
 

Sessões gratuitas coordenadas por docentes do Mestrado em Educação Pré-Escolar 

ESECS lança sessões “Webdialogar – Educação de 

Infância@Distância” para apoiar educadores de infância 

A Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do Politécnico de Leiria lança a iniciativa 

“Webdialogar – Educação de Infância@Distância”, sessões gratuitas online de partilha e debate, 

destinadas a educadores de infância e a coordenadores e diretores de creches e jardins-de-infância, 

das redes pública, solidária ou particular. 

Estas sessões realizam-se todas as terças-feiras, entre os dias 28 de abril e 19 de maio, pelas 16h00, 

e têm como objetivo desenvolver um momento de interação entre educadores de infância, docentes 

da formação inicial de educadores e outros profissionais da área da educação para a infância, 

promovendo a identificação e a partilha de estratégias de intervenção a distância com crianças e 

famílias, desafios e dúvidas, emergentes do atual contexto provocado pela pandemia COVID-19. 

As sessões Webdialogar, coordenadas por docentes do Mestrado em Educação Pré-Escolar, 

decorrem nos dias 28 de abril, e 5, 12 e 19 de maio, têm a duração de aproximadamente de 30 

minutos, e reúnem os profissionais com responsabilidade na educação de infância através da 

plataforma Zoom. Com as sessões Webdialogar - Educação de Infância@Distância pretende-se 

igualmente identificar os principais problemas e desafios resultantes do distanciamento social, e quais 

as melhores estratégias para os ultrapassar e, refletir, através da troca de experiências e 

conhecimentos, sobre o ciclo interativo “planear-intervir-avaliar” na modalidade a distância.  

A participação no “Webdialogar - Educação de Infância@Distância” é gratuita, estando o link de 

acesso à plataforma Zoom disponível no site oficial do Politécnico de Leiria (https://bit.ly/2VInnSO). 

 

 

Leiria, 28 de abril de 2020  

 

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

António José Laranjeira * 939 234 505 * 244 859 130 * ajl@midlandcom.pt 

Patrícia Rocha * 939 230 020 * 244 859 130 * pr@midlandcom.pt 
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