundária Infante D. Henrique, Largo Alexandre Sá Pinto n.º 46, 4050 – 027 Porto 
Tel.: 226 052 860       E-mail: direcao@infante.pt     N. contribuinte: 600084299   

 

   
3 

 

Atividades e organização do tempo síncrono. 
 

Semanalmente são planificadas as atividades de acordo com o PCG, e enviadas aos 

encarregados de educação na semana anterior. 

Às suas propostas subjaz a necessidade de atender ao contexto familiar das 

crianças e da sua própria organização. 
 

 Momentos síncronos através da plataforma Classroom entre três e cinco 

horas semanais. com uma gestão flexível de acordo com a 

especificidades e conhecimento que o educador tem, das crianças e do 

contexto familiar (gestão de horários e recursos tecnológicos) para interagir 

com as crianças, para que estas interajam entre si. 

 A planificação será diversificada, tendo em conta as várias áreas 
curriculares com disponibilização de recursos: vídeos, pdfs, links, e materiais 

criados. 

 Os recursos educativos serão adaptados às necessidades e interesses de 
cada grupo/cada criança, em particular e partilhadas entre as docentes. 

  Poderá ser considerado pelo educador o acompanhamento das 

propostas disponibilizadas pela tutela na RTP 2, á semelhança dos anos 

anteriores como complemento do trabalho a desenvolver. 

 
 

Organização do tempo assíncrono. 
 

Restante tempo do computo do horário semanal atribuído. 

Neste período, está englobado o trabalho de articulação com o Ciil e Equipa da ELI 

todos os intervenientes educativos e atendimento personalizado. 

 
As docentes: 

Alda Tinoco 

Ana Isabel Amaral  

Ana Maria Melo  

Elisabete Oliveira  

Paula Matos 

 

A coordenadora de departamento  

Paula Matos 

 
8-09-2021 

Nota. 
Não está previsto o modelo misto na educação pré-escolar. 

 
Documento aprovado pelo Conselho Pedagógico em 15 de Setembro de 2021. 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

Isabel Sá Costa 
 

  


