ChildDiary

Em parceria com:

Portfólio digital que facilita a documentação enquanto
agiliza a comunicação com as famílias.

Para Direções e Coordenações
●

Redução de 33% dos custos e
22h/mês/educador em relação aos
métodos tradicionais, para que possa
investir nas suas prioridades

●

Agilização da comunicação com as famílias
de forma privada, de forma a cumprir o
Regulamento Geral de Proteção de Dados

●

Uniformização da documentação de
acordo com o Ministério da Educação e
Segurança Social para que esteja tranquilo
na altura das inspeções

●

Diferenciação da concorrência para que
possa reter e atrair mais crianças

Em parceria com:
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Para Educadores de Infância
●

Deixar de perder 22h/mês com a
documentação, para que se possam focar no
que é mais importante

●

Organização automática de todos os
registos, para tornar o momento da
reﬂexão pedagógica mais simples e prático

●

Agilização da comunicação de acordo com
o RGPD, para que possam envolver as
famílias no processo educativo

●

Uniformização da documentação de
acordo com o Ministério da Educação e
Segurança Social, para que não sintam
confusão em relação às exigências

Rotinas
diárias

Observações,
planiﬁcações,
avaliações

Envolvimento
das famílias3

Para Famílias
●

Canal único de comunicação, para que os
pais não se esqueçam ou percam a
informações

●

Acesso rápido a fotos, vídeos, rotinas e
outras informações importantes, para que
tenham visibilidade das atividades
realizadas

●

Privado e seguro para que possam aceder à
informação dos seus ﬁlhos sem receios de
privacidade

●

Pode ser utilizado através do telemóvel,
tablet e computador para que possam
aceder quando quiserem
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Planos para novos clientes - indicativo
Instituição €1.85/criança/mês

Grátis
●
●

1 educador por conta
4 das 21
funcionalidades

●
●

Visibilidade da Direção
Todas as funcionalidades

Fale connosco para criarmos um plano em conjunto e tornar a
sua instituição na única solução viável para as famílias!
●

Descontos para instituições com número elevado de crianças e associados AEEP

●

Formação para a toda a sua equipa

●

Toda a ajuda que precisar!
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Porquê a ChildDiary?
Trabalhamos
com instituições
inovadoras

Única
reconhecida
pela APEI

Uniformiza a
documentação
pedagógica

Agiliza a
comunicação
enquanto
cumpre o RGPD

Cumpre as
exigências das
Inspeções

Garantias de
segurança,
qualidade e
ﬁabilidade
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Perguntas Frequentes
P: É seguro?
Sim! Consulte a nossa Política de Privacidade e
veja como cumprimos o RGPD

P: Dão formação?
Sim! Toda a equipa terá formação e suporte
personalizado

P: E as inspeções?
Ajudamos a sua instituição a cumprir todas as
exigências dos Min. Educação e Seg. Social

P: Quem são os vossos parceiros?
APEI, AEEP, Microsoft e formadores em educação

P: Os pais vêem tudo?
Não! Apenas vêem a informação relativa aos seus
ﬁlhos e que seja partilhada pela equipa pedagógica

P: Já há muitas instituições a utilizar?
Sim! Veja alguns exemplos aqui
P: Terei de investir em tecnologia?
Não! 90% dos educadores utilizam um simples
telemóvel
7

Vamos tornar a sua instituição na única
solução viável para as famílias?
Agende agora uma chamada gratuita
connosco para juntos criarmos um plano
para a sua instituição.
Agendar Chamada
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