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1. Introdução 

O ensino à distância na Academia Musical dos Amigos das Crianças – Escola de Música 

Guilhermina Suggia (AMAC/EMGS) começou a ser implementado, numa fase inicial e 

experimental, nas duas últimas semanas de aulas do 2.º período letivo de 2019/2020. 

A partir do início do 3.º período, o ensino à distância foi consolidado através de um 

plano estruturado, com o objetivo de garantir a todos os alunos e disciplinas da 

AMAC/EMGS a possibilidade de continuar a aprender e progredir. 

Este plano foi desta forma analisado, avaliado e adaptado de modo a servir de projeto 

ao Plano de Ensino à Distância para o ano letivo 2020/2021, cumprindo a Resolução do 

Conselho de Ministros nº 53-D/2020 de 20 de julho. 

Atendendo ao Decreto-Lei nº 10-B/2021 de 4 de fevereiro (que estabeleceu medidas 

excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19, decretando a suspensão das atividades letivas e não letivas, com reinício 

das mesmas em formato não presencial a partir de 8 de fevereiro), ao Despacho nº 

1689-A/2021 de 12 de fevereiro, que redefine o calendário escolar do ano letivo 

2020/2021 e alteração da plataforma preferencial para o ensino online, houve 

necessidade de atualizar e rever o Plano de Ensino à Distância vigente desde o início do 

presente ano letivo. 
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2. Objetivos 

O Plano de Ensino à Distância procura a coexistência de dois elementos centrais no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos: 

• A interação aluno-professor, ao vivo, com aulas dadas por videoconferência 

(individuais ou coletivas) e organização dos materiais disponibilizados; 

• O trabalho assíncrono, através da atribuição de tarefas a realizar e entregar 

pelos alunos de modo ser dado feedback pelos professores das disciplinas. Este 

tipo de trabalho permite reforçar e minimizar o tempo de aulas síncronas que 

por vezes são excessivamente cansativas para os alunos. 

Para os alunos aprenderem online, através das salas de aula virtuais, é necessário que 

estejam focados e motivados, com o apoio e incentivo dos encarregados de educação 

e dos professores, para poderem estudar, evoluir, bem como seguir algumas regras 

previamente estabelecidas. 

Pretendemos dar continuidade à abordagem fundamental do Ensino Artístico de 

Música, que consiste na aprendizagem personalizada, que trata cada aluno como um 

indivíduo diferente dos demais, acreditando que, mesmo à distância, seremos todos 

capazes de responder a este enorme desafio. 

O presente plano tem o objetivo de cumprir o princípio de registo e prova do trabalho 

desenvolvido na Academia Musical dos Amigos das Crianças - Escola de Música 

Guilhermina Suggia, tendo em vista a motivação dos alunos para a aprendizagem, sem 

os privar da experiência de se apresentarem num contexto de performance e 

promovendo a humanidade, socialização e emotividade que distingue o estilo de 

ensino da escola. 
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3. Ensino online 

Para o ensino não presencial é necessário ter presente alguns conceitos definidos na 

Resolução do Conselho de Ministros nº 53-D/2020 de 20 de julho: 

• Trabalho autónomo: “aquele que é definido pelo docente e realizado pelo 

aluno sem a presença ou intervenção daquele”; 

• Sessão assíncrona: “aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os 

alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e 

formativos e a outros materiais curriculares disponibilizados numa plataforma 

de aprendizagem online, bem como de ferramentas de comunicação que lhes 

permitem estabelecer interação com os seus pares e docentes, em torno das 

temáticas de estudo”; 

• Sessão síncrona: “aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos 

alunos interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para 

participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e 

apresentarem trabalhos”. 

As aulas serão preferencialmente ministradas em sessões síncronas, exceto em caso de 

indisponibilidade de recursos por parte do aluno ou do professor, neste caso dando 

lugar uma estratégia pedagógica alternativa, através de trabalho autónomo ou de 

sessão assíncrona, que se adeque à especificidade de determinada disciplina. 

3.1. G Suite for Education 

O contexto vivido é único e promove a flexibilidade, adaptabilidade e aprendizagem de 

toda a comunidade. É também um momento que, desde março de 2020, exige 

remodelação de estruturas e processos de funcionamento, informáticos e virtuais. 

Nesse sentido, a instituição implementou a plataforma G Suite for Education, sendo 

este o canal preferencial de contacto entre professores, alunos e pessoal não docente, 

que permite: 

● toda a inovação e usufruto das aplicações e tecnologias da Google, 

capacidades de memória em e-mail e em nuvem para toda a instituição; 

● a utilização de e-mails institucionais, que não sobrecarregam os e-mails e 

nuvens pessoais de cada funcionário; 

● um contacto direto de cada professor com os seus alunos, através do 

Classroom, possibilitando: 

o aos Encarregados de Educação o acompanhamento do percurso do 

educando; 

o a partilha de partituras, vídeos, gravações áudio, textos, documentos, 

links do professor com os alunos, um mural onde rapidamente o 

professor pode comunicar com todas as suas classes; 
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o o envio das planificações semanais aos alunos; 

o a definição de trabalhos de casa/tarefas/entrega de gravações, com ou 

sem avaliação e com ou sem data limite de entrega; 

● o desenvolvimento de documentos e projetos conjuntos, através de partilha 

de documentação no Drive entre todos os utilizadores integrados 

(funcionários, professores, alunos); 

● a realização de videoconferências sem limite de tempo, com possibilidade de 

partilha de tela, de áudio, etc., com o Meet; 

● o agendamento de reuniões e aulas online, através do Calendar, etc. 

Pelas vantagens que traz à escola, G Suite for Education é a plataforma preferencial a 

ser utilizada, com definições de segurança e proteção dos dados partilhados. 

3.1.1 Google Apps 

As Google Apps e sua utilidade prática no processo ensino-aprendizagem: 

• Classroom: 

o Envio e registo das planificações semanais; 

o Envio de gravações (vídeos, áudios, testes), partituras, outros ficheiros, 

links; 

o Canal direto de comunicação entre professor-aluno (stream/mural; 

trabalhos/atividades); 

• Meet (meio de videoconferência): 

o Quando a videoconferência é realizada através da marcação do e-mail 

institucional do docente, permite um nível de proteção de dados que 

através de uma conta pessoal não é possível obter; 

• Gmail e Drive: 

o Com grande capacidade de armazenamento de ficheiros, registo do 

trabalho desenvolvido, etc. 

o Meio de comunicação e partilha de ficheiros; 

• Calendar: permite o agendamento das aulas entre professor e aluno, em que o 

link da reunião (Meet ou outro meio de videoconferência) é recebido no email 

de cada um, como lembrete e facilitando o acesso; 

• Outras Google Apps. 
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4. Calendário Escolar 

Conforme Despacho nº 1689-A/2021 de 12 de fevereiro, o calendário de 

funcionamento das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos de ensino e o 

calendário das provas e exames, aprovados pelo Despacho nº 6906-B/2020, de 2 de 

julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, nº 128, 2.º suplemento, de 3 de julho 

de 2020 é alterado. Esta alteração prevê a recuperação da suspensão das atividades 

letivas e não letivas de 22 de janeiro a 5 de fevereiro de 2021, definidas pelo Despacho 

nº 10-B/2021 de 4 de fevereiro. 

O calendário escolar (atividades letivas e pausas letivas) passará a ser em 

conformidade com os quadros que se seguem. 

Calendário de atividades letivas 

Período 

letivo 
Início Termo 

1º Entre 14 e 17 de setembro de 2020 18 de dezembro de 2020 

2º 4 de janeiro de 2021 26 de março de 2021 

3º 5 de abril de 2021 18 de junho de 2021 – 9º ano de escolaridade 

8 de julho de 2021 – Pré-escolar, 1º Ciclo, 2º Ciclo, 

7º ano de escolaridade, 8º ano de escolaridade e 

Cursos Livres 

Pausas letivas 

Pausa 

letiva 
Início Termo 

1ª 21 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2020 

 22 de janeiro de 2021 5 de fevereiro de 2021 (Despacho nº10-B/2021) 

2ª 29 de março de 2021 1 de abril de 2021 

O presente calendário poderá sofrer alterações, mediante ordens ministeriais ou 

legais. 
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5. Horário e funcionamento das aulas 

5.1. Horário das Aulas 

Por princípio, a AMAC/EMGS procurará manter os horários definidos no início do ano 

letivo para as disciplinas coletivas. No entanto, não sendo possível a manutenção do 

horário previamente estabelecido, o mesmo pode ser alterado mediante acordo entre 

as partes (docente e encarregados de educação/alunos), devendo o docente transmitir 

a informação à Direção Pedagógica. 

As aulas de Instrumento, por serem individuais, podem obedecer ao horário 

previamente vigente ou a um a combinar diretamente entre o professor e encarregado 

de educação do aluno, salvaguardando o horário das restantes disciplinas. 

5.2. Funcionamento das Aulas 

Atendendo à Resolução do Conselho de Ministros nº 53-D/2020 de 20 de julho e 

privilegiando o contacto direto aluno-professor as aulas serão, por definição, 

síncronas: 

● Aulas individuais ou coletivas até 45’ são 100% síncronas: 

o A exceção prende-se com: 

▪ dificuldades em realizar a ligação síncrona – situação que deve 

ser reportada à Direção Pedagógica; 

▪ realização de testes por meio de gravação; 

● Aulas coletivas com 90’ semanais ou mais: 

o não terão de ser 100% síncronas; 

o são no mínimo 50% síncronas; 

o A gestão entre o tempo de aula síncrona e/ou assíncrona será realizada 

pelo professor orientador de cada Classe de Conjunto, mediante a sua 

condução pedagógica. 

As aulas poderão, contudo, ser complementadas pelos professores através do uso de 

outras ferramentas de comunicação como: 

• Envio de gravações vídeo e/ou áudio pelos alunos, para consequente 

apreciação pelo professor; 

• Envio de e-mails pelo professor, com orientações pedagógicas para o 

aluno/turma; 

• Contacto telefónico. 
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Ao nível dos meios para a videoconferência, o Meet será o mais simples e acessível, ao 

utilizar as restantes Google Apps, mas cada docente pode optar por um meio que 

funcione de forma adequada aos recursos disponíveis, tendo em conta os contextos 

em que os alunos e os próprios se encontram. Desta forma, as videoconferências 

poderão ser realizadas através de outras aplicações: Zoom, Skype, etc. 

 

6. Registo de conteúdos de aula e planificação semanal 

6.1. Registo de conteúdos de aula 

Os registos dos conteúdos desenvolvidos na aula, de presenças, de ocorrências, de 

observações e de avaliações periódicas, continuam a ser preenchidas pelo docente na 

plataforma MUSA. 

6.2. Planificações semanais e registo do trabalho desenvolvido 

pelos alunos 

As planificações semanais designam os objetivos, matérias e conteúdos a desenvolver 

pelo aluno no seu trabalho autónomo. 

Cada aluno e/ou encarregado de educação receberá antecipadamente e de forma 

regular a planificação do trabalho autónomo a desenvolver, nomeadamente no que se 

refere às estratégias, objetivos e obras a estudar, através da aplicação Classroom ou 

outra a indicar pelo docente. 

As planificações semanais e registos do trabalho desenvolvido pelo aluno, entre cada 

aula (testes por meio de gravação e qualquer outro trabalho apresentado pelo aluno): 

1. Deve ser, através do Classroom: 

a. Registado não carecendo de outra documentação por parte do docente 

(planificações) 

b. Enviado pelo aluno (registo do trabalho desenvolvido entre aulas pelo 

aluno); 

2. Se o docente optar por outro meio, deve enviar as planificações semanais e 

receber os trabalhos desenvolvidos pelo aluno no seu trabalho autónomo ou 

testes por gravação, com o dever de: 

a. Realizar as planificações no documento próprio, disponibilizado pela 

escola, e enviá-las, semanalmente, ao aluno/encarregado de educação 

e à Direção Pedagógica; 
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b. Cumprir a lei da proteção de dados e o Regulamento Interno da 

AMAC/EMGS, no que remete ao tratamento de dados pessoais dos 

alunos. 

 

7. Testes 

Os testes de avaliação poderão realizar-se de forma síncrona, assíncrona ou mista, de 

acordo com a especificidade de cada disciplina, sendo da responsabilidade do 

professor a sua organização e realização, ao longo do corrente ano letivo. 

7.1. Testes das classes de Instrumento e Conjunto 

Os docentes deverão dar primazia à entrega de testes via gravação de vídeo, 

estimulando a melhor preparação para a avaliação. 

Os testes realizados por meio de gravação de vídeo são uma excepção (pontual), 

considerando-se que a aula síncrona é substituída pelo trabalho assíncrono da 

realização da gravação e avaliação do trabalho entregue pelo aluno. 

7.2. Testes das classes teóricas 

Os docentes poderão optar por realizar os testes, da mesma forma que os testes de 

Instrumento e Classes de Conjunto, de forma síncrona ou mista (síncrono e 

assíncrono), em conformidade com o contexto do aluno e meio mais adequado para 

avaliação dos conteúdos aprendidos. 

 

8. Concertos, recitais e apresentações públicas 

A AMAC/EMGS, enquanto uma escola de Ensino Artístico de Música, pretende dar 

continuidade às apresentações musicais públicas dos alunos, entendidas como um 

fator determinante para o impulsionamento das aprendizagens e para o 

reconhecimento do trabalho desenvolvido por alunos e professores. 

Serão implementadas formas alternativas de proporcionar aos alunos a apresentação 

do seu trabalho, seja individual ou coletivo, como por exemplo: divulgando-o nas redes 

sociais da AMAC/EMGS, por audições via videoconferência, concertos virtuais, ou 

outros. 
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8.1. Audições de Classe de Instrumento 

São sugeridos 3 modelos, sendo possível a adoção de outros, a propor pelo docente: 

o Via videoconferência de forma síncrona; 

o Via videoconferência, onde o professor partilha a gravação enviada por 

cada aluno; 

o Compilação dos vídeos dos alunos, pelo professor, e sua partilha no 

Classroom. 

8.2. Audições de Classes de Conjunto 

Poderão ser por meio de gravação e compilação de áudio e vídeo, sendo possível a 

adoção de outros, a propor pelo docente. 

8.3. Audição de Final de 2º Período 

Sendo necessário manter, na medida do possível, a apresentação dos alunos a solo, 

cada professor deve selecionar 2 dos seus alunos de instrumento, para envio das 

gravações e apresentação ao Conselho Musical, por forma a possibilitar a selecção e a 

proposta dos solistas para o Concerto de Fundadores. 

Caso muitos professores revelem ter mais de 2 alunos para se apresentarem ao 

Conselho Musical, poderá ser ponderada a realização de uma ou duas audições de 

solistas, com vista à sua divulgação nas redes sociais da AMAC/EMGS, mediante 

apresentação dessa proposta à Direção Pedagógica. 

8.4. Concerto de Fundadores 

Prevendo-se o regresso faseado ao ensino presencial, a partir do 3º período letivo, o 

espetáculo a apresentar no final do 2º período será o resultado artístico da articulação 

entre as diversas Classes de Conjunto, podendo os solistas distinguidos integrar ou não 

esta apresentação. 

 

 

9. Regras de funcionamento do ensino à distância 

9.1. Direitos de imagem 

O contexto de aprender e de ensinar via online traz também considerações 

importantes relativamente aos direitos de imagem e à garantia de privacidade de 
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professores e alunos, pelo que se pede o cumprimento por todos os envolvidos de 

algumas regras comuns: 

• Não é permitido gravar as aulas ministradas; 

• Os vídeos enviados pelos alunos aos vários professores servem apenas o 

propósito de melhorar as aprendizagens dos alunos, pelo que não é permitida a 

sua divulgação a terceiros, sob qualquer pretexto, e serão destruídos findo o 

ano letivo; 

• Não é permitida a divulgação dos materiais pedagógicos disponibilizados pelos 

professores da AMAC/EMGS, nomeadamente fichas, ficheiros áudio, gravações, 

partituras, fotografias ou outros; 

• Não é permitida a partilha dos códigos de acesso ou links às salas de aula 

virtuais. 

No caso concreto do envio de vídeos pelos alunos, destinados especificamente a uma 

apresentação pública, considera-se que o seu envio ao respetivo professor define uma 

aceitação dos seus termos de divulgação e direitos de imagem. 

9.2. Comportamento do aluno na sala de aula virtual 

A conduta dos alunos no recurso ao Ensino à Distância da AMAC/EMGS não pode ser 

descurada pelo facto de as aulas não serem presenciais. Entende-se, aliás, que a maior 

parte das regras a adotar são válidas independentemente do contexto de sala de aula 

ser virtual ou não. 

Por este facto, definem-se os seguintes deveres dos alunos para a frequência das aulas 

não presenciais: 

• Participar e contribuir positivamente para o ambiente virtual da aula; 

• Esforçar-se por cumprir as indicações e o trabalho indicado pelo professor; 

• Ser assíduo e pontual às aulas; 

• Estar devidamente vestido para as aulas virtuais ao vivo; 

• O aluno deve ter presente que o uso das plataformas de Ensino à Distância da 

AMAC/EMGS são uma extensão da sala de aula, pelo que não é permitido aos 

alunos perturbar o normal funcionamento da aula, nomeadamente comer ou 

realizar em simultâneo outras tarefas que não as solicitadas pelo professor 

durante a aula; 

• Os alunos não podem utilizar outros dispositivos eletrónicos alheios ao 

contexto da aula ou comunicar através dos grupos de mensagens da turma nos 

tempos letivos; 

• Os alunos devem desligar o som do microfone numa aula virtual, em contexto 

de turma, por forma a não causar ruído desnecessário na comunicação entre 

todos; 
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• Os alunos deverão moderar as conversas e intervir no momento apropriado 

durante a aula virtual, recorrendo se necessário ao chat, com o professor e os 

colegas. 

9.3. Requisitos e dispositivos eletrónicos 

Estando a AMAC/EMGS ciente de que poderá haver alunos que não disponham de um 

dispositivo eletrónico próprio (seja um computador, tablet ou telemóvel), procurar-se-

á agendar todas as aulas virtuais com a antecedência devida, dentro de um modelo 

organizado, mas também flexível. 

Contudo, é importante que todos os envolvidos no Ensino à Distância tenham presente 

as seguintes preocupações: 

• O aluno deverá frequentar uma aula virtual num espaço tranquilo, livre de 

distrações e, se possível, onde haja silêncio; 

• A menos que seja excecionalmente necessário ou por indicação de algum 

professor, é aconselhável que o aluno tenha o seu espaço de aula sozinho com 

o professor, sem estar sujeito ao envolvimento de outros membros da família. 

As interações nas aulas virtuais devem acontecer apenas entre o professor e os 

alunos; 

• Deverá ser acautelado, por todos os envolvidos nas sessões virtuais, um serviço 

de internet estável. A alternativa poderá ser ligar o computador diretamente, 

por cabo, ao modem; 

• No caso de uso de telemóvel ou tablet nas aulas virtuais, deve ser 

providenciado um apoio que permita a alunos e professores terem as mãos 

livres; 

• Aconselha-se o uso de auscultadores para todos os intervenientes, fator que 

contribui para uma melhoria da acuidade e perceção auditiva nas 

comunicações. 

9.4. Comunicação e ausência às aulas 

Um Ensino à Distância assenta na premissa que todos os intervenientes do contexto 

educativo (alunos, encarregados de educação, professores, funcionários, etc.) 

comunicam a partir de canais digitais e que não existe qualquer contacto presencial. 

Acontece que, nos tempos que correm, os canais digitais existentes são infindáveis. 

Todos disponibilizam os seus contactos de e-mail e de telemóvel e recorre-se a 

inúmeras aplicações diferentes para comunicar. Perante isto, é essencial que se 

procure restringir os meios de comunicação usados em contexto escolar, para que 

ninguém se sinta assoberbado e esgotado com os recursos a que tem de aceder para 






