
 

 

 

 

Assunto: Divulgação dos Webinars Apresentação e divulgação das Brochuras: 

Participação e envolvimento das famílias - construção de parcerias em contextos de 
educação de infância e Planear e avaliar na educação pré-escolar 
 
 

Lisboa, 22 de abril de 2021 

Exmo./a Senhor/a 

Diretor/a /Presidente da CAP 

 

Solicitamos as V. melhores diligências no sentido de promover a divulgação junto dos 

educadores de infância dos Agrupamentos de Escolas e dos Estabelecimentos de Ensino 

Particular e Cooperativo, dos Webinars, promovidos por esta Direção-Geral, intitulados 

Apresentação e divulgação da Brochura: Participação e envolvimento das famílias - 

construção de parcerias em contextos de educação de infância e Planear e avaliar na 

educação pré-escolar,  a realizar nos próximos dias 27 e 29  de abril de 2021, pelas 17 

h, respetivamente. 

 

Estes eventos contarão com a presença dos autores das brochuras, bem como de 

comentadores especialistas na área da educação de infância. Têm como objetivo a 

apresentação pública das brochuras supracitadas, de apoio à operacionalização das 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 

 

Os links de acesso para a emissão no Youtube são os seguintes: 

 

27 de abril - Apresentação e divulgação da Brochura: Participação e envolvimento das 

famílias - construção de parcerias em contextos de educação de infância 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhB-lww0JsQ  

 

29 de abril - Apresentação e divulgação da Brochura: Planear e avaliar na educação 

pré-escolar https://www.youtube.com/watch?v=Jl4XDDcbmL4 

 

A participação nestes Webinars não pressupõe a emissão de certificado/declaração de 

participação, nem o envio de documentação.   

 

Seguem abaixo os Programas dos Webinars. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Diretor-Geral da Educação 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhB-lww0JsQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jl4XDDcbmL4


 

 

 

 
Webinar 

 
 

Apresentação e divulgação da brochura: Participação e envolvimento das 
famílias - construção de parcerias em contextos de educação de infância  
 
 
3.ª feira, 27 de abril de 2021  
 
17:00 - Sessão de Abertura  
 
João Costa - Secretário de Estado Adjunto e da Educação  
 
17:10 - Apresentação da brochura: Participação e envolvimento das famílias - 
construção de parcerias em contextos de educação de infância, Lourdes Mata - 
ISPA-Instituto Universitário, Isaura Pedro - Escola Superior de Educação de Setúbal  
 
Moderação: Lina Varela – Direção-Geral da Educação  
 
17:30 – O envolvimento das famílias no jardim de infância: exemplo de uma 
prática, Isabel Gil - Educadora de infância do Agrupamento de Escolas António 
Gedeão, Almada  
 
17:45 - Contributos da brochura para a formação inicial e contínua, Manuela 
Matos – Escola Superior de Educação de Setúbal  
 
18:00 – Comentário final sobre a brochura, Teresa Sarmento – Universidade do 
Minho  
 
18:15 - Sessão de Encerramento  
 
Eulália Alexandre - Subdiretora-Geral da Educação  
 
Luís Ribeiro - Presidente da Associação dos Profissionais de Educação de Infância 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Webinar 
 
 

Apresentação e divulgação da brochura: Planear e avaliar na educação pré-
escolar  
 
 
5.ª feira, 29 de abril de 2021  
 
17:00 - Sessão de Abertura  
 
João Costa - Secretário de Estado Adjunto e da Educação (a confirmar)  
 
17:10 - Apresentação da brochura: Planear e avaliar na educação pré-escolar, 
Maria João Cardona – Escola Superior de Educação de Santarém, Isabel Lopes da 
Silva – Direção-Geral da Educação, Liliana Marques – Direção-Geral da Educação, 
Pedro Rodrigues – Instituto da Educação da Universidade de Lisboa  
 
Moderação: Lina Varela – Direção-Geral da Educação  
 
17:30 – O planeamento e a avaliação no jardim de infância: exemplo de uma 
prática, Teresa de Matos - Educadora de infância do Agrupamento de Escolas Daniel 
Sampaio, Almada  
 
17:45 - Contributos da brochura para a formação inicial e contínua, Miguel 
Oliveira – Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria  
 
18:00 – Comentário final sobre a brochura, Teresa Vasconcelos – Escola Superior 
de Educação de Lisboa  
 
18:15 - Sessão de Encerramento  
 
Eulália Alexandre - Subdiretora-Geral da Educação  
 
Luís Ribeiro - Presidente da Associação dos Profissionais de Educação de Infância 
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