
CMAD   Implementação de Estratégias E@D 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Conservatório de Música  
e Artes do Dão 

 

 

 

Plano de E@D 

 

Ensino à Distância 
 



CMAD   Implementação de Estratégias E@D 
 

 

 
 
 
 
 
Com o objetivo de garantir que todos os alunos do CMAD continuam a aprender no presente 

contexto, bem como a boa prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais, recorrendo aos meios necessários para tal, 
apresenta-se este documento como um manual de apoio à implementação do Ensino a Distância (E@D). 

 
Este plano foi desenhado pela direção da escola (Pedagógica, Executiva e Financeira) com o apoio 

direto do Conselho Pedagógico (envolvendo Coordenadores de Departamento, Pessoal não Docente, 
Coordenação AEC) 

O desenvolvimento deste Plano de E@D é um processo em constante construção, alicerçado na 
procura permanente das melhores respostas às características da comunidade escolar, quer ao nível 
tecnológico quer das suas competências digitais. 

Tem-se como objetivo implementar este plano em articulação com os parceiros institucionais e 
protocolados do CMAD, como as edilidades e Agrupamentos de Escolas de Santa Comba Dão, Carregal do 
Sal e Tábua, entre outros como Juntas de Freguesia, Bibliotecas, Associações de Pais e Bandas Filarmónicas, 
que possam ser uma forma de chegar a todas as crianças e a todos os alunos, sem exceção. Esta dimensão 
assume principal relevância para os alunos com problemas de conectividade e infraestrutura e/ou menor 
acompanhamento familiar. O Diretor Executivo assegurará a ligação entre as instituições. 

 
 
 
 

1. DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E LIDERANÇA; 
O Diretor Pedagógico definirá as orientações pedagógicas, estratégias de trabalho e a planificação geral 
das metodologias; 

O Eng. Marco Bento fará o apoio tecnológico na implementação das metodologias a implementar 
(marcobento@edicoesconviteamusica.pt | 9115939 57); 

Os coordenadores de departamento farão a monitorização e acompanhamento da concretização das 
orientações pedagógicas. Para apoiarem os colegas, os coordenadores devem demonstrar confiança no 
trabalho em curso, bem como transmitir tranquilidade e disponibilidade para esclarecimentos; 

Os professores de instrumento (diretores de turma), serão responsáveis pela organização e gestão do 
trabalho dos alunos. O diretor de turma desempenha uma função central ao nível da articulação entre 
escola e alunos/famílias, nomeadamente no contacto com os pais/encarregados de educação, quando 
necessário; 
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2. ESTRATÉGIA E CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO; 
A comunicação do Diretor Pedagógico sobre a planificação das atividades a realizar será feita via email. 
Será clara e adequada aos destinatários, definindo o papel de cada agente neste processo e a forma 
como o mesmo será implementado. 

Serão preferencialmente feitas desta forma a organização de reuniões/encontros e os esclarecimentos 
necessários. Para a sua concretização será utilizada a plataforma de videoconferência Zoom. 

Os professores deverão sinalizar os alunos com dificuldades / resistência em devolver contactos e tarefas 
para que se possa garantir que todos participam neste processo. 

 

3. MODELO DE ENSINO A DISTÂNCIA; 
O desenvolvimento de atividades à distância com os alunos deve centrar-se na criação de rotinas de 
trabalho, que confiram segurança aos alunos, e que são diferentes das presenciais, dado que o contexto 
em que os alunos se encontram é totalmente diferente. Paralelamente, deverão ser desenvolvidas 
atividades exequíveis nas atuais circunstâncias, de carácter lúdico e que promovam o bem-estar 
emocional do aluno, tais como o envio de mensagens em suporte vídeo, áudio ou escrito, para prevenir 
situações de isolamento de alunos. 

Na conceção do horário dos alunos em E@D, deverão ser equacionados os seguintes aspetos: 

O horário semanal deverá ser fixo, sempre que possível, para manter rotinas e evitar sobreposições 
com outras disciplinas (inclusive as do ensino regular); 

Cada disciplina adaptará e organizará a carga horária semanal; 

Serão definidos a duração das tarefas e os tempos de intervalo entre elas (tarefas com um máximo 
de 20/30 minutos, em função das faixas etárias e dos ritmos de aprendizagem); 

Os professores das disciplinas de ATC, FM, HCA, OF e Iniciação promoverão durante o horário 
previsto para a aula de 90/100 minutos uma sessão de trabalho em videoconferência e o restante 
trabalho semanal será feito através da resolução de tarefas; 

Devemos desenvolver atividades motivadoras e promotoras do sentimento de pertença à turma.  

Os professores de CC deverão fornecer materiais (partituras e acompanhamentos) das obras que 
pretendam trabalhar e os alunos farão gravações individuais curtas das suas partes com o objetivo 
de juntar e produzir um vídeo final; Os coordenadores de Departamento pormenorizarão os objetivos 
e metodologias a utilizar; 

Em alinhamento com as orientações pedagógicas da escola, os docentes concebem um plano de trabalho 
para cada classe, sob a orientação dos coordenadores de departamento que promoverão a articulação 
com os colegas de forma a equilibrar a carga e calendário de trabalho dos alunos. 
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Todo este processo será centralizado na plataforma Microsoft Teams, preparada antecipadamente pelo 
MUSa. Serão fornecidas a todos os professores e alunos as credenciais de acesso; 

Todas as atividades serão sumariadas na plataforma MUSa – tarefas desenvolvidas ou atribuídas, 
retorno dos alunos, como habitual; 

Não serão marcadas faltas, mas será registada a adesão ou falta dela no sumário ou observações; 

Poderão ser utilizados os diversos modos de trabalho a distância, síncronos 
(videochamadas/videoconferências) ou assíncronos (atribuição e correção de tarefas (escritas, áudio ou 
vídeo). Será dada prioridade à utilização dos métodos síncronos. 

Cada docente deverá definir o método mais efetivo, atendendo às características / especificidades 
de cada aluno. 

Deverá ser transmitida de forma clara e eficaz a orientação educativa dos alunos (o que se pretende com 
cada tarefa, quais as páginas da sebenta a consultar, de que modo podem colaborar com os colegas, 
onde podem pesquisar informação adicional, como autorregularem o seu trabalho, por exemplo, através 
de um portefólio);  

Os docentes terão de arquivar as evidências das tarefas realizadas no Teams – trabalhos escritos, registos 
áudio ou vídeo, mesmo que utilizem outras plataformas de comunicação; 

Como habitual, os docentes continuarão a estar disponíveis para o esclarecimento de dúvidas, para o 
estabelecimento de rotinas e conferir segurança aos alunos. Devemos sempre pensar no 
desenvolvimento do bem-estar emocional dos alunos e na promoção da confiança face à escola, 
enquanto se aprende a partir de casa. Verifique se os alunos estão a conseguir adaptar-se à realidade do 
ensino a distância e a cumprir os objetivos de aprendizagem definidos. Se se identificarem discrepâncias 
dever-se-á interagir com eles no sentido de compreender as razões desse facto. 

Para manter a ligação à escola, vamos procurar construir um espaço digital exclusivo da comunidade 
educativa, para divulgação dos trabalhos efetuados pelos alunos, bem como fomentar o estabelecimento 
de comunicações regulares entre professores e alunos e entre alunos.  

 

4. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO.  
Neste momento de rápidas mudanças, a partilha e colaboração entre pares assume particular 
importância. Importa, pois, incentivar a colaboração e o espírito de equipa, conferindo, assim, segurança 
aos professores, num momento de experimentação de novos modos de ensinar. 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO 
As metodologias de ensino desenvolvidas no E@D devem ser apelativas e mobilizadoras dos alunos para 
a ação, diversificadas, enquadradoras, e propiciadoras da apresentação de exemplos para fomentar a 
autorreflexão e o trabalho autónomo. 
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No equilíbrio articulado entre as diferentes disciplinas, deve ser equacionado o tempo global que se 
prevê que os alunos dediquem à aprendizagem, prevendo um equilíbrio dado a diferentes estratégias e 
ponderando o trabalho que pode ser feito síncrona e assincronamente, tendo em conta que as atividades 
e métodos a desenvolver não podem depender do papel e competências dos encarregados de educação, 
considerando as suas diferentes possibilidades e capacidades, especialmente no domínio da música. 

A mobilização dos alunos para as aprendizagens poderá passar pelo desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares, que levem os alunos a mobilizar as aprendizagens de várias disciplinas/domínios. 

No E@D, adquire particular relevância o desenvolvimento das competências do Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória, alicerçado nos valores e princípios que apresenta como, por exemplo o 
relacionamento interpessoal; o pensamento crítico e criativo; o desenvolvimento pessoal e autonomia.  

Estas metodologias serão estendidas à lecionação das Atividades extracurriculares como o Teatro 
Musical, de forma a salvaguardar o salutar crescimento artístico da classe e a produção das metas de 
palco pré-definidas. 

A avaliação, neste contexto, será feita com base no trabalho diário do aluno e deverá assumir, 
iminentemente, o seu papel formativo, nunca descurando o contexto excecional diferente em que os 
alunos se encontram. 

 

6. MICROSOFT TEAMS 
O Microsoft Teams é o centro para a colaboração em equipa no Microsoft Office 365 que integra pessoas, 
conteúdos e ferramentas para a equipa ser mais produtiva. Alunos e professores podem trabalhar em 
conjunto, criar conteúdos e partilhar recursos a partir de uma única plataforma, simples e fácil de usar. 

Pode utilizar a janela de chat no Teams para ter conversas rápidas, partilhar ficheiros, iniciar 
chamadas ou videochamadas ou agendar uma reunião; 

Anexamos dois guias de utilização, no entanto, a Microsoft disponibiliza um conjunto de recursos 
formativos cuja visita aconselhamos: 

Poderá aceder a guiões de apoio em português: 

Guia de apoio aos Pais e Estudantes 

Guia de apoio aos Professores 

Ensinar remotamente com o Office 365 

Dicas: 

Partilhe o seu ecrã com a Turma 

Partilhe documentos não-editáveis com os seus alunos 

Poderá ainda aceder a um conjunto de webinars: 

https://aka.ms/Apoio-Pais-Aprendizagem-Remota-PT
https://aka.ms/Apoio-Professores-Aprendizagem-Remota-PT
https://sway.office.com/DUdbmn0GJvRVTbaW?ref=Link
https://support.office.com/pt-pt/article/partilhar-conte%C3%BAdo-numa-reuni%C3%A3o-no-teams-fcc2bf59-aecd-4481-8f99-ce55dd836ce8
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/utilize-pastas-para-criar-ficheiros-apenas-para-estudantes-ou-outros-membros-da-equipa-0e7791d7-8c9c-4749-9bca-984289477988
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Visualize webinars em inglês 

Visualize os seguintes webinars em português: 

1. ANPRI | Webinar Microsoft Teams 

3. Microsoft Innovative Educators | Aula remota com o Microsoft Teams 

 

7. ENSINO DE MÚSICA - AEC E JARDINS DE INFÂNCIA 
Neste contexto, serão desenvolvidas atividades lúdicas que sejam um momento de ligação entre o 
professor e os alunos com a duração máxima de 20 minutos. 

 A ideia será enviar um plano de trabalho semanal ao aluno composto por um vídeo e uma ou duas 
tarefas para fazerem sozinhos ou com a família. 

Apresentam-se dois exemplos concretos: Filipe Santos com uma atividade para o pré-escolar e a Cláudia 
Matos com uma atividade para o 2ºano.   

Filipe Santos: https://www.youtube.com/watch?v=VY_NM_nvJ40  

Cláudia Matos: https://www.youtube.com/watch?v=v1Ti2etIboE  

Como são atividades assíncronas, terão que ser enviadas para os alunos, faltando ainda aferir a forma 
de retorno da parte dos alunos e o meu preferencial de comunicação a utilizar por cada Agrupamento 
de Escolas parceiro. 

Terá ainda que ser feito o levantamento dos alunos que não têm internet e/ou ferramentas para se 
poderem desenvolver atividades que não necessitem de tal.  

 

8. MUDARTE - 2º CICLO – AE SANTA COMBA DÃO 
De forma a dar a melhor continuidade a este projeto foram elaboradas as seguintes propostas: 

 - Se for possível adiar o fim do projeto até setembro, será produzido o vídeo já idealizado com todos os 
alunos na escola; 

 - Se não for possível a extensão do prazo e adaptar o produto final ao contexto atual, os a solução 
passaria pelo envio de vídeos pelos alunos seguindo as propostas de aulas/vídeos para ser feita a 
produção com a música que já está gravada. 

 Dando continuidade ao que tem sido feito, seria de todo o interesse que este projeto tivesse ligação às 
restantes disciplinas do currículo, logo teria de haver um vínculo contínuo entre os professores que 
lecionam o projeto e os demais.  

Este projeto será operacionalizado através do envio de vídeos, ou de videochamadas.  

 

https://microsoftteams.eventbuilder.com/TeamsEducation
http://www.anpri.pt/mod/forum/discuss.php?d=12668
https://sway.office.com/OKNpCI8kKFtUQPgs?ref=Link
https://www.youtube.com/watch?v=VY_NM_nvJ40
https://www.youtube.com/watch?v=v1Ti2etIboE
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9. CUIDAR DA COMUNIDADE ESCOLAR 
O contacto entre alunos através de espaços digitais, ou outros meios tecnológicos, é essencial para a 
manutenção das interações sociais e da sua motivação para a realização das tarefas. As atividades 
propostas deverão contemplar espaços de interação e de convívio, promovendo o trabalho de grupo e 
quebrando o isolamento em que os alunos se encontram.  

Devemos incentivar a interajuda entre os alunos. Nesta fase, é primordial, devendo ser promovidas 
técnicas de colaboração entre alunos, quer ao nível da realização das tarefas quer ao nível da regulação 
interpares. 

Poderão ser atribuídas funções específicas aos alunos de uma turma, mediante as suas competências. 
Exemplos: consultores digitais, que auxiliam os seus colegas na utilização dos meios tecnológicos; 
delegado de turma, que fomenta a participação dos colegas na execução das tarefas propostas e ajuda 
a monitorizá-las, entre outros. 

A direção do CMAD está consciente que estamos a viver tempos difíceis, mas temos um corpo docente 
e não docente muito empenhado e que sempre se adaptou às mudanças, todos juntos vamos continuar 
a: 

“Tocar o futuro”  

À distância fisicamente, mas muito presente nas vidas dos nossos alunos. 

Bom trabalho! 

 

Santa Comba Dão, 07 de abril de 2020. 
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E@D CMAD – Alunos e Famílias 
 
Com o objetivo de garantir que todos os alunos do CMAD continuam a aprender no presente 

contexto, recorrendo aos meios necessários para tal, apresentam-se as seguintes orientações à 
implementação do Ensino a Distância (E@D). 

Os professores de instrumento (diretores de turma), serão responsáveis pela organização e gestão 
do trabalho dos alunos. O diretor de turma desempenha uma função central ao nível da articulação entre 
escola e alunos/famílias, nomeadamente no contacto com os pais/encarregados de educação, quando 
necessário. Os professores deverão sinalizar os alunos com dificuldades / resistência em devolver contactos 
e tarefas para que se possa garantir que todos participam neste processo. 

O desenvolvimento de atividades à distância com os alunos centra-se na criação de rotinas de 
trabalho, diferentes das presenciais, dado que o contexto em que os alunos se encontram também o é. 
Todas as atividades serão exequíveis nas atuais circunstâncias. 

Na conceção do horário dos alunos em E@D, foram equacionados os seguintes aspetos: 

- O horário semanal será fixo, sempre que possível, para manter rotinas e evitar sobreposições com 
outras disciplinas (inclusive as do ensino regular); 

- Cada disciplina adaptará e organizará a carga horária semanal; 

- Serão definidos a duração das tarefas e os tempos de intervalo entre elas; 

- Os professores das disciplinas de ATC, FM, HCA, OF e Iniciação promoverão durante o horário 
previsto para a aula de 90/100 minutos uma sessão de trabalho em videoconferência e o restante 
trabalho semanal será feito através da resolução de tarefas; 

- Os professores de CC fornecerão materiais (partituras e acompanhamentos) das obras que 
pretendam trabalhar e os alunos farão gravações individuais curtas das suas partes com o objetivo 
de juntar e produzir um vídeo final;  

- Todo este processo será centralizado na plataforma Microsoft Teams. Serão enviadas brevemente 
as credenciais de acesso; 

Poderão ser utilizados os diversos modos de trabalho a distância, síncronos 
(videochamadas/videoconferências) ou assíncronos (atribuição e correção de tarefas (escritas, áudio ou 
vídeo). Será dada prioridade à utilização dos métodos síncronos. 

Como habitual, os docentes continuarão a estar disponíveis para o esclarecimento de dúvidas, para 
o estabelecimento de rotinas e conferir segurança aos alunos.  

Para manter a ligação à escola, vamos procurar construir um espaço digital exclusivo da comunidade 
educativa, para divulgação dos trabalhos efetuados pelos alunos. 
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MICROSOFT TEAMS 
O Microsoft Teams é o centro para a colaboração em equipa no Microsoft Office 365 que integra 

pessoas, conteúdos e ferramentas para a equipa ser mais produtiva. Alunos e professores podem trabalhar 
em conjunto, criar conteúdos e partilhar recursos a partir de uma única plataforma, simples e fácil de usar. 

Anexamos dois guias de utilização, no entanto, a Microsoft disponibiliza um conjunto de recursos 
formativos cuja visita aconselhamos: 

Poderá aceder a guiões de apoio em português: 

Guia de apoio aos Pais e Estudantes 

Guia de apoio aos Professores 

Ensinar remotamente com o Office 365 

Dicas: 

Partilhe o seu ecrã com a Turma 

Partilhe documentos não-editáveis com os seus alunos 

Poderá ainda aceder a um conjunto de webinars: 

Visualize webinars em inglês 

Visualize os seguintes webinars em português: 

1. ANPRI | Webinar Microsoft Teams 

3. Microsoft Innovative Educators | Aula remota com o Microsoft Teams 

 

 

A direção do CMAD está consciente que estamos a viver tempos difíceis, mas temos um corpo docente 
e não docente muito empenhado e que sempre se adaptou às mudanças, todos juntos vamos continuar 
a: 

“Tocar o futuro”  

À distância fisicamente, mas muito presente nas vidas dos nossos alunos. 

Bom trabalho! 

  

https://aka.ms/Apoio-Pais-Aprendizagem-Remota-PT
https://aka.ms/Apoio-Professores-Aprendizagem-Remota-PT
https://sway.office.com/DUdbmn0GJvRVTbaW?ref=Link
https://support.office.com/pt-pt/article/partilhar-conte%C3%BAdo-numa-reuni%C3%A3o-no-teams-fcc2bf59-aecd-4481-8f99-ce55dd836ce8
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/utilize-pastas-para-criar-ficheiros-apenas-para-estudantes-ou-outros-membros-da-equipa-0e7791d7-8c9c-4749-9bca-984289477988
https://microsoftteams.eventbuilder.com/TeamsEducation
http://www.anpri.pt/mod/forum/discuss.php?d=12668
https://sway.office.com/OKNpCI8kKFtUQPgs?ref=Link
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GUIÃO PARA A UTILIZAÇÃO DO MICROSOFT TEAMS 
Informação: Neste guião serão utilizadas as nomenclaturas do Microsoft Teams, cujas equivalências são 
as seguintes: 
 

• Equipa  Disciplina 
• Proprietário  Docente 
• Membros  Estudantes 
• Sessão  Aula 

 

Este guião inclui algumas opções que apenas deverão ser realizadas na primeira vez que se acede ao Teams 
e algumas apenas deverão ser realizadas quando acede à equipa (disciplina). Serão devidamente indicadas 
quando surgirem. 

Aconselha-se que para cada 1ª vez (cada 1ª aula de uma disciplina) o participante antecipe em alguns 
minutos a entrada na sessão, de modo a que possa realizar as operações que terão de ser feitas antes 
dessa 1ª vez e garantir que está presente na sessão à hora prevista. 

No início irá ser apresentada a versão web do Teams e seguidamente a versão desktop. 

 
ABRIR A APLICAÇÃO 

 

No início irá ser apresentada a versão web do Teams e seguidamente a versão desktop. 

 
ABRIR A APLICAÇÃO (VERSÃO WEB) 

 
Aceda a http://teams.microsoft.com onde lhe será apresentado o ecrã de login 
 

 
 
Ao abrir o Microsoft Teams, ser-lhe á pedido para 
fazer login, que deverá fazer através do seu email 
institucional que será 
xxxx@cmaddschool.onmicrosoft.com (credenciais 
enviadas por email pela Secretaria), carregando de 
seguida no botão “Sign In” (Iniciar Sessão) 

 

 

 

 

 

 

http://teams.microsoft.com/
mailto:xxxx@cmaddschool.onmicrosoft.com,
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Seguir-se-á um ecrã de escolha de tipo de conta, que 
deverá escolher “Conta Escolar ou profissional”, 
conforme indicado. Nalguns casos, este ecrã não 
surge, passando imediatamente para a introdução da 
password. Isto ocorre quando não há dúvidas sobre o 
tipo de conta, pelo que deverá passar para o passo 
seguinte 
 

 

 
 
 
 
De seguida é-lhe solicitada a password. Após a sua 
introdução deverá pressionar o botão “Iniciar 
Sessão” 
 

 
 
 

 
Após iniciar sessão ser-lhe-á apresentado o ecrã com todas as disciplinas onde está inscrito. 
 

 

Deverá selecionar qual a disciplina que irá assistir, clicando na mesma. Iremos utilizar a disciplina 
de “Informática Aplicada” para exemplo. 
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ABRIR A APLICAÇÃO (VERSÃO DESKTOP) 
 

Deverá localizar o ícone do Microsoft Teams, reproduzido de seguida, e fazer duplo clique para 
abrir (se não tem instalado o Microsoft Teams, veja no final do Guião como o pode obter): 

 

 
Ao abrir o Microsoft Teams, ser-lhe á pedido para fazer login, que deverá fazer através do seu email 
institucional que será xxxx@cmaddschool.onmicrosoft.com (credenciais enviadas por email pela 
Secretaria), carregando de seguida no botão “Iniciar Sessão”. 

 

 

 

Seguir-se-á um ecrã de escolha de tipo de conta, que deverá escolher 
“Conta Escolar ou profissional”, conforme indicado. Nalguns casos, este 
ecrã não surge, passando imediatamente para a introdução da password. 
Isto ocorre quando não há dúvidas sobre o tipo de conta, pelo que deverá 
passar para o passo seguinte. 

 

 
 

 
 
De seguida é-lhe solicitada a password. Após a 
sua introdução deverá pressionar o botão 
“Iniciar Sessão”. 
 
 

 

 

mailto:xxxx@cmaddschool.onmicrosoft.com,
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O processo de autenticação ocorrerá apenas 1 vez por cada equipamento que o utilizador aceda. Numa 
utilização subsequente no mesmo equipamento (independentemente da disciplina assistida) as credenciais 
serão memorizadas, não sendo mostrados os ecrãs anteriores. 

 

A aplicação irá abrir diretamente no ecrã das 
equipas, como se pode ver abaixo: 
 
Deverá selecionar a disciplina que irá assistir, 
clicando na mesma. Iremos utilizar a disciplina 
de “Informática Aplicada” para exemplo. 

 
 
 
ASSISSTIR A UMA AULA 

 

Independentemente da versão utilizada (desktop ou web), os ecrãs seguintes são equivalentes, à exceção 
de onde forem indicadas diferenças relevantes. 

Para entrar numa disciplina basta clicar no respetivo nome e surgirá o ecrã com os recursos dessa disciplina. 

 

 
 

 

Quando o professor começar a aula surgirá um 
convite para a participação. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Seguidamente deverá clicar no botão “Participar” 
para aceder à videoconferência da aula 
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A janela de participação tem vários botões que se 
descrevem abaixo: 
 

1. Duração da sessão 
2. Indicação de utilização de câmara/microfone 
3. Partilha de ecrã 
4. Mais opções 
5. Chat 
6. Desligar a sessão (Terminar) 
7. Lista de Participantes 

 

Poderá participar através de áudio/vídeo quando o docente assim o indicar. Pode colocar questões via 
chat quando entender. 

 

No final da aula deverá registar a saída carregando no botão “Desligar a sessão”. 
 
ACESSO AO SOFTWARE 

 

Para obter o software, poderá fazer o download do mesmo em: 

https://products.office.com/pt-pt/microsoft-teams/download-app 

E ainda para as plataformas móveis: 

App Store: 

https://apps.apple.com/app/id1113153706?cmpid=downloadiOSGetApp&lm=deeplink&lmsrc=download
Page 

Play Store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage
&cmpid=downloadAndroidGetApp

https://products.office.com/pt-pt/microsoft-teams/download-app
https://apps.apple.com/app/id1113153706?cmpid=downloadiOSGetApp&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage
https://apps.apple.com/app/id1113153706?cmpid=downloadiOSGetApp&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage&cmpid=downloadAndroidGetApp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&lm=deeplink&lmsrc=downloadPage&cmpid=downloadAndroidGetApp
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E@D - Código de Proteção de Dados 
Pessoais em ensino à distância 

 

PRINCÍPIOS GERAIS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
Por imposição legal, o Conservatório de Música e Artes do Dão – CMAD teve de passar a prestar o seu 
serviço educativo em regime não presencial. Este facto não levou a um menor compromisso do 
estabelecimento de ensino com a proteção dos dados pessoais de cada um dos membros desta 
comunidade educativa, nem implica qualquer alteração profunda à nossa política de proteção de dados. 

Contudo, porque passou a existir uma reforçada interação digital, os riscos de incumprimento das regras 
nesta matéria, mesmo que não intencional, aumentou. 

Consequentemente, a direção vem recordar e esclarecer as regras a que todos estamos obrigados e 
reforçar a proibição de comportamentos violadores do direito de cada um à proteção dos seus dados 
pessoais. 

1. É expressamente proibido recolher, tratar ou divulgar dados pessoais fora das condições previstas 
no regulamento interno e outras regras que venham a ser aprovadas pela direção. 

2. A recolha, tratamento ou divulgação de dados pessoais fora das situações previstas poderá, em 
função da gravidade da situação, ser objeto de procedimento disciplinar. 

3. Os alunos, encarregados de educação, familiares, docentes, colaboradores não docentes ou outras 
pessoas, não podem proceder à recolha de imagens ou som das sessões de ensino promovidas pelo 
estabelecimento de ensino fora das situações expressamente previstas no presente regulamento 
de ensino a distância. 

4. A recolha de imagens e som apenas poderá será efetuada sempre que tal: 

a) seja necessário para o desenvolvimento das atividades educativas planeadas,  

b) estiver autorizado pela direção e  

c) fora dos casos em que essa recolha se destina a avaliação do aluno, estiver autorizado pelos 
titulares dos dados (encarregados de educação, alunos quando maiores, colaboradores 
envolvidos). 

5. A captação de imagens ou som no âmbito das atividades pedagógicas, com finalidade educativa 
(projeto ou avaliação), não poderá ser difundida por qualquer meio nem de qualquer forma 
disponibilizado fora do estrito âmbito da relação entre docente(s) e alunos, e só é possível desde 
que autorizada pelo diretor pedagógico. 

6. As imagens ou som captadas nestes termos não serão duplicados e serão eliminados imediatamente 
após a sua utilização pedagógica, exceto se diferente tiver sido autorizado e estiver sido consentido 
pelos encarregados de educação. 

7. Todas as pessoas que tenham acesso a dados pessoais no exercício das suas funções no ou para o 
estabelecimento de ensino estão obrigadas a sigilo sobre os mesmos bem como a cumprir todas as 
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regras do RGPD e outras em vigor no estabelecimento de ensino, em especial as respeitantes ao 
tratamento e proteção desses dados. 

8. As obrigações de proteção incluem, mas não se limitam a, não armazenar os dados em 
equipamentos não protegidos e a não armazenar os dados em ficheiro sem proteção. 

9. As obrigações de tratamento incluem, mas não se limitam a, não tratar os dados para outra 
finalidade que não aquela para que foram recolhidos, não transmitir os dados a terceiros e eliminar 
os dados após o tratamento. 

10. As pessoas apenas têm acesso aos dados pessoais de que necessitem para o exercício das suas 
funções no ou para o estabelecimento de ensino, devendo abster-se de, por qualquer modo, aceder 
a dados pessoais fora dessa situação. 

11. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de que houve uma violação de dados pessoais, efetiva 
ou potencial, deverá dar conhecimento imediato ao diretor pedagógico por correio eletrónico 
(mariocruz@cmadd.com)  

 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS TELEMÁTICOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
EDUCATIVO EM REGIME NÃO PRESENCIAL 

Para dar cumprimento à imposição legal de prestar o seu serviço educativo em regime não presencial, o 
CMAD decidiu privilegiar a utilização da seguinte plataforma e aplicação informática: Microsoft Teams; 

 

Esclarecemos que: 

1. O fornecedor garante que a plataforma cumpre o RGPD; 

2. As definições de segurança das plataformas limitam o acesso a utilizadores pré-definidos pelo 
estabelecimento de ensino, sendo apenas autorizados a aceder a cada sessão os utilizadores que 
tenham de nela participar, estando limitada a recolha e armazenamento de informação 
automaticamente pela plataforma; 

3. Cada utilizador apenas tem acesso aos dados a que tem de ter acesso; 
 

RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 
O recurso a meios digitais a distância implica a necessidade de cada um fazer um uso responsável dos 
mesmos e cumprir escrupulosamente as suas obrigações. A segurança de todos depende de cada um. 

Pedimos aos alunos e suas famílias um especial cuidado em: 

• impedir a captação de imagens e som não autorizado; 
• não utilizar dispositivos (computador, tablet, …) não protegidos; 
• não partilhar passwords, links ou outros dados e informação com terceiros; 
• comunicar ao CMAD qualquer dúvida ou ocorrência nesta matéria. 
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