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Ano Letivo 2020/20201  

Com a entrada em vigor, Decreto n.º 3-D/2021 de 29 de janeiro, que 

Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

as atividades letivas e não-letivas presenciais foram suspensas. Para tal foi 

elaborado uma nova Planificação para a Educação Pré-Escolar e um Plano de 

Ensino a Distância (E@D), de forma a poder proporcionar um 

acompanhamento às crianças e às famílias, uma partilha de atividades e 

potencializar a comunicação, aprendizagens, vivências e experiências 

desenvolvidas no espaço familiar.  

No enquadramento do Ensino à Distância, compete ao educador: 

 Apoiar as famílias e as crianças, incentivando à partilha de momentos 

vivenciados e desempenhos das crianças, valorizando o papel dos 

pais/encarregados de educação e dando reforços positivos às crianças; 

 Potencializar a curiosidade natural da criança; 

 Comunicar de forma clara e explícita, para que as propostas e partilhas 

sejam compreendidas por parte das crianças e adultos; 

 Assegurar uma rotina diária, dando conhecimento aos pais e 

encarregados de educação dos planos e objetivos, bem como manter 

uma rotina de publicações e partilhas; 

 Incentivar tempos alternados, dedicados à aprendizagem e de 

brincadeiras livres, assim como, entre atividades mais autónomas e em 

conjunto com a família e atividades mais físicas e mais calmas, 

 Incentivar a criatividade e a imaginação e convidar os pais a entrarem na 

brincadeira dos seus filhos; 

 Proporcionar variedade de propostas entre artes visuais, educação 

física, teatro, música e as tarefas de casa, como arrumar o quarto, por a 

mesa, entre outras; 

 Diversificar as propostas de atividades entre as áreas de conteúdo: Área 

de Formação Pessoal e Social; Área da Expressão e Comunicação e 

Área do Conhecimento do Mundo. 

 

Critérios de Avaliação do Pré-escolar 
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Neste período de Ensino à Distância, os critérios de observação e avaliação 

das crianças baseiam-se na sua participação na página de Facebook criada, na 

partilha de outros momentos vivenciados em família, nas descobertas, na 

consolidação de aprendizagens já efetuadas, nas observações e recordações 

comunicadas em família e partilhadas para as educadoras e/ou grupo. Para 

além disso, poderá ser avaliado o empenho das crianças, a manifestação dos 

seus sentimentos e opiniões em conversas entre as crianças, os familiares e as 

educadoras, pelas diversas vias previstas: Facebook, Messenger, telefone ou 

correio eletrónico. 

A avaliação deste 3º Período será global em relação ao percurso efetuado 

durante o ano, e na consolidação de algumas aprendizagens manifestadas 

através das partilhas, tendo em conta o contexto familiar de cada um e as 

oportunidades desenvolvidas. 

 

Período de avaliação 

 

No final do período será efetuado o Relatório Global individual, que será 

entregue aos pais/encarregados de educação. Estes documentos farão parte 

do processo individual do aluno. Será efetuado igualmente, a avaliação global 

de cada grupo. 

No final do ano letivo será comunicada, em reunião de articulação entre os 

departamentos da educação pré-escolar e do 1º ciclo, a avaliação global do 

grupo das crianças que vão ingressar naquele grau de ensino. 
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