Plano de intervenção AEGN@D _Educação Pré-escolar
Comunicação aos Pais/Encarregados de Educação

Tendo por base os documentos orientadores para a implementação do regime não presencial
nas Escolas, o contributo dos Departamentos Curriculares e das demais Estruturas de Orientação
Educativa e Supervisão Pedagógica, assim como a faixa etária dos alunos, 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.
A retoma das atividades letivas em regime não presencial a partir de 8 de fevereiro, irá mobilizar
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.
1. Serão promovidos encontros (on-line) semanais que possibilitem a participação de
todas as crianças/famílias.
2. Estes encontros ocorrerão, preferencialmente, no período das 14h às 15h30m, numa
sessão de 20 a 30 minutos1.
3. Será solicitada a colaboração dos Encarregados de Educação para a inscrição dos seus
educandos na plataforma Moodle.
3.1 Para isso, devem aguardar as indicações transmitidas pelas Educadoras Titulares de
Turma.
4. Paralelamente, a RTP 2 transmite conteúdos, pensando nas crianças da Educação Préescolar (dos 3 aos 6 anos).
5. Os recursos disponibilizados na plataforma Educ@ra , em que as crianças se encontram
inscritas, constituem um recurso que deve ser explorado e potenciado.
6. Será elaborado um plano semanal a enviar aos Encarregados de Educação com
sugestões de atividades e objetivos a atingir (de acordo com as Orientações Curriculares
para a Educação Pré-escolar), atendendo às caraterísticas dos grupos e à especificidade
dos subgrupos etários.
7. Semanalmente vai ser disponibilizado o plano, em suporte papel, aos Encarregados de
Educação dos alunos sem acesso a equipamentos informáticos.
8. Esses Encarregados de Educação poderão levantar o material à sexta-feira, entre as 9:00
e as 11:00, nas respetivas escolas.
9. Será, igualmente, disponibilizado um Kit de recursos pedagógicos para as crianças que
não têm acesso a recursos digitais.
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O horário é flexível podendo ocorrer a outra hora caso a respetiva Educadora assim o entenda face ao
conhecimento que tem dos EE.
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10. O envolvimento pretendido dos Encarregados de Educação é no acompanhamento na
concretização das tarefas, incentivando os seus educandos a realizar as atividades
propostas e de manutenção do contacto com a sua educadora e grupo.
11. Será enviado, 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. Apela-se à cooperação de todos.
2

O Agrupamento disponibiliza, ainda, um conjunto de valências/apoio, que se encontram
divulgadas na página www.egn.pt.
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