
MURAL
REDE SOCIAL E COMUNITÁRIA

Espaço seguro de partilha e de comunicação entre 
crianças, encarregados/as de educação, educado-
res/as de infância e equipa de coordenação. De 
acordo com o perfil de utilizador é possível publicar 
ao nível da turma, da escola, do agrupamento ou do 
município.

Partilhar

Comentar

Gostos

12:30

Os alunos envolveram-se de modo entusiasta no 
evento final, juntamente com os professores. Foi...

A minha família

Filipe Moreno, Professor

Abrir Artigo

29/05/2016 19:43
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E@D
ENSINO A DISTÂNCIA

Através das diferentes funcionalidades E@D, a Plata-
forma pretende dar resposta às novas exigências do 
ensino, potenciando a comunicação entre educado-
res de infância, alunos e encarregados de educação.

Educadores de infância, alunos e encarregados de 
educação podem interagir, partilhar documentos e 
atividades, acompanhar o percurso do aluno, reunir 
por videoconferência, lecionar/participar em videoau-
las. Tudo numa única Plataforma!

VideoaulaAgenda Partilha 
de trabalhos

2020/2021

Explorar Descobrir Comunicar

educamais.espinho.pt

Pré-Escolar



COLEÇÃO 
BIA E KIKO®

Porque aprender é divertido, a Bia e o Kiko criaram 
este pequeno mundo mágico para todas as crianças 
que gostam de aprender e de brincar! 

O que torna esta coleção tão especial?

• Atividades multimédia e jogos que criam ambien-
tes de aprendizagem desafiantes;

• Histórias divertidas, com cenários mágicos e mui-
tas aventuras, onde se aprende brincando;

• Espaços lúdicos e criativos com músicas e jogos de
movimento.

RECURSOS 
EDUCATIVOS
DIGITAIS

A Biblioteca do Gigante oferece um ambiente rico 
de aprendizagem que envolve toda a família, com 
jogos, histórias interativas, músicas e muitas outras 
atividades.

O que torna este recurso tão 
especial:

• 19 histórias interativas com ativi- 
dades multimédia;

• 6 jogos multimédia, dinâmicos e 
apelativos;

• Oficina Criativa;
• Músicas divertidas e educativas.

A BIBLIOTECA 
DO GIGANTE

Matemática InglêsPortuguês Mundo



As nossas APPs
SEMPRE DISPONÍVEIS E EM QUALQUER DISPOSITIVO!

Mural Bia e Kiko
exploram...
o Português

Bia e Kiko
exploram...

o Mundo

Bia e Kiko
exploram...

a Matemática

CONCURSOS
PARTICIPA, DIVERTE-TE E GANHA!

Neste espaço, as crianças vão pôr à prova a sua criati-
vidade e ganhar prémios! "É bom estar de volta!" e 
"Máscaras ecológicas" são alguns exemplos dos 
incríveis concursos que estarão disponíveis neste 
ano letivo. Participa, mostra a tua criatividade e 
ganha prémios! 

ATIVIDADES
EM FAMÍLIA

“Hora do Conto”, “Aprender Fazendo”, “Oficina de 
Artes”, “Cantinho das Atividades”. Aqui as famílias 
podem explorar diversas atividades lúdicas de áreas 
como educação física, música, dança, expressão 
plástica, escrita, entre outras. Pretende-se proporcio-
nar boas brincadeiras em família, seja a cozinhar, em 
movimento, a ler, a escrever ou a dramatizar.

Para os educadores de infância criamos os cenários 
de aprendizagem. As nossas histórias mágicas são o 
ponto de partida para um conjunto de atividades 
articuladas com as várias áreas de conteúdo da 
educação pré-escolar.

Ganha
Prémios!

C
oncurso “M

áscaras ecológicas”

CANTINHO DAS ATIVIDADES HORA DO CONTO

OFICINA DE ARTESCENÁRIOS DE APRENDIZAGEM

APRENDER FAZENDO

ENTIDADES FINANCIADORAS:

CENTRO DE SUPORTE A CLIENTES
juntospelaeducacao.lusoinfo.com
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