
 

 

 

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 2020/2021 – 2.º Período 

 

Objeto - Informação à Comunidade Educativa 

 

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

19 e consequente suspensão das atividades presenciais nas escolas, torna-se necessário 

implementar um plano que vise o ensino à distância no 2.º período para dar continuidade ao processo 

de ensino/aprendizagem e de avaliação dos alunos, cumprindo com as orientações emanadas pelo 

Ministério da Educação. 

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 por vídeo-conferência, complementadas com sessões de trabalho autónomo e 

esclarecimento de dúvidas. 

Estas sessões serão realizadas através da plataforma Teams a partir do próximo dia 8 de fevereiro 

e decorrerão no horário atualmente em vigor. 

    

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 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 na plataforma 

Microsoft Teams.  

 

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

plataforma Microsoft Teams.  

 

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

decorrerão por videoconferência na plataforma Microsoft Teams.   

 

(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.conservatorio@smguimaraes.pt 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 

(responsável pela componente Informática) 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. 

Cada diretor de turma entrará em contato para articular o processo de ensino a distância da sua 

turma e esclarecer possíveis dúvidas sobre o mesmo.  

 

Certos que, apesar das dificuldades, em conjunto iremos ultrapassar esta etapa com sucesso. 

 

 

 

Com estima, 

 

A Direção Pedagógica do Conservatório de Guimarães 

 

mailto:apoio.conservatorio@smguimaraes.pt

