
 

 

 

 

 Plano Ensino à Distância (E@A) 

(Tendo como base o Roteiro com os 8 Princípios Orientadores para a Implementação do 

Ensino a Distância (E@D) nas Escolas do Ministério da Educação) 

Ano Letivo 2019/2020 – 3.º Período 

 

 

 

Objeto - Informação à Comunidade Educativa 

 

Atendendo às circunstâncias excecionais que vivemos devido à pandemia causada pelo vírus 

Covid-19 e consequente cancelamento das atividades presenciais nas escolas, torna-se 

necessário implementar um plano que vise o ensino à distância no 3.º período para dar 

continuidade ao processo de ensino/aprendizagem e de avaliação dos alunos, cumprindo com 

as orientações emanadas pelo Ministério da Educação de acordo com o nº 3 e nº 4 do artigo 

2 do Decreto Lei nº 14-G/2020 de 13 de Abril. 

Nesta altura de incerteza o Conservatório de Guimarães tem plena convicção de que a arte e 

o ensino da arte deve funcionar como catarse e que a nossa prioridade assenta na vertente 

cívica e humana. Sabendo que o currículo não cumprido atualmente poderá ser recuperado 

mais tarde, o Conservatório pretende contribuir através da música para o bem-estar físico e 

psicológico da nossa comunidade educativa. 

Nesse sentido, o Conservatório de Guimarães terá a preocupação de continuar a prestar o 

seu serviço educativo à distância, de acordo com as condições inerentes à situação que 

vivemos de confinamento social e profissional e tendo em conta as dificuldades existentes, 

nomeadamente, a possível inexistência de equipamentos e ferramentas informáticas, 

internet, entre outras. 

Este Plano de Ensino a Distância desenvolver-se-á, para todos os setores e ciclos de estudo, 

através de sessões síncronas, complementadas com sessões assíncronas. 

As sessões síncronas são desenvolvidas em tempo real permitindo aos alunos interagirem 

via plataformas eletrónicas com os seus professores para fomentar a ligação à escola, 

participarem no desenvolvimento e consolidação de conteúdos, esclarecerem as suas dúvidas 

ou questões e apresentarem trabalhos. Estas sessões devem promover e incentivar o trabalho 



 

 

autónomo e a autorreflexão dos alunos, o estabelecimento de rotinas e o sentimento de 

pertença ao grupo/turma e à comunidade escolar. 

As sessões assíncronas são desenvolvidas em tempo não real em que os alunos são 

orientados para o desenvolvimento de trabalho autónomo, usando os materiais 

disponibilizados pelos professores.  

Estão disponíveis na página eletrónica do Conservatório os seguintes documentos: Roteiro 

do Ministério da Educação, Plano de Ensino A Distância do Conservatório e a 

Calendarização das atividades letivas (síncronas e assíncronas) por turma. Na componente 

assíncrona será fornecido um horário de referência para os alunos poderem de forma 

autónoma organizar as suas atividades, sendo que este pode ser gerido/alterado conforme a 

necessidade do aluno e do seu contexto familiar. 

    

 

Âmbito 

Construção e implementação de um Plano com o objetivo de garantir que todas as crianças 

e todos os alunos continuam a aprender no presente contexto, encontrando as respostas mais 

adequadas e potenciadoras do sucesso educativo dos alunos. 

 

 

 

Princípios Orientadores 

(1) Chegar a todos as crianças e alunos; 

(2) Cumprir os objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, nas Aprendizagens Essenciais e na Educação Inclusiva; 

(3) Encontrar as respostas mais adequadas e potenciadoras do sucesso educativo dos alunos. 

 

 

Concretização do Plano 

(1) Definição da Calendarização das Atividades Letivas (síncronas e assíncronas) por turma; 

(2) Organização de conselhos de turma sob coordenação do diretor de turma para adaptar, 

articular e pôr em prática o planeamento e execução das atividades letivas do regime não 

presencial incluindo, com as devidas adaptações, as medidas de apoio para cada aluno 

garantindo as aprendizagens de todos. 



 

 

(3) Definição das plataformas informáticas a utilizar no contacto da escola com os 

alunos/encarregados de educação; 

 

 

 

 

 

- Atelier Musical: As atividades síncronas decorrerão por videoconferência em sessões de 

40 minutos (plataforma Microsoft Teams e plataforma Zoom) e as atividades assíncronas 

através da utilização do endereço eletrónico e das ferramentas da plataforma Microsoft 

Teams.  

O período de tempo em que as crianças não têm sessões síncronas será para trabalho 

individual, usando os materiais disponibilizados pelos professores (sessões assíncronas). 

Para as crianças sem acesso à Internet serão estabelecidas parcerias com a Câmara Municipal 

de Guimarães e Câmara Municipal de Vieira do Minho. 

 

- 1.º Ciclo do Ensino Básico: As atividades síncronas decorrerão por videoconferência em 

sessões de 40 minutos (plataforma Microsoft Teams e plataforma Zoom) e as atividades 

assíncronas através da utilização do endereço eletrónico e das ferramentas da plataforma 

Micrisifot Teams/Class Dojo. 

O período de tempo em que os alunos não têm sessões síncronas será para trabalho 

individual, usando os materiais disponibilizados pelo professor de cada disciplina (sessões 

assíncronas). 

Para os alunos sem acesso à Internet serão estabelecidas parcerias com a Câmara Municipal 

de Guimarães e Câmara Municipal de Vieira do Minho. 

 

- 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário: As atividades síncronas 

decorrerão por videoconferência em sessões de 40 minutos (plataforma Microsoft Teams) e 

as atividades assíncronas através da utilização da plataforma Microsoft Teams, Google Drive 

e Class Dojo. 

O período de tempo em que os alunos não têm sessões síncronas será para trabalho 

individual, usando os materiais disponibilizados pelo professor de cada disciplina (sessões 

assíncronas). Os alunos utilizarão o seu email institucional criado para o efeito. 



 

 

 

(4) Definição de formas de acompanhamento, monitorização e avaliação do plano; 

 

 

 

 

 

Acompanhamento e Monitorização 

Existência de uma equipa de acompanhamento, regulação contínua e apoio que pode ser 

contactável através do endereço eletrónico apoio.conservatorioguimaraes@gmail.com  para 

apoiar alunos, encarregados de educação e docentes na utilização das tecnologias 

informáticas usadas pela comunidade educativa no ensino a distância e esclarecimento de 

dúvidas relacionadas com o desenvolvimento deste plano. Esta equipa será constituída pela 

Direção Pedagógica do Conservatório de Guimarães, um elemento da Direção da Sociedade 

Musical de Guimarães e pelos Serviços Administrativos. 

Existirá uma monitorização semanal do plano com vista a proceder a adaptações/melhorias 

do mesmo, utilizando Indicadores de qualidade: Grau de satisfação dos docentes, alunos e 

pais/encarregados de educação e Feedback dado aos alunos e Indicadores de quantidade: 

Taxa de concretização das tarefas propostas pelos docentes; Número de tarefas enviadas 

pelos docentes em função do plano elaborado; Disponibilização dos meios tecnológicos de 

E@D; Apoio ao desenvolvimento de competências digitais de docentes e de alunos e 

Desenvolvimento de mecanismos de apoio dirigidos aos alunos sem computador e ligação à 

internet em casa. 
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Calendarização das Atividades Letivas (síncronas e assíncronas) por 

Disciplina/Turma 

Ano Letivo 2019/2020 – 3.º Período 

 

DISCIPLINA DE INSTRUMENTO 

 

1. As aulas de instrumento realizar-se-ão em comunicação síncrona com a duração 

de 40 minutos (vídeo conferência através da plataforma Microsoft Teams/Zoom) 

e comunicação assíncrona (trabalho acompanhado à distância através da 

plataforma Microsoft Teams); 

2. O horário deve ser previamente combinado entre o professor e encarregado de 

educação/aluno, sendo que deve coincidir, sempre que possível com o horário 

definido pelo Conservatório de Guimarães no início do presente ano letivo; 

3. Se necessário, este horário pode ser revisto/alterado conforme a necessidade do 

aluno/professor mediante o contexto e dinâmica familiar de cada um; 

4. A marcação do horário da disciplina de instrumento deve ter em conta o horário 

da escola do ensino regular, telescola e o horário das disciplinas de Formação 

Musical e Classe de Conjunto; 

5. Na impossibilidade do cumprimento da componente síncrona, os conteúdos 

programáticos devem ser disponibilizados na plataforma Microsoft Teams ou 

serem enviados por email; 

 

 

 



 

 

 

 

DISCIPLINA DE CLASSE DE CONJUNTO 

Ano de escolaridade 

- 

ESCOLA 

Dia Horário síncrono 

Online 

Microsoft 

Teams/Zoom 

Horário assíncrono 

Trabalho acompanhado 

à distância 

Microsoft Teams 

 

Iniciação I/II  

(CONSERVATÓRIO/PÓLO 

VIEIRIA DO MINHO) 

Sábado 10h30 - 11h10 ___________ 

 

Iniciação III/IV 

(CONSERVATÓRIO/PÓLO 

VIEIRA DO MINHO) 

5ªf. 18h00 - 18h40 ___________ 

5º e 6º ano 

SANTOS SIMÕES E 

TAIPAS 

2ªf. 15h30-16h10 16h10-18h00 

5º e 6º ano 

D. A. HENRIQUES 
5ªf. 14h30-15h10 16h10-18h00 

7º e 8º ano 

SANTOS SIMÕES 
4ªf. 15h30-16h10 16h20-18h10 

5º e 6º ano 

ARQº MÁRIO CARDOSO 
4ªf. 14h00-14h40 15h40-17h30 

7º, 8º e 9º 

ARQº MÁRIO CARDOSO 
4ªf. 17h00-18h40 

16h00-17h50 

(7º e 8º) 

13h30-15h10 

(9ºano) 

5º, 6º 7º ano 

EGAS MONIZ 
3ºf. 15h30-16h10 16h10-18h00 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5º e 6º ano 

JOÃO DE MEIRA 
6ªf. 14h30-15h10 15h10-16h50 

9º ano  

SANTOS SIMÕES E JOÃO 

DE MEIRA 

Orqª Cordas e Orqª Sopros  

3ªf. 17h50-18h30 14h00-15h50 

9º ano  

SANTOS SIMÕES E JOÃO 

DE MEIRA 

Coro Misto 

5ªf. 17h50-18h30 14h00-15h50 

SECUNDÁRIO  

Orquestra de Cordas 

Orquestra de Sopros 

3ªf. 17h50-18h30 16h00-17h50 

SECUNDÁRIO  

Coro Misto 
5ªf. 17h50-18h30 16h00-17h50 

SECUNDÁRIO 

Movimento 
5ªf. 18h30-19h00 ------------------------ 

NOTA: O horário da componente assíncrona correspondente ao trabalho individual é 

meramente referencial e pode ser revisto/alterado conforme a necessidade do 

aluno/professor mediante o contexto e dinâmica familiar de cada um. 



 

 

 

 

 

DISCIPLINA DE FORMAÇÃO MUSICAL 

Ano de escolaridade 

- 

ESCOLA 

 

Dia 

Horário Síncrono  

Online 

Microsoft 

Teams/Zoom 

Horário Assíncrono  

Ficha de Estudo Individual  

( Microsoft Teams/Class 

Dojo) 

Atelier Sábado 11:30/12h10 _____________ 

INIC I/II (Conservatório) Sábado 11h30/12h10 
_____________ 

INIC III (Conservatório) 2ªf. 

18h00/18h40 

_____________ 

INIC I/II/III (V. Minho) 3ªf. 

INIC IV (Conservatório) 

3ªf. 18h00/18h40 

_____________ 

INIC IV (Pólo de V. Minho) 

5.oAno Santos Simões 4ªf. 14:30 – 15:10 15:10 – 16:10 

6.o Ano Santos Simões 5ªf. 15:00 – 15:40 15:40 – 16:40 

7.o Ano Santos Simões e 

Egas Moniz 
4ªf. 18:00 – 18:40 17:00 – 18:00 

8.o Ano Santos Simões   5ªf. 18:00 – 18:40 17:00 – 18:00 

9. º Ano Santos Simões   6ªf. 11:30 – 12:10 12:10 – 13:10 

5.o Anos A.E.Taipas  
2ªf. 18:00 – 18:40 _______------------------ 

3ªf. __________ 10:00- 11:00 

5.o Anos Afonso Henriques 4ªf. 14:30 - 15:10 15:10- 16:10 

6.o Ano Afonso Henriques 6ªf. 14:30 - 15:10 15:10- 16:10 

5.o Ano Arqueólogo Mário 

Cardoso 

 

2ªf. 14:00 – 14:40 14:40 – 15:40 

6.o Ano Arqueólogo Mário 

Cardoso  
2ªf.  14:00 - 14:40 14:40- 15:40 

7.o Ano Arqueólogo Mário 

Cardoso   
3ªf.  10:00 - 10:40 9:00 - 10:00 



 

 

 

8.o Ano Arqueólogo Mário 

Cardoso 
6ªf. 10:30-11:10 11:10 -12:10 

9.o Ano Arqueólogo Mário 

Cardoso 
5ªf. 10:30 - 11:10 9:00 - 10:00 

5.o Ano Egas Moniz  6ªf. 16:30 - 17:10 17:10- 18:10 

6.o Ano Egas Moniz 6ªf. 14:30 - 15:10 15:10- 16:10 

5.o Ano João de Meira  

Turma A 
2ªf. 14:30 - 15:10 15:10- 16:10 

5.o Ano João de Meira  

Turma B 
2ªf. 16:10 - 16:50 16:50- 17:50 

6.º Ano João de Meira  

Turma A 
5ªf. 14:30 - 15:10 15:10- 16:10 

6.o Ano João de Meira  

Turma B 
5ªf.  16:10 - 16:50 16:50- 17:50 

6.o Ano João de Meira 

Turma C 
5ªf. 14:30 - 15:10 15:10- 16:10 

7.o Ano João de Meira  

Turma A 
4ªf. 9:00 - 9:40 9:40- 10:40 

7.o Ano João de Meira  

Turma B 
4ªf. 10:40 - 11:20 11:20- 12:20 

8.o Ano João de Meira  

Turma A 
6ªf.  9:00 - 9:40 9:40- 10:40 

8.o Ano João de Meira  

Turma B 
6ªf.  10:40 - 11:20 11:20- 12:20 

9.o Ano João de Meira  

Turma A 
2ªf.  9:00 - 9:40 9:40- 10:40 

9.o Ano João de Meira  

Turma B 
2ªf. 9:00 – 9:40 9:40 – 10:40 

5º Ano Vieira de Araújo 4ºf. 9:00 – 9:40 9:40 – 10:40 

6º Ano Vieira de Araújo 4ºf. 12:40 – 13:20  

6º Ano Vieira de Araújo 6ªf. _________ 11:00 – 12:00 

7º Ano Vieira de Araújo 6ªf. 9:00 – 9:40 9:40 – 10:40 

8º Ano Vieira de Araújo 6ªf. 11:40 – 12:20 12:20 – 13:20 

9º Ano Vieira de Araújo 4ºf. 11:00 – 11:40 11:40 – 12:40 

NOTA: O horário da componente assíncrona correspondente ao trabalho individual é 

meramente referencial e pode ser revisto/alterado conforme a necessidade do 

aluno/professor mediante o contexto e dinâmica familiar de cada um. 



 

 

 

 

LÍNGUAS DE REPERTÓRIO 

 Dia Horário síncrono 

Online 

Microsoft 

Teams/Zoom 

Horário assíncrono 

Trabalho 

acompanhado à 

distância 

Microsoft Teams 

SECUNDÁRIO 

Alemão 
6ªf. 14h30 ------------------------ 

SECUNDÁRIO 

Italiano 
3ªf. 11h00 --------------------------- 

 

 

 

ANÁLISE E TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO 

Ano Dia 

Horário 

síncrono 

Online 

Microsoft 

Teams/Zoom 

10o ano 2ªf 10:00 

11o ano 2ªf 15:00 

12o ano 2ªf 11:30 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES 

Ano Dia  

Horário 

síncrono 

Online 

Microsoft 

Teams/Zoom 

10o ano 4ªf 14:30 

11o ano 4ªf 11:15 

12o ano 4ªf 10:00 

 

 

DISCIPLINA DE MÚSICA DE CÂMARA (CURSO SECUNDÁRIO) 

1. O horário deve ser previamente combinado entre o professor e 

encarregado de educação/aluno, sendo que deve coincidir, sempre que 

possível com o horário definido pelo Conservatório de Guimarães no 

início do presente ano letivo; 

2. Se necessário, este horário pode ser revisto/alterado conforme a 

necessidade do aluno/professor mediante o contexto e dinâmica familiar 

de cada um; 

3. A marcação do horário da disciplina de música de câmara deve ter em 

conta o horário da escola do ensino regular, telescola e o horário das 

disciplinas de Formação Musical e Classe de Conjunto; 

4. Na impossibilidade do cumprimento da componente síncrona, os 

conteúdos programáticos devem ser disponibilizados na plataforma 

Microsoft Teams ou serem enviados por email; 

 

A Direção Pedagógica do Conservatório de Guimarães 

Guimarães, 17 de Abril de 2020 


