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INTRODUÇÃO  
 
Na sequência da possibilidade de contratação de uma empresa especializada para 
realizar a avaliação interna da Escola de Música do Conservatório Nacional (EMCN), 
colocada pela Directora ao Conselho Pedagógico no início do ano lectivo de 2011/12, e 
tendo-se este órgão então pronunciado no sentido de ser a mesma função entregue à 
Equipa de Avaliação Interna (EAI), aferindo-se no ano seguinte a necessidade ou não de 
recorrer futuramente a entidades externas, foi pela mesma EAI recolocada a questão, 
logo na primeira sessão do ano lectivo subsequente (2012/13), solicitando novo 
pronunciamento do CP. Foi então aprovada por este órgão a continuação do processo de 
auto-avaliação da EMCN pela EAI, aqui se lhe dando sequência.  
 
Assim, com a apresentação do 3º relatório de avaliação interna da EMCN pela EAI, 
referente ao ano lectivo de 2012/13, prossegue-se a consolidação de um processo 
estruturado e sistemático de auto-avaliação que se vem implementando neste 
conservatório, de forma progressivamente mais consistente e institucionalizada. 
   
Para a implementação e consolidação deste processo de auto-avaliação da EMCN, três 
factores continuaram a revelar-se determinantes: 
- Observatório EMCN: a institucionalização, desde o ano lectivo de 2010/11, de um 
Observatório que, de forma permanente, vem monitorizando os resultados extra-muros 

dos alunos da EMCN, permitindo aferir o impacto prático e efectivo no exterior da 
formação interna e da preparação ministrada; 
- Relatório anual de avaliação interna: a realização de um relatório anual de auto-
avaliação da EMCN - nos termos da alínea c) do nº2 do art.º 9º, do Decreto-Lei 
nº75/2008, de 22 de Abril - apresentado pela EAI ao Conselho Geral e em reunião do 
Conselho Pedagógico e posteriormente divulgado junto da comunidade escolar, 
permitindo uma reflexão abrangente sobre as práticas seguidas, as opções tomadas, os 
resultados obtidos e os inquéritos realizados; enfim, sobre toda a realidade do 
Conservatório; 
- Assento da EAI no Conselho Pedagógico: a participação da EAI, através de um dos 
seus elementos (o “coordenador do Projecto Educativo” – artº 28º, nº1, do Regulamento 
Interno), nas reuniões do Conselho Pedagógico, proporcionando o acompanhamento do 
cumprimento do Projecto Educativo de Escola (PEE), da execução do Plano Anual de 
Actividades (PAA) e dos assuntos correntes em agenda. 
  
Determina o PEE que a sua aplicação e cumprimento deverão ser aferidos pela 
avaliação permitindo, simultaneamente, obter informações que fundamentem as opções 
que venham a ser tomadas no futuro.   
No mesmo sentido, o Regulamento Interno da EMCN especifica que o relatório de auto-
avaliação deverá identificar o grau de concretização dos objectivos fixados no Projecto 
Educativo, avaliando as actividades realizadas, designadamente no que diz respeito aos 
resultados escolares e à prestação do serviço educativo (art.º 38º, alínea d)). 
O presente relatório de auto-avaliação manterá, pois, como referente fundamental o 
PEE, considerando ainda os documentos internos que o aplicam e implementam, 
nomeadamente o PAA.  
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Como mecanismos de avaliação, e de harmonia com o próprio PEE, foram utilizados: 
- a recolha e análise de dados sobre admissões, frequência, interrupções, reingressos 
e reprovações nos diversos regimes de frequência; 
- a recolha e análise de dados através da realização de inquéritos; 
- a recolha e análise da informação sobre o percurso académico/profissional dos 
alunos após a saída da EMCN; 
- a análise dos relatórios dos projectos e actividades em curso na Escola; 
- a análise dos relatórios das estruturas de orientação educativa (departamentos, 
directores de turma e tutores); 
 
tendo, pois, sido utilizados como instrumentos de avaliação: 
- Observatório EMCN; 
- questionários; 
- relatórios de departamentos, directores de turma e tutores; 
- comparação com resultados externos (nomeadamente, dos exames nacionais do ensino 
integrado e profissional). 
 
Para uma mais célere identificação das principais recomendações resultantes deste 
relatório, entendeu-se relevá-las em sublinhado, esperando assim torná-las mais 
acessíveis e facilitando (se aceites) a sua implementação. 
 
Deverá, por fim, ficar expresso que as opiniões manifestadas e as sugestões formuladas 
neste relatório veiculam exclusivamente a posição da Equipa de Avaliação Interna que o 
realizou, não vinculando a instituição EMCN, nem nenhum dos seus órgãos.  
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1. PROJECTO EDUCATIVO DE ESCOLA   
 
 

1.1. Missão  
 
 “Qualificar os alunos através de uma sólida formação nas suas múltiplas vertentes, 
humanística, científica, histórica, ética, ecológica, estética, artística e musical, 
capacitando-os para uma opção profissional como músicos” – eis a Missão da EMCN, 
inscrita no seu Projecto Educativo.  
 
Estabelecido este primeiro e principal referente, desde logo se coloca a questão, em sede 
de avaliação, do modo de aferição do cumprimento pela EMCN da sua missão ou, mais 
concretamente, que indicadores (quantitativos e qualitativos) poderão revelar-se 
adequados a esse fim. Na verdade, a Missão enuncia uma finalidade não quantificável e 
dificilmente mensurável, ainda que concretizada no PEE em vários objectivos 
concretos, o que suscita a priori esta questão. 
 
Assim, e consideradas as especificidades inerentes ao ensino especializado da Música e, 
em particular, à realidade deste Conservatório, entendeu-se considerar dois tipos de 
indicadores na avaliação do trabalho realizado pela EMCN no cumprimento da sua 
Missão:  
 
a) Indicadores internos: trata-se de analisar o aproveitamento obtido internamente pelos 
alunos da EMCN nas diversas disciplinas do ensino geral e vocacional em que 
estiveram matriculados, nomeadamente os resultados da avaliação contínua e das provas 
de avaliação (cfr. 1.2b) e 1.3a));   
 
b) Indicadores externos: através da análise das classificações obtidas nos exames 
nacionais (área académica) e dos resultados musicais extra-muros dos alunos da 
EMCN, recolhidos através do Observatório da EMCN, procura-se aferir o impacto 
prático e efectivo da formação interna e da preparação do corpo discente, em especial 
no meio musical de referência onde se deverão inserir.  
 
Serão considerados pelo Observatório os seguintes indicadores externos na área da 
música: 
  ● admissão no ensino superior ou em ateliers de ópera;  
  ● prémios obtidos em concursos; 
  ● ingresso ou colaboração com agrupamentos profissionais; 
  ● ingresso em orquestras juvenis. 
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1.2. Ensino vocacional 
 

“Recolha e análise de dados sobre admissões, frequência, interrupções, reingressos e 

reprovações em todos os regimes de frequência” (PEE, 5.)    
 

           a) Admissões 
 
No âmbito da sua operacionalização, o PEE propõe como estratégia em vista dos 
objectivos propostos, a definição e o rigoroso cumprimento de critérios para a admissão 
e para a avaliação de alunos, em todos os níveis de formação: Iniciação, cursos básico e 
secundário (PEE, 4.2.). Esses critérios foram definidos pelas classes e aprovados em 
Conselho Pedagógico, tendo os programas dos testes de admissão (nomeadamente ao 
ensino secundário) sido revistos e uniformizados.   
 
Em vista de um maior rigor na admissão, reforça-se a pertinência da consideração do 
percurso realizado internamente pelos candidatos que já frequentaram a EMCN e que 
pretendem aceder ao ciclo seguinte. Na verdade, sendo possível reunir mais elementos - 
e mais consistentes - do que os fornecidos por um simples teste de alguns minutos e que 
melhor podem fundamentar um juízo sobre o aluno, por que razão ignorar essas 
informações, que poderão ser esclarecedoras? E não se infira que tal seria em benefício 
dos candidatos que já frequentaram a EMCN – pelo contrário, poderá até ser em 
prejuízo da sua admissão, tudo dependendo do aproveitamento que revelaram ao longo 
do seu percurso neste conservatório.  
 
Uma outra questão que persiste no âmbito dos testes de admissão prende-se com a 
realização, pelo mesmo aluno, de dois exames instrumentais de conteúdo idêntico - para 
fim de ciclo e para admissão ao ciclo seguinte - por vezes em quase simultaneidade 
(p.ex., Iniciação IV/ 1º grau do curso básico). Reafirma-se a inconveniência desta 
situação que leva a que um aluno seja chamado a realizar duas provas consecutivamente 
com o mesmo programa (quiçá perante o mesmo júri), ainda que para finalidades 
diferentes, sendo certo que tal não decorre de qualquer obrigatoriedade legal .   
 
Os cursos de Iniciação aparentam ser uma aposta ganha pela EMCN desde a sua 
implementação, em 1998, proporcionando o alargar do início da aprendizagem musical-
instrumental a crianças mais novas, com evidentes resultados a nível pedagógico que se 
reflectem em todo o posterior percurso musical desses alunos. E ainda que tal deva vir a 
ser devidamente corroborado por um levantamento mais exaustivo de dados relativos 
aos percursos e resultados dos respectivos alunos, questiona-se desde já se não deverá o 
investimento nos cursos de Iniciação ser prosseguido e incrementado como aposta 
válida numa “base da pirâmide” cada vez mais consistente, assentando-se o 
cumprimento da Missão da EMCN em alicerces progressivamente mais firmes. E assim 
sendo, deverá essa aposta residir sobretudo nos pólos ou também na sede? 
 
Finalmente, dado que muitas crianças não conhecem senão um limitado número de 
instrumentos (normalmente, os mais populares) não podendo, como tal, dispor de um 
leque mais alargado de opções, seria desejável proporcionar aos mais jovens candidatos 
um contacto com o maior número possível de instrumentos por forma a habilitá-los a 
uma opção mais informada e abrangente. Tal sensibilização poderia realizar-se no 
âmbito de um atelier instrumental ou enquadrada noutro contexto ou acções a definir. 
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b) Resultados internos 
 
Curso de Iniciação 
 
No curso de Iniciação, os resultados foram apresentados segundo a média percentual 
obtida nas disciplinas de Iniciação Musical, Atelier e Instrumento. 
Às classificações de carácter qualitativo fez-se corresponder a seguinte escala numérica: 
0 (Não satisfaz), 1(satisfaz), 2 (Satisfaz), 3 (bom), 4 (Bom), 5 (Muito Bom). Indica-se 
ainda a média final e a média por instrumento. 
Na análise de dados referentes à sede, esta foi feita não pelo ano de Iniciação 
frequentado, mas sim pelo instrumento. A média é determinada através dos resultados 
obtidos pelos alunos que frequentam a Iniciação, agrupados pelo instrumento. Já nos 
pólos, as médias foram feitas pelo ano de Iniciação frequentado. 
Não se registou nenhuma reprovação por faltas ou matrícula anulada na sede. Não 
houve nenhum aluno que apresentasse uma média de “não satisfaz”, nível 0. De uma 
forma geral, as médias das três disciplinas estiveram entre os níveis 2 (Satisfaz), 3 
(bom) e 4 (Bom), com maior incidência nos níveis 3 e 4. Registaram-se ainda em 
Violino e Violeta três alunos que obtiveram média de 5 (Muito Bom). Na Viola 
dedilhada registou-se um aluno com média de 1 (suficiente). 
 
Observem-se os quadros seguintes: 
 
Sede (84 alunos): 
 
Piano  

 
Violoncelo  
  Nº de 

alunos  

% 

Total 12 100 

RF/MA 0 0,0 

NS 0 0,0 

s 0 0,0 

S 2 16,7 

b 3 25,0 

B 7 58,3 

MB 0 0,0 

   

  
Nº de 

alunos  
% 

Total 13 100 

RF/MA 0 0,0 

NS 0 0,0 

s 0 0,0 

S 2 15,4 

b 8 61,5 

B 3 23,1 

MB 0 0,0 
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Violino  

  Nº de 

alunos 

% 

Total  15 100 

RF/MA 0 0,0 

NS 0 0,0 

s 0 0,0 

S 4 26,7 

b 5 33,3 

B 5 33,3 

MB 1 6,7 

 
 
 
Violeta  

  Nº de 

alunos 

% 

 Total 6 100 

RF/MA 0 0,0 

NS 0 0,0 

s 0 0,0 

S 0 0,0 

b 3 50,0 

B 1 16,7 

MB 2 33,3 

 
 
Flauta de Bisel  

   Nº de 

alunos 

% 

Total 5 100 

RF/

MA 

0 0,0 

NS 0 0,0 

s 0 0,0 

S 1 20,0 

b 2 40,0 

B 2 40,0 

MB 0 0,0 
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Flauta Transversal 
   Nº de 

alunos 

% 

Total 4 100 

RF/M

A 

0 0,0 

NS 0 0,0 

s 0 0,0 

S 2 50,0 

b 1 25,0 

B 1 25,0 

MB 0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pólo da Amadora (47 alunos) 
 
A análise de dados referentes aos pólos foi feita pelo ano de Iniciação frequentado, 
agrupados os alunos por instrumento. Foi calculada a média das 3 disciplinas a 
frequentar: Atelier Musical, instrumento e Formação Musical, tendo sido indicada a 
média em cada grau da Iniciação. 
Registou-se uma matrícula anulada na Iniciação 2 e outra na Iniciação 3. Não houve 
nenhum grau que apresentasse uma média de “não satisfaz”, nível 0. As iniciações 2,3 e 
4 apresentam no total 4 alunos com média de 1 e 5 alunos com média de 5. A 
distribuição das percentagens é na sua maioria, mais significativa nos níveis 3 e 4, como 
se pode observar nos quadros seguintes: 
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Grau 1    Nº de 

alunos 

% 

  Total 2 100 

  RF/MA 0 0,0 

  NS 0 0,0 

  s 0 0,0 

  S 0 0,0 

  b 0 0,0 

  B 2 100,0 

Média. 
4,2 

MB 0 0,0 

 
 

Grau 2    Nº de alunos % 

  Total 13 100 
  RF/MA 1 7,7 

  NS 0 0,0 

  s 1 7,7 

        

  S 3 23,1 

  b 3 23,1 

  B 4 30,8 

Média: 
3,5 

MB 1 7,7 

 
 

Grau 3     % 

  Total 22 100 

  RF/MA 1 4,5 

  NS 0 0,0 

  S 2 9,1 

  S 4 18,2 

  B 8 36,4 

  B 6 27,3 

Média: 
3,4 

MB 2 9,1 

 
 

Grau 4     % 
  Total 10 100 
  RF/MA 0 0,0 

        

  NS 0 0,0 

  s 1 10,0 

  S 0 0,0 

  b 3 30,0 

  B 4 40,0 

Média: 
4,1 

MB 2 20,0 
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Pólo de Loures (58 alunos) 
 
Registou-se uma matrícula anulada na Iniciação 2. Houve um aluno que apresentou 
média de “não satisfaz”, nível 0. A iniciação 2, 3 e 4 registam médias de 1 em 3 alunos. 
A distribuição das percentagens é na sua maioria, mais significativa  nos níveis 3 e 4, 
como se pode observar nos quadros seguintes.. A iniciação 4 regista 4 alunos com 
média de 5. 
 
 

 
2º 
grau 

    Nº de 
alunos 

% 

  Total 17 100 

  RF/MA 1 5,9 

  NS 0 0,0 

  s 1 5,9 

  S 2 11,8 

  b 10 58,8 

  B 3 17,6 

Médi
a : 
3,4 

MB 0 0,0 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1º grau    Nº de alunos       
  Total 12 100 
  RF/MA 0 0,0 

  NS 0 0,0 

  s 0 0,0 

  S 4 33,3 

  b 6 50,0 

  B 1 8,3 

 MB 1 8,3 

3º grau   
  Nº de 
alunos 

% 

  Total 11 100 

  RF/MA 0 0,0 

  NS 0 0,0 

  s 1 9,1 

  S 1 9,1 

  b 4 36,4 

  B 4 36,4 

Média 
3,3 

MB 1 9,1 
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4º 
grau 

    Nº de 
alunos 

% 

  Total 18 100 

  RF/MA 0 0,0 

  NS 1 5,6 

  s 1 5,6 

  S 4 22,2 

  B 4 22,2 

  B 4 22,2 

Média 
: 3,4 

MB 4 22,2 

 
Sede: média por instrumento: 
 
As médias por instrumento situaram-se entre o nível 3 e 4, à excepção da Viola 
dedilhada, que apresentou uma média de 2,5. Houve uma diversidade considerável na 
frequência dos instrumentos, sobretudo comparada com a frequência dos instrumentos 
nos pólos, como se pode observar nos quadros seguintes: 
 

Instrumento 

Viola 

dedilhada Violeta Violoncelo Violino Piano Harpa 

Média 2,5 4,1 3,6 3,7 3,5 3,9 

Nºtotal alunos 5 6 12 15 13 3 

 
Fl. de 

bisel 

Fl. 

Transversal Percussão 

 

Contrabaixo 

3,5 3,3 3,3 4 

5 4 3 2 

 
 
Média por instrumento 
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Nº de Alunos por instrumento: 
 

 
 
O número de alunos a frequentar Violino, Piano e Violoncelo foi relevante, quando 
comparado com os restantes instrumentos. 
 
Pólo da Amadora 
 
Média por instrumento 
 
Também neste pólo as médias foram bastante equilibradas, situando-se entre o nível 3 e 
4. O nº de alunos em Violino foi muito superior ao dos restantes instrumentos. A 
frequência distribuiu-se por 5 instrumentos apenas. 
 

Instrumento Violoncelo Violino Piano 

Flauta 

Transversal Clarinete 

Média 3,1 4 3,3 4,1 3 

Nºtotal 

alunos 11 19 12 3 2 
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Nº total de alunos: 
 

 
 
 
Pólo de Loures: 
 
Média por instrumento 
 
Também neste pólo as médias foram bastante equilibradas, situando-se entre o nível 3 e 
4. O nº de alunos em Violino e Piano foi muito superior ao dos restantes instrumentos. 
A frequência distribuiu-se por 5 instrumentos apenas. 
 
 

Instrumento Violoncelo Violino Piano Flauta Bisel Percussão 

Média 3,3 3,2 3,7 3,2 4 

Nº total alunos 11 20 22 2 2 
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No geral, as médias do curso situaram-se entre o nível 3 e 4, sendo os alunos de nível 5 
ainda uma minoria, facto este que deverá ser invertido no futuro.  
Seria ainda desejável uma maior diversidade na oferta dos instrumentos nos pólos, à 
semelhança da sede, respeitando a dimensão das mesmas e os recursos humanos 
disponíveis para a concretização desse objectivo. 
 
 
Sugestões: 
 

1. Melhorar a informação e divulgação da oferta dos instrumentos nos pólos 
(através das câmaras, entidades locais, organismos, etc.) com o objectivo de: 
a) angariar novos alunos;  

2. Proceder a uma “demonstração” dos instrumentos (como já aconteceu no 
passado) antes dos testes de admissão para as Iniciações. 
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Curso básico (supletivo e articulado) 
 
No curso Básico, os resultados apresentados são obtidos através da média das três 
disciplinas da área vocacional: instrumento, Formação Musical e classe de conjunto. 
São ainda apresentadas as médias por instrumento. 
Foram avaliados um total de 151 alunos, agrupados pelo instrumento. 
Registam-se matrículas anuladas a Violino, Violeta e Guitarra. A distribuição das 
percentagens incide sobre os níveis 3 (3 a 3,9) e entre 4 a 5, com relevo para estas 
últimas. Observe-se a distribuição das percentagens nos vários instrumentos, sobretudo 
em Piano, Violino, Flauta de bisel, Flauta transversal e Saxofone. 
 
Piano 
 
   Nº de 

alunos 

% 

Total 41 100 

RF/MA 0 0,0 

1 a 1,9 0 0,0 

2 a 2,9 2 4,9 

3 a 3,9 17 41,5 

4 a 5 22 53,7 

 
 
 
Violoncelo  
 
 
   Nº de 

alunos 

% 

Total 22 100 

RF/MA 0 0,0 

1 a 1,9 0 0,0 

2 a 2,9 1 4,6 

3 a 3,9 14 63,6 

4 a 5 7 31,8 
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Violino  
 
  Nº de 

alunos 

% 

Total  19 100 

RF/MA 1 12,5 

1 a 1,9 0 0,0 

2 a 2,9 3 12,5 

3 a 3,9 3 12,5 

4 a 5 12 62,5 

 
 
Violeta  
 
  Nº de 

alunos 

% 

 Total 7 100 

RF/MA 1 14,3 

1 a 1,9 0 0,0 

2 a 2,9 1 14,3 

3 a 3,9 1 14,3 

4 a 5 4 57,1 

 
Flauta de Bisel 
 
    % 

Total 10 100 

RF/MA 0 0,0 

1 a 1,9 0 0,0 

2 a 2,9 0 0,0 

3 a 3,9 4 40,0 

4 a 5 6 60,0 

 
 
 
 
Flauta Transversal  
 
    % 

Total 9 100 

RF/MA 0 0,0 

1 a 1,9 0 0,0 

2 a 2,9 2 22,2 

3 a 3,9 3 33,3 

4 a 5 4 44,4 
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Clarinete  
 
    % 

Total 6 100 

RF/MA 0 0,0 

1 a 1,9 0 0,0 

2 a 2,9 2 33,3 

3 a 3,9 3 50,0 

4 a 5 1 16,7 

 
Oboé  
 
    % 

Total 2 100 

RF/MA 0 0,0 

1 a 1,9 0 0,0 

2 a 2,9 1 50,0 

3 a 3,9 1 50,0 

4 a 5 0 0,0 

 
 
 
 
 
Saxofone  
 
    % 

Total 5 100 

RF/MA 0 12,5 

1 a 1,9 0 0,0 

2 a 2,9 0 12,5 

3 a 3,9 2 12,5 

4 a 5 3 62,5 
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Trompete  
 
    % 

Total 5 100 

RF/MA 0 12,5 

1 a 1,9 0 0,0 

2 a 2,9 1 12,5 

3 a 3,9 2 12,5 

4 a 5 2 62,5 

 
 
 
 
Contrabaixo 
 
    % 

Total 3 100 

RF/MA 0 0,0 

1 a 1,9 0 0,0 

2 a 2,9 1 33,3 

3 a 3,9 0 0,0 

4 a 5 2 66,7 

 
 
 
Média do curso básico (supletivo e articulado) por instrumento 
 

  Piano Violino Violoncelo Violeta 

Viola 

dedilhada Saxofone Trompete 

Média 

Básico 3,6 3,5 3,7 4,6 3,3 3,4 3,5 

 

Clarinete 

Flauta 

transversal Flauta bisel Oboé  

3,2 4 3,9 2,5 
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Relevem-se as médias obtidas a Violeta e Flauta transversal. Observem-se as médias 
negativas obtidas a Oboé, Cravo, Guitarra e Harpa. A maioria das médias situa-se entre 
o nível 3 e 4. 
 
 
Sugestões: 
 

1. Apostar no rigor e na exigência na altura dos testes de admissão, com vista a 
uma melhor triagem dos candidatos; 

2. Observar cuidadosamente os resultados obtidos em Formação Musical, 
sobretudo nos candidatos que nunca frequentaram a escola; 

3. Dar prioridade aos candidatos que já frequentaram a Iniciação na sede ou pólos e 
que provaram ter obtido bons resultados; 

4. Melhorar a relação pedagógica com os agentes intervenientes: estreitar a relação 
com os encarregados de educação, concentrar e actualizar ao longo do ano 
lectivo a informação sobre o aproveitamento geral do aluno, quer através do 
tutor, quer dos próprios professores e não apenas nos momentos formais de 
avaliação. 

 
 
 
Curso secundário (supletivo e articulado) 
 
No curso secundário, os resultados apresentados são obtidos através da média das 
disciplinas frequentadas por cada aluno, sendo atribuída uma média final de todas as 
classificações. Foram ainda apresentadas as médias por instrumento. 
Foram avaliados um total de 199 alunos. A maioria das matrículas anuladas/reprovações 
por faltas e médias negativas registam-se a Canto, também pelas características 
específicas presentes. Regista-se ainda uma matrícula anulada a Violino e outra a Flauta 
transversal, bem como um aluno com média negativa em cada um dos cursos.  
 
Observe-se a distribuição das percentagens nos vários instrumentos: 
 



 21 

Violoncelo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piano 
 

  
Nº de 

alunos 
% 

Total 14 100 

RF/MA 0 0,0 

0 a 9,4 0 0,0 

9,5 a 13,4 4 28,6 

13,5 a 17,4 4 28,6 

17,5 a 20 2 14,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violino  
 

  
Nº de 

alunos 
% 

Total  18 100 

RF/MA 0 0,0 

0 a 9,4 0 0,0 

9,5 a 

13,4 
5 0,0 

13,5 a 

17,4 
12 83,3 

17,5 a 

20 
1 16,7 

  
Nº de 

alunos 
% 

Total  23 100 

RF/MA 1 0,0 

0 a 9,4 1 14,3 

9,5 a 13,4 10 57,1 

13,5 a 

17,4 
9 14,3 

17,5 a 20 2 14,3 



 22 

 
Violeta  
  Nº de 

alunos 

% 

Total  3 100 

RF/MA 0 0,0 

0 a 9,4 0 0,0 

9,5 a 

13,4 

2 66,7 

13,5 a 

17,4 

1 33,3 

17,5 a 

20 

0 0,0 

 
Canto  
  Nº de 

alunos 

% 

Total  98 100 

RF/MA 10 10,2 

0 a 9,4 9 9,2 

9,5 a 

13,4 

34 34,7 

13,5 a 

17,4 

38 38,8 

17,5 a 

20 

7 7,1 

 
Flauta de Bisel  
 
    % 

Total 4 100 

RF/MA 0 0,0 

0 a 9,4 0 0,0 

9,5 a 

13,4 

2 50,0 

13,5 a 

17,4 

2 50,0 

17,5 a 

20 

0 0,0 
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Flauta Transversal  
 
    % 

Total 10 100 

RF/MA 1 10,0 

0 a 9,4 1 10,0 

9,5 a 

13,4 

4 40,0 

13,5 a 

17,4 

2 20,0 

17,5 a 

20 

2 20,0 

 
 
 
Clarinete  
 
    % 

Tutor 4 100 

RF/MA 0 0,0 

0 a 9,4 0 0,0 

9,5 a 13,4 0 0,0 

13,5 a 

17,4 

3 75,0 

17,5 a 20 1 25,0 

 
 
 
 
 
 
Saxofone  
 
  Nº de 

alunos 

% 

Total 6 100 

RF/MA 0 0,0 

0 a 9,4 0 0,0 

9,5 a 

13,4 

3 66,7 

13,5 a 

17,4 

3 33,3 

17,5 a 

20 

0 0,0 
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Trompa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Média do curso secundário supletivo e articulado por instrumento 
 
 

Média Piano Violino Violoncelo 

Viola 

dedilhada Saxofone Trompete Clarinete 

secundário 14,8 14,4 14,4 13 12,7 14 13,8 

 
 
Flauta 

transversal 

Flauta 

bisel 

14 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    % 

Total 3 100 

RF/MA 0 0,0 

0 a 9,4 0 0,0 

9,5 a 

13,4 
2 66,7 

13,5 a 

17,4 
1 33,3 

17,5 a 

20 
0 0,0 
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Nas médias obtidas no instrumento observa-se uma uniformidade entre todos os 
instrumentos frequentados, já que as médias se situam entre 12,7 e 15,4, com incidência 
nas médias entre 14 e 15. Tendo em conta que as aulas de instrumento no curso 
secundário em regime supletivo têm a duração de 45m, conclui-se que o aproveitamento 
é, de forma geral, bom. 
É difícil melhorar resultados quando a carga horária é tão reduzida no instrumento, com 
a difícil tarefa de atingir os mesmos objectivos exigidos aos alunos do ensino integrado 
(note-se que a aula de instrumento neste regime tem a duração de 90 m). 
 
 
Total de alunos distribuídos pelos ciclos de aprendizagem no ano letivo de 2012/13 
 
 

 Curso Iniciação Básico Secundário 

Secundário 

Canto 

Nº de alunos 

2012/13 189 151 101 98 
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Ensino integrado 
 
2º CICLO 
 
Nº total de alunos avaliados: 56 
 
5ºA: 14 
5ªB: 14 
6ºA: 14 
6ºB: 14 
 
Média por disciplina: Inst (Instrumento), FM (Formação musical), ED (Expressão 
Dramática), CC (Classe de conjunto). 
 

 
 
Média por turma: 
 
5ºA 5ºB 6ºA 6ºB 

4 4 4,1 4,1 

 
 
As médias das turmas são muito equilibradas, situando-se no nível 4. Por disciplina 
regista-se um nível mais baixo na disciplina de FM no 6ºA. No geral, a classe de 
conjunto apresenta classificações ligeiramente mais altas em relação às outras 
disciplinas, seguida pelo instrumento. Curiosamente, é o 6º A que apresenta uma média 
mais alta a instrumento e classe de conjunto. 
 
 
 
3º CICLO 
 
Nº total de alunos avaliados: 84 
 
7ºA: 15 
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7ºB: 14 
8ºA: 14 
8ºB: 15 
9ºA: 13 
9ºB: 13 
 
 
Média por disciplina: (Inst)Instrumento, FM (Formação Musical), CC (Classe de 
conjunto) 
 

 
 
Média por turma: 
 

7ºA 7ºB 8ºA 8ºB 9ºA 9ºB 

3,8 4 4 4,4 3,5 3,9 

 
 
As médias por turma são heterogéneas, tendo o 8º B atingido a média de 4,4 a mais alta 
obtida no 3º ciclo. O 9º ano apresenta médias mais baixas, sobretudo o 9ºA, com média 
de 3,5. As médias por disciplina são, no geral, mais altas a instrumento e classe de 
conjunto, observando-se médias mais baixas na disciplina de Formação Musical. 
 
 
Secundário integrado 
 
Nº total de alunos avaliados: 25 
 
10º: 12 alunos 
11º: 6 alunos 
12º: 7 alunos 
 
Média por disciplina: FM (Formação Musical), HCA (História e Cultura das Artes, 
ATC (Análise e técnicas de composição), OF (Oferta de escola), Inst (Instrumento), CC 
(Classe de conjunto), Opção. 
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Observe-se a evolução nas médias por instrumento: 10º ano com 13,5, 11º com 12,3 e 
12º com 12 valores, respetivamente. 
 
Média por turma: 
 
Média 

de 

turma: 

10º 15,1 

  11º 14,8 

  12º 14,2 

 
 
 
 
 
 
 
Observa-se neste ciclo da aprendizagem e referente a este ano letivo um decréscimo 
ligeiro na evolução das médias desde o 10º ano até ao 12º. 
 
 
 
Total de alunos distribuídos pelos ciclos de aprendizagem no ensino integrado no 
ano letivo de 2012/13 
 
Integrado 2ºciclo 3ºciclo Secundário 

Nº de alunos 

2012/13 

56 

(4 turmas) 

84 

(6 turmas) 

25 

(3 turmas) 
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Quadros de honra e de mérito  
Instituídos ao abrigo do art.º 104º do Regulamento Interno, os quadros de honra visam 
distinguir o mérito académico (quadro Garrett) e o mérito artístico (quadro Bontempo) dos 
alunos da EMCN. 
Face à experiência recente da implementação interna dos referidos quadros, deverá ser 
realçado o carácter pedagógico da iniciativa que, em caso algum, deverá interferir no 
processo de avaliação, sob pena de transformar num objectivo autónomo aquilo que, na 
realidade, deverá ser  a consequência de uma boa prestação escolar, musical e até cívica do 
aluno e de um elevado rendimento ao longo do ano. 
Neste sentido, deverão ser ponderados os procedimentos e deliberações pedagógicas nesta 
matéria, nomeadamente em sede de conselho de turma de avaliação, assegurando-se a 
imunidade das classificações atribuídas nas diferentes disciplinas à perspectiva de inclusão 
num qualquer quadro de honra. 
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c) Resultados externos (Observatório EMCN 2012/13) 
 
Cerne da Missão da EMCN, a formação dos jovens músicos e a sua preparação para as 
exigências do meio musical onde se inserem continuaram a ser objecto de 
monitorização pelo Observatório que assim procura aferir a efectiva concretização deste 
desiderato fundamental através da recolha dos resultados externos dos alunos. 
A simples leitura dos resultados constantes do Observatório não autoriza, é certo, juízos 
de valor ou conclusões mais ou menos definitivas sobre o modo como a EMCN estará a 
cumprir o seu propósito último de capacitar os alunos para uma opção profissional 
(presente ou futura) como músicos, nem mesmo sobre a eficácia ou o mérito (absoluto 
ou relativo) das várias classes, professores ou alunos.  
Todavia, uma leitura atenta e objectiva não ignorará os dados que indiciam tendências 
claras ou apontam para realidades que devem ser reflectidas.  
 
Análise dos resultados do Observatório 2012/13 
Em relação ao ano lectivo de 2012/13, os resultados apresentados pelo Observatório 
EMCN (Anexos I e II) poderão sugerir algumas leituras úteis para aferir do 
cumprimento da sua Missão pela EMCN. 
 
Em termos quantitativos, verifica-se em relação ao ano lectivo anterior (2011/12): 
● mais prémios, mais alunos premiados e maior percentagem de ambos face à totalidade 
da população escolar; 
● menos alunos a aceder ao ensino superior de Música; 
● mais alunos e professores representados; 
● mais instrumentos listados (vários surgem este ano, pela primeira vez, no 
Observatório); 
● um aluno admitido em agrupamentos profissionais. 
 
Constata-se ainda que as classes nem sempre estão representadas no Observatório na 
proporção da sua dimensão – p.ex., enquanto o Canto, com quase uma centena de 
alunos, apresenta um aluno, classes de bem menor dimensão apresentam-se mais 
vastamente representadas - inclusive, classes mais pequenas como Harpa, Cravo ou 
Acordeão.  
 
Qualitativamente, deverão ser realçados os seguintes aspectos: 
● a continuação de significativos resultados na vertente internacional, com: 

- dois 1ºs prémios em concursos internacionais realizados fora do País (clarinete 
e bombardino); 

- admissões em instituições de ensino superior musical de nomeada no 
estrangeiro; 

- participação na Orquestra de Jovens do Mediterrâneo e admissão (como 
reserva) na Orquestra de Jovens Gustav Mahler; 
● os resultados obtidos, em Portugal, em concursos de referência, como o Prémio 
Jovens Músicos, com dois grupos de Música de Câmara laureados (1º e 3º prémio) e um 
aluno de Flauta finalista (todos no nível médio);  
● pelo ingresso no ensino superior de alunos que, para o efeito, não necessitaram de 
concluir a sua formação na EMCN, tendo sido admitidos logo no final da frequência do 
7º grau de instrumento (o que se vem verificando já em anos anteriores).   
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Interpretação dos resultados do Observatório 2012/13 
Estes resultados - quantitativos e qualitativos – devem suscitar reflexão, só assim se 
justificando a própria existência do Observatório EMCN. 
Uma correcta interpretação dos dados do Observatório deverá, contudo, ter presente 
factores e contextos porventura condicionantes ou relevantes - quer os de ordem geral 
(p.ex., uma maior divulgação e mobilização para o Observatório EMCN junto da 
comunidade educativa, em comparação com anos anteriores, poderá ter fomentado o 
envio de informação), quer de âmbito mais particular (como a oferta mais reduzida de 
oportunidades para alguns instrumentos - p.ex., os que, normalmente, não integram o 
efectivo orquestral ou os que não são contemplados por concursos, o que se traduz 
numa menor possibilidade prática de constar do Observatório). 
 
- Assim, afigura-se pertinente questionar, p.ex.: 
a) a desproporcionalidade na representação de algumas classes no Observatório, com 
um número de menções não correspondentes à respectiva dimensão – que razões 
explicarão a pouca representação de classes maiores e, pelo contrário, as diversas 
menções de classes de menor dimensão? 
b) estarão alguns dos números evidenciados pelo Observatório aquém da realidade, em 
virtude de alguma negligência ou inércia na comunicação desses dados, nomeadamente 
pelos respectivos docentes? 
c) o sucesso de diversos grupos das classes de conjunto/Música de Câmara, 
nomeadamente com dois grupos premiados no Prémio Jovens Músicos, devendo 
suscitar reflexão o êxito do modelo de organização e funcionamento dessas classes 
adoptado em 2012/13 e a sua prossecução no futuro  (ainda que com eventuais 
correcções ou ajustamentos). 
 
Um triénio de Observatório (2010/11, 2011/12 e  2012/13) 
Tratando-se da 3ª edição do Observatório EMCN, pelo terceiro ano consecutivo, torna-
se já possível uma análise comparativa face aos antecedentes e, bem assim, algumas 
ilações mais consistentes sobre resultados reiteradamente registados ao longo destes 
anos. 
E, na sequência dessa análise, deverá equacionar-se quais os caminhos porventura a 
continuar ou a inverter - é a tal “meta-avaliação”, sem a qual, todo este trabalho de auto-
avaliação resultará estéril ou mesmo inútil (cfr. CONCLUSÃO). 
Na verdade, o Observatório só desempenhará plenamente a sua função se for, de facto, 
objecto de análise e reflexão por parte de toda a comunidade escolar - órgãos da EMCN, 
departamentos e por cada classe/professor de instrumento/Canto, em particular -  
procurando-se aferir em que medida cada um presta o seu contributo à Missão e daí 
extraindo as necessárias conclusões em ordem ao futuro. 
Por outro lado, perspectivando os resultados apresentados pelo Observatório 2012/13 
com os dos dois anos anteriores, será já pertinente delinear algumas possíveis 
tendências evidenciadas. E várias questões se consubstanciam com acrescida pertinência 
- por exemplo: 
 
- A ausência reiterada nas três edições do Observatório de determinados instrumentos 
ou classes poderá ser justificada por que circunstâncias?  
Caberá a cada classe/professor, aferir em que medida cada um presta o seu contributo à 
Missão da EMCN, porventura daí extraindo as necessárias conclusões em ordem à 
melhoria de resultados. 
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Por vezes, constrangimentos exteriores poderão explicar essa ausência ou o reduzido 
número de menções de certos instrumentos no Observatório. Entre esses 
constrangimentos, estará por certo a recente reforma legislativa que reduziu 
indiscriminadamente a idade dos alunos para a frequência dos cursos vocacionais de 
Música sem atender à natureza e às exigências físicas dos diversos instrumentos, 
restringindo de forma drástica o número de candidatos, por exemplo, a alguns 
instrumentos de sopro, nomeadamente metais de maior porte; 
 
- Como foi já alvitrado atrás, estarão alguns dos números apresentados aquém da 
realidade, em virtude de alguma negligência ou inércia na comunicação desses dados ao 
Observatório, nomeadamente por parte dos respectivos docentes? 
 
- Especificamente no caso do Canto, que factores poderão explicar que, de uma  
significativa presença no Observatório 2010/11 (16 menções, em diversos itens) se 
verifiquem nos dois últimos anos 3 e 4 menções, respectivamente, sem que o número de 
alunos (cerca de uma centena) tenha entretanto diminuído? 
 
- O crescente peso dos alunos mais jovens no contexto dos resultados globais do 
Observatório poderá significar a justeza da aposta “na base da pirâmide” que, como tal, 
deverá prosseguir ou mesmo ser incrementada (sendo que, pelo contrário, neste último 
ano, o nº de alunos admitidos nas Iniciações foi inferior) – cfr. 1.2.a) e 1.5.) ?  
 
- Cumprir-se-á a Missão da EMCN num plano sobretudo qualitativo, 
independentemente de quaisquer resultados quantitativos? 
 
- Face ao “engrossar” dos resultados ao longo deste triénio e ao crescente número de 
instrumentos representados, terá a própria institucionalização do Observatório EMCN 
funcionado como elemento catalisador da actividade? 
 
 
 Nº alunos e 

grupos  
premiados / 

total de 
prémios em 
concursos 

Admissões ensino 
superior (Música) 

ou Estúdios de 
Ópera 

Ingresso 
(colaboração) 

em 
agrupamentos 
profissionais 

Ingresso em 
 Orquestras  

Juvenis  

 
Nº 

instrumentos 
(Canto, MC)  

2010/11 
 

27 / 34 9  8 16 17 

2011/12 
 

31 / 40 15  1 21 18 

2012/13 
 

   53 / 61 12  1 28 21 
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d) Regimes de frequência 
 
A coexistência de diversos regimes de frequência na EMCN suscita uma séria reflexão 
sobre algumas questões surgidas neste âmbito, emergentes da realidade escolar: 
 
- Ensino integrado: da teoria à prática  
A experiência de implementação do regime integrado na EMCN, se bem que 
maioritariamente com êxito, dado o aproveitamento global dos respectivos alunos quer 
na formação geral, quer na vocacional, vem, contudo, levantando algumas questões. 
Na verdade, a aparente vantagem da frequência de um único estabelecimento de ensino 
conhece os constrangimentos práticos decorrentes das dificuldades e carências logísticas 
do edifício da EMCN, desde a falta de infra-estruturas para algumas disciplinas do 
ensino geral (nomeadamente, na área das ciências experimentais e na Educação Física) 
à carência de salas de estudo, passando pela questão de espaços adequados de lazer 
(recreios), de bar, etc, com implicação também na elaboração de horários mais 
convenientes. 
    
Por outro lado, a questão da secundarização da componente “académica” em relação à 
vocacional e a existência de critérios de exigência díspares, assunto que no último ano 
mereceu particular atenção da comunidade escolar, foi (re)colocada com reforçada 
acuidade face a alguns resultados da EMCN nos últimos exames nacionais (cfr. 1.3.)  
 

Tais circunstâncias têm levado alguns encarregados de educação a questionar a 
vantagem de matricular os seus filhos em regime integrado na EMCN, quando, muitas 
vezes, têm outras escolas geograficamente mais favoráveis, apresentando até os 
respectivos alunos melhores resultados nas disciplinas de formação geral. 
 
 
- Aproveitamento (na área vocacional) e regimes de frequência  
Ainda que os dados disponíveis não permitam afirmações conclusivas, indiciam, 
contudo, um certo nivelamento entre os resultados apresentados pelos alunos na área 
vocacional nos vários regimes, não se verificando nenhuma tendência para uma 
significativa diferenciação em qualquer um.  
Não surpreendendo quem trabalha “no terreno” ou acompanha de perto o ensino 
especializado da Música, tal constatação vem apenas reforçar a evidência de que o 
regime de frequência está longe de ser um factor decisivo para o bom êxito dos estudos 
musicais num conservatório. Na verdade, o aluno que quer estudar seriamente, 
dedicando-se à Música, em particular ao seu instrumento, fá-lo-á independentemente do 
regime de frequência – até porque, frequentando o ensino geral numa escola diferente 
(perto de casa, por exemplo) poderá aí ter mais facilmente acesso a um local para 
estudar, não estando sujeito aos constrangimentos logísticos da EMCN (disponibilidade 
de salas, neste caso).  
Deverão, pois, ser questionados alguns pressupostos em que assentaram medidas 
reformistas do ensino especializado da Música nos últimos anos e cujo fundamento  
pedagógico nunca foi efectivamente comprovado - concretamente, neste caso, no que 
concerne às virtudes únicas do regime integrado, com reflexos no interior da EMCN, na 
organização e no quotidiano escolar dos diferentes regimes. 
Continua, por exemplo, por explicar o paradoxo da carga horária das aulas de 
instrumento no secundário para alunos do supletivo - metade da dos do integrado 
(situação herdada do Despacho n.º 65/sere/90, de 23 de Outubro) – mantendo-se no 
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ensino básico carga igual para ambos os regimes. Qual a justificação para esta medida 
discriminatória, assente num pressuposto sem fundamento e não provado: a associação 
do regime de frequência a uma eventual opção do aluno pela Música? Por que razão, 
então, privilegiar um regime em detrimento de outro, sendo certo que ambos podem ser 
idóneos para formar futuros músicos, tudo dependendo das circunstâncias pessoais e 
conveniências concretas de cada aluno?  
 
- Horários do regime articulado: o regime articulado, por seu lado, continuou a revelar, 
muitas vezes, um benefício limitado para os alunos, apesar do propósito estratégico de 
“elaborar horários que permitam a rentabilização do estudo diário do instrumento e das 
disciplinas da formação vocacional e geral” (PEE, 4.2.) 
 Na verdade, a vantagem do alívio do currículo do ensino genérico acaba por ser 
atenuada se inserta no “miolo” do horário da escola frequentada, restringindo, na 
prática, o aproveitamento desses tempos livres. Todavia, desde 2002 que a legislação 
obriga à construção de horários sem "furos" no caso dos alunos que estão em regime 
articulado. Caso os horários estejam mal construídos, a DGEstE (neste caso, através da 
Direção de Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo) obriga à rectificação desses 
horários, desde que os casos sejam devidamente identificados.  
A legislação mais recente prevê igualmente o estabelecimento de protocolos entre as 
escolas de música e as do ensino geral, não podendo também ser ignorada a necessidade 
do pedido do regime articulado logo no acto da matrícula, em ambas as instituições. 
 Urge, pois, que na elaboração dos respectivos horários, as escolas de ensino genérico 
frequentadas pelos alunos da EMCN em regime articulado sejam alertadas para a 
necessidade de colocar no início ou no final desses horários as disciplinas de que estes 
estão dispensados. Só assim se proporcionará o desejado efeito e uma plena 
“articulação” entre os ensinos genérico e vocacional. 
 
[Não pode aqui deixar de ser referido o caso exemplar de um liceu de referência, em 
Lisboa, que elaborou um horário atendendo às conveniências dos alunos que frequentam 
a EMCN em regime supletivo e que integram uma turma daquele liceu, por forma a lhes 
facilitar os estudos gerais neste estabelecimento e os musicais no Conservatório, com 
excelentes resultados na organização da vida pessoal e no rendimento destes jovens – ou 
seja, fez este liceu pelos alunos do supletivo o que, por normativo legal, deveria ser 
sempre feito pelos alunos em regime articulado, mas que na prática não se verifica].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

1.3. Formação geral 
 
“Promover um ensino de alta qualidade na formação geral ” (PEE, 4.1.1.)    

 
A partir dos documentos oficiais da escola e dos resultados divulgados pelo Ministério 
da Educação e Ciência, foi possível recolher os dados necessários para analisar os 
resultados escolares dos alunos do regime integrado, na área da formação geral. A 
análise incide sobre os anos terminais de ciclo, para possibilitar uma comparação com 
os resultados nacionais, mas é de salientar que o número reduzido de alunos a 
frequentar estes anos produz um efeito de “exagero” na comparação de percentagens. É 
preciso sublinhar que estamos a comparar universos de algumas dezenas de alunos com 
universos de centenas de milhares. Enquanto nos resultados desta escola a diferença de 
um aluno corresponde a uma diferença significativa em termos percentuais, a nível 
nacional só uma diferença de várias centenas de alunos se traduz em alguma alteração 
nos resultados. 
No ensino básico, os escassos dados que foram divulgados pelo ministério em 2011, 
apenas nos permitem comparar os níveis negativos (1 e 2) e os níveis positivos (3, 4 e 
5), como se pode observar nos gráficos seguintes. 
 
No 6º ano de escolaridade realizaram-se provas finais de ciclo nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática pelo segundo ano consecutivo. Os gráficos seguintes ilustram 
os resultados obtidos nestes exames pelos 28 alunos que realizaram os exames este ano 
e ainda permitem já uma comparação com os resultados do ano passado. 
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O primeiro aspecto a destacar neste gráfico é que, em Língua Portuguesa, não se 
registaram classificações nem de nível 1 nem de nível 5, nesta escola, e a nível nacional 
também se observam percentagens diminutas. Nos níveis 1 e 2, correspondentes a 
classificações negativas, as percentagens da EMCN são inferiores às nacionais, o que 
significa melhores resultados. No nível 3, que já é uma classificação positiva, os 
resultados na EMCN são inferiores aos nacionais, facto que é compensado pelos 
resultados no nível 4, que são claramente superiores nesta escola aos resultados 
nacionais. 
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Observando os resultados em 2012 e 2013, repara-se que a percentagem das 
classificações negativas (níveis 1 e 2, em tons de azul) obtidas pelos alunos da EMCN 
mantem-se inferiores à percentagem nacional, e as classificações positivas (níveis 3, 4 e 
5, em tons de rosa) mantêm-se superiores. No entanto, é preocupante verificar que, em 
2013, os resultados obtidos nesta escola estão muito mais próximos dos resultados 
nacionais e que todos foram piores em 2013 do que em 2012 (aumentaram as negativas, 
diminuíram as positivas).  
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 Ainda relativamente ao 6º ano, e aos mesmos 28 alunos, analisem-se agora os 
resultados na disciplina de Matemática, em 2013. Mais uma vez nos congratulamos por 
não se registarem resultados de nível 1 na EMCN e a percentagem de resultados de 
nível 2 ser muito inferior à nacional. E, embora no nível 3 não haja diferenças 
significativas, nos níveis 4 e 5 os resultados obtidos na EMCN são claramente 
superiores aos nacionais.  
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Comparando os resultados de 2012 e 2013, verifica-se que, apesar de já se registarem 
algumas classificações negativas (níveis 1 e 2, em tons de azul) nesta escola em 2013, 
estas continuam a ser muito inferiores à percentagem nacional, sendo as classificações 
positivas (níveis 3, 4 e 5, em tons de rosa) muito superiores. Os bons resultados da 
escola em 2013 têm ainda especial relevância se repararmos que a nível nacional houve 
tantas negativas (49,9%) como positivas (50,1%), o que demonstra bem o impacto que 
este exame teve na generalidade dos alunos. 
Pode-se afirmar que, no final do 2º ciclo, os alunos desta escola continuam a apresentar 
resultados excelentes, embora com alguns sinais a ter em atenção na disciplina de 
Língua Portuguesa. 
 
 
No 9ºano de escolaridade temos uma população de 26 alunos que realizaram exame. 
Nesta escola existem alunos a realizar este exame desde 2011, o que já permite analisar 
alguma evolução e comparar com os resultados a nível nacional, embora com as 
limitações já atrás referidas. 
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Na disciplina de Língua Portuguesa, mais uma vez se regista que não houve resultados 
de nível 1 na EMCN. Os resultados de nível 2 (que ainda correspondem a uma 
classificação negativa) apresentam uma percentagem inferior à nacional, e os de nível 3 
(que já correspondem a uma classificação positiva) são superiores à percentagem 
nacional. Acrescente-se ainda que, embora o nível 4 apresente uma percentagem 
ligeiramente inferior, os resultados de nível 5 voltam a ser superiores aos nacionais. 
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Analisando a evolução das percentagens de classificações negativas (níveis 1 e 2, em 
tons de azul) e de classificações positivas (níveis 3, 4 e 5, em tons de rosa) desde 2011, 
tanto a nível interno como a nível nacional, mais uma vez se regista que, infelizmente, 
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as classificações da escola estão a aproximar-se das nacionais. Deve-se chamar a 
atenção para o facto de a percentagem de positivas na EMCN (69,2%) continuar a ser 
muito superior à percentagem de negativas (30,8%), mas ainda assim seria desejável 
inverter a tendência que se tem verificado ao longo dos anos. 
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Na disciplina de Matemática, são os resultados de nível 2 que se destacam pela 
negativa, quer na escola quer a nível nacional. Na escola, a percentagem de alunos com 
nível 2 é de 53,8%, e a nível nacional é de 42,2%. Embora os resultados de nível 1 
sejam muito inferiores aos resultados nacionais, e os de nível 3 ligeiramente superiores, 
o panorama geral é muito preocupante e está longe de apresentar os resultados que 
desejaríamos. 
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Nesta disciplina, as classificações negativas (níveis 1 e 2, em tons de azul) e positivas 
(níveis 3, 4 e 5, em tons de rosa) obtidas na escola sempre foram semelhantes aos 
resultados nacionais, tendo-se registado uma ligeira melhoria o ano passado. No entanto 
esta proximidade de resultados é um mau indicador para a escola, já que as 
percentagens de negativas têm sido sempre superiores às percentagens de positivas, 
excepto em 2012.  
 
Em termos gerais, percebe-se que os resultados obtidos pelos alunos no 9º ano já não 
tenham a excelência que se verifica no 6º ano. Trata-se do final do ensino obrigatório, 
de um ciclo de ensino mais complexo e mais exigente, quer em termos de dificuldade de 
conteúdos quer em termos de ritmo de estudo. Mas os resultados na disciplina de 
Matemática no 9º ano, igualmente alarmantes na escola e no país, conduz 
inevitavelmente à questão dos benefícios versus prejuízos resultantes da mudança 
constante de programas, de definição e redefinição de metas (de aprendizagem e 
curriculares) em acumulação com as orientações programáticas. (tanto os alunos que 
realizaram exame em 2011, como em 2012, como em 2013, ou tiveram alterações ao 
programa de Matemática no 2º e no 3º ciclo, ou tiveram de o ajustar às metas de 
aprendizagem, ou ainda às metas curriculares). 
No ensino básico, percebe-se que a aproximação (infeliz) dos resultados da escola aos 
de nível nacional seja, pelo menos em parte, consequência de uma maior abertura da 
escola às influências externas, quer pelo aumento do número de alunos (alunos que vêm 
de outras escolas e trazem consigo outra maneira de estar na escola, assim como os 
respectivos encarregados de educação), quer pela influência de uma renovação 
constante de um corpo docente (que trazem também consigo os normativos e os hábitos 
das escolas regulares). 
 
Em resumo, se os resultados obtidos no 6º ano de escolaridade são bastantes 
satisfatórios, os do 9º ano podem e devem ser melhorados, com especial preocupação e 
urgência na disciplina de Matemática, que está muito longe dos níveis de excelência que 
se desejam para esta escola. 
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Perante estes dados, é imperativo reforçarem-se as sugestões já feitas no ano anterior. 
Nomeadamente, que os procedimentos a adoptar nesta escola, em particular nas 
disciplinas da formação geral, tenham em consideração que se trata de uma escola de 
ensino artístico (ao nível das planificações, da gestão programática e das actividades 
complementares) e que se aumente o nível de exigência nestas disciplinas, 
principalmente a partir do 7º ano e com especial incidência na disciplina de Matemática. 
 
 
No 12º ano de escolaridade é difícil definir com rigor a população em causa. Os alunos 
que vão realizar exame de Português são, sobretudo, dos cursos do ensino artístico 
especializado (integrado) e dos cursos profissionais, apresentando-se todos a exame 
como autopropostos, uma vez que não necessitam da nota para conclusão do curso. No 
entanto, existe uma diferença assinalável entre os alunos que provêm do ensino artístico 
especializado e os do curso profissional: é que os primeiros têm o programa de 
Português, desde o 10º ano, correspondente ao exame dessa disciplina, e os segundos 
têm um programa diferente, com carga lectiva diferente. Os primeiros são aqueles para 
os quais é possível comparar a classificação interna final (CIF) com a classificação de 
exame (CE) e simular uma classificação final da disciplina (CFD) e são apenas 5 
alunos. Assim, sempre que se referir os alunos como “internos”, estão a ser referidos os 
alunos nestas circunstâncias, para que possa ser estabelecido um paralelismo com os 
resultados nacionais dos alunos em circunstâncias similares e analisada a evolução em 
relação aos anos anteriores.  
O número total dos alunos que foram a exame em 2013 é de 21. Mais uma vez se 
recorda que o reduzido número de alunos em causa provoca grandes discrepâncias em 
termos percentuais, principalmente quando comparados com os resultados nacionais.  
Este ano lectivo houve uma mudança significativa na legislação que regulamenta a 
realização de exames e no acesso ao ensino superior, que afectou directamente os alunos 
que realizaram exame em 2013. Esta legislação tornou obrigatória a realização do 
exame de Português para acesso a qualquer curso do ensino superior, o que obrigou os 
alunos dos cursos profissionais que pretendem prosseguir estudos a inscreverem-se para 
realizar o exame como autopropostos. Resta esclarecer que o programa e a carga 
curricular da disciplina de Português nos cursos profissionais é completamente diferente 
dos cursos gerais, embora na EMCN há já alguns anos se procurasse fazer a 
aproximação dos dois programas dos dois cursos na disciplina de Português. Ainda 
assim, é de salientar que a preparação dos alunos dos cursos profissionais para a 
realização do exame em 2013, com pouco tempo de antecedência, dificilmente poderia 
ter sido a mesma que a preparação dos alunos dos cursos gerais. 
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Neste gráfico pode-se observar que, em 2013, a média das classificações de exame 
desceu em relação a 2012, sendo essa descida mais acentuada a nível nacional que na 
EMCN. Em 2013, a média nacional das classificações em Português foi de 8,9 valores 
(em 2012 foi de 10,4) e na EMCN foi de 7,4 valores (em 2012 foi de 8,0). A diferença 
entre a média nacional e a média das classificações obtidas pelos alunos da escola tem 
registado oscilações ao longo dos anos, sendo mais preocupante o facto de a média se 
manter em valores negativos (inferiores a 10 valores) na escola, nos últimos 4 anos. 
Estes dados referem-se ao número total de alunos que realizaram o exame de Português, 
sendo 21 na nossa escola e 70.807 a nível nacional. 
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Relativamente aos alunos “internos” da escola (5) que frequentam os cursos do ensino 
artístico especializado (integrado) a situação geral é mais animadora. A média da 
Classificação Interna Final (CIF, a azul) foi de 12,8, a média da Classificação de Exame 
(CE, a rosa) foi de 9,6 e a média da simulação da Classificação Final de Disciplina 
(CFD, a amarelo, que resulta da média ponderada da CIF e da CE) foi de 11,8 valores. 
A diferença entre a CIF (nota interna) e a CE (nota de exame) diminuiu 
consideravelmente em relação a 2012, o que revela que os alunos da EMCN do cursos 
do ensino artístico especializado (integrado) estão mais bem preparados para enfrentar 
os desafios do exame nacional. 
 
A alteração legislativa que afectou os alunos que realizaram exame em 2013 teve tal 
impacto nos resultados nacionais, que o Júri Nacional de Exames já fez um relatório 
provisório com o estudo deste impacto. A influência das classificações dos alunos dos 
cursos profissionais já tinha sido assinalada no relatório desta escola no ano passado, 
influência essa bastante significativa dado o número reduzido de alunos que realiza 
exame na nossa escola. Em 2013, esse impacto continuou a sentir-se na nossa escola e 
passou a ser nacional, o que justifica uma análise mais cuidadosa.  
É preciso ter em atenção que, dada a situação específica dos alunos da EMCN, só os 
alunos dos cursos profissionais se podem comparar com a situação dos alunos 
autopropostos a nível nacional, e que só os alunos dos cursos de ensino artístico 
especializado se podem comparar com a situação dos alunos internos a nível nacional, e 
é nesse sentido que se prossegue a análise dos dados. 
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A partir da análise destes gráficos torna-se evidente que a média das classificações dos 
alunos autopropostos, pelas razões já atrás referidas, é de facto muito inferior (cerca de 
3 valores) à dos alunos internos, e que as diferenças entre as médias da EMCN e as 
médias nacionais não são significativas. No entanto temos de referir que o impacto da 
média dos alunos autopropostos na média total das classificações de exame é muito 
maior a nível da escola que a nível nacional. Nesta escola, dos 21 alunos que realizaram 
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exame de Português, 16 são autopropostos, o que corresponde a 76% do total de alunos. 
A nível nacional, os alunos autopropostos representam apenas 29% do total nacional. 
Acrescente-se ainda que, apesar de estes resultados do 12º ano estarem longe de serem 
satisfatórios, a maior parte dos alunos que se propuseram prosseguir estudos no ensino 
superior conseguiram atingir os seus objectivos e frequentar os cursos que pretendiam. 
 
Embora em 2013 se registe alguma melhoria em relação a alguns indicadores dos 
exames de Português do 12º ano, a situação mantém-se em níveis negativos e é cada vez 
mais complexa. Todas as considerações registadas no relatório do ano passado 
continuam relevantes e a estas acrescenta-se a dificuldade de gerir um “jogo” cujas 
regras podem mudar em qualquer altura do ano lectivo. O desejável seria que os alunos 
estivessem tão bem preparados em Português, ou qualquer outra disciplina, que 
ultrapassassem qualquer dificuldade acrescentada, inesperada ou não. Garantir a 
qualidade das aprendizagens feitas pelos nossos alunos e os resultados de excelência. 
Infelizmente, o panorama da educação nacional torna essa missão particularmente 
difícil, panorama esse cuja influência se acentua à medida que se progride no sistema de 
ensino. Basta comparar os óptimos resultados do 6º ano, com os suficientes do 9º ano e 
com os insuficientes do 12ºano. 
 
É pois muito difícil sugerir “soluções” para os problemas neste nível de ensino. A 
recomendação que se reforça é o aumento do nível de exigência logo desde os primeiros 
anos de escolaridade. No entanto, todos sabem que é um esforço e um trabalho árduo, 
que requer a colaboração (ou, pelo menos, a compreensão) de toda a comunidade 
escolar e cujos frutos só serão visíveis com o passar dos anos. 
 
Resta ainda analisar o tópico dos testes intermédios, realizados no ensino básico. 
A realização dos testes intermédios, tanto na disciplina de Matemática como na Língua 
Portuguesa, foi sugerida como um instrumento possível para melhorar os resultados dos 
alunos nos exames finais. Verificou-se que no 9º ano de escolaridade, nas duas 
disciplinas e nos três últimos anos lectivos aqui em análise (2010/2011, 2011/2012 e 
2012/2013) os testes intermédios foram sempre realizados como testes formativos, 
classificados de acordo com os critérios de correcção oficiais, variando apenas o peso 
dessa classificação na nota final do período. Assim, de uma forma ou outra, os alunos 
beneficiaram sempre da realização desses testes. 
A realização dos testes intermédios de acordo com o projecto nacional, e nas condições 
exigidas pelo GAVE, é praticamente impossível na EMCN. Os espaços necessários, as 
aulas suspensas, os professores envolvidos e até o volume de fotocópias necessárias em 
pouco tempo, tornam o prejuízo de todos muito maior que o benefício de alguns. 
Acrescente-se ainda que o projecto dos testes intermédios, tal como está publicado na 
página oficial do GAVE, tem de facto carácter formativo (não sendo por isso 
obrigatório) e a sua estrutura e/ou conteúdo não é vinculativa da estrutura do exame 
nacional e dos conteúdos neste avaliados. Se assim não fosse, teria sido uma 
“calamidade” nacional a média dos resultados na disciplina de Matemática do 9º ano em 
2012 (31,1%) e em 2013 (32,4%). Estes resultados, felizmente, apresentaram uma 
grande discrepância em relação às médias dos exames nacionais nos dois anos.  
Por todas as razões apresentadas, considera-se muito importante que os alunos tenham 
acesso, e realizem nas aulas das suas disciplinas, os respectivos testes intermédios, para 
que possam tirar destes todos os benefícios para o seu processo de aprendizagem e 
preparação para o exame nacional. No entanto, não é indispensável, nem há vantagens 
evidentes, em realizá-los nas condições previstas no projecto nacional. 
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1.4. Inquéritos 
 
“Recolha e análise de dados sobre os alunos, professores e funcionários através da 

realização de inquéritos” (PEE, 5)    
 
 
Testes de admissão à EMCN – Ano letivo de 2004/05 – Candidatos com 6 anos de 
idade 
 
Questionários aos pais 
 
Pretendeu-se fazer uma análise das expectativas dos 16 encarregados de educação 
inquiridos e do percurso realizado pelos seus filhos na EMCN, antes de realizarem os 
seus testes de admissão à EMCN.  
Dos questionários iniciais, realizados em resposta aberta e organizados segundo 3 
grandes questões, definiram-se itens considerados relevantes, a partir das respostas 
dadas pelos encarregados de educação.  
Note-se que nem todos os filhos dos inquiridos foram admitidos ou realizaram a 
matrícula na EMCN. 
Para cada questão, atribuiu-se sempre o total de 100%, dividido conforme o número de 
itens e o número de respostas dadas aos mesmos. 
 
Observem-se os seguintes quadros: 
 
1. Percurso 

Musical:       

Nenhum Informal/Vivências Formal/Escola TOTAL 

12,5% 25% 62,5% 100% 

 

 
 
Na 1ª questão, 62,5% dos encarregados de educação refere já um percurso formal 
realizado pelos seus filhos noutras escolas. Apenas 12,5% refere que os seus filhos 
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nunca tiveram qualquer contacto ou vivência através da música. 25% dos inquiridos 
refere que os seus educandos tiveram uma educação informal na música. 
 
 
 
2. 

Objectivos/Expectativas       

Qualidade da Formação 

Musical 

Investimento futuro 

profissional 

Disciplina, Método, 

Concentração 

 

Criatividade 

13,3% 13,3% 3,3% 6,7% 

 

        
 Formação artística em 

ambiente musical 

Desenvolvimento de aptidões e 

competências pessoais 

 Possibilitar 

uma opção TOTAL 

16,7% 36,7% 10% 100% 

 
 
 
 

 
 
O facto de 62,5% dos encarregados de educação referirem que os seus filhos já 
realizaram um determinado percurso formal, traduz um nível de exigência considerável, 
com a expressão de objectivos concretos e com grandes expectativas acerca do 
investimento numa formação de qualidade. Dos vários discriminados, sublinha-se o 
desenvolvimento de aptidões e competências, a que 36,7% dos inquiridos referiram. 
A formação artística é também um factor importante na escolha da escola, referido por 
16,7% dos inquiridos. A qualidade da formação e o investimento no futuro 
profissional seguem-se, com 13,3% de respostas. 
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3. Condições necessárias ao 

estudo da Música       

Capacidade de 

trabalho/disciplina Concentração Motivação/Interesse Gosto/prazer 

37% 6% 11% 29% 

 
        

Apoio dos pais 

Ouvir música/assistir 

concertos 

Desenvolvimento 

sócio-cultural TOTAL 

11% 3% 3% 100% 

 

 
 
 
Como condições necessárias ao estudo da música os encarregados sublinham a 
capacidade de trabalho e disciplina (37%) que são necessárias ao estudo desta área.  
A par do desenvolvimento desta competência também os inquiridos referem, com 29% 
de respostas, que o gosto e o prazer no que se faz são determinantes. Com 11% de 
respostas, sublinham-se a motivação/interesse e o apoio dos pais como factores 
essenciais. 
 
Analisou-se ainda o percurso individual de 7 alunos da mesma geração, cujos resultados 
obtidos podem observar-se nos quadros seguintes: 
 
 Nº 2007/08 Média 2008/09 Média 2009/10 Média 

34511 4,7 4,7 4,3 

34833 4,3 4,3 4 

34727 3,7 3,5 3,3 

34763 3,8 4,3 3,7 

34788  4,7 4,3 4,3 

34897 3,7 4 3,8 

35134 2,7 3,8 4,3 
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2010/11 Média 2011/12 Média Média do Básico  Obs. 2012/13 

4 3 4,1 Concluíu o Básico 

4 4,3 4,2 Secundário Profissional 

4,3 4 3,7 Secundário integrado 

4,3   4 

Saiu (reprovou já em 

2011/12) 

4,5 4,3 4,4 Secundário supletivo 

4 3,7 3,9 Concluiu o Básico 

4 3,3 3,8 Secundário integrado 

 
 

 
 
Dos 7 alunos considerados, 2 alunos continuaram os seus estudos na área da Música, 
ensino integrado, 1 aluno no curso secundário profissional, 1 aluno no secundário 
supletivo. 2 alunos concluíram o curso básico e não prosseguiram estudos na escola. 1 
aluno não chegou a concluir o curso básico. Dos percursos não analisados, mas cujos 
pais foram inquiridos, regista-se mais um aluno que prosseguiu para o ensino 
secundário profissional, outro que ainda frequenta o básico e um que apenas frequentou 
o 1º grau. 
Pode concluir-se que, dos alunos que frequentaram a escola e que significam mais de 
50% dos filhos dos inquiridos (10 alunos dos 16 inquiridos), 50% concluíram ou 
frequentaram o curso básico e 50% desses considerados (5 alunos) prosseguiram 
estudos na área da Música, ao nível do secundário. 
Mais se conclui que as “expectativas exigentes”, investimento e apoio dos encarregados 
de educação estão diretamente ligadas ao bom aproveitamento no percurso realizado 
pelos seus educandos, sendo esta uma relação fundamental no sucesso das 
aprendizagens na área da música. 
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1.5. Comunidade escolar 
                                

a) Corpo discente  
 
No termo do ano lectivo de 2012/13, e segundo os dados que foi possível à EAI apurar 
(números não oficiais), a população escolar da EMCN apresentava a seguinte 
configuração quantitativa (os números relativos ao ano lectivo anterior figuram em […]) 
 
 
 
I. SEDE:  
    

Níveis de ensino: 
    Iniciações: 189 alunos [212] 
    Básico: 291 alunos [428] 
   Secundário: 224 alunos [225] 
 
    Profissional: 61 alunos [44] 
 

Regimes de frequência: 
     Regimes supletivo e articulado: 539 alunos [716] 
     Regime integrado: 165 alunos  [149] 
     
 
II. Pólos……..105 alunos 
      Loures: 58 
      Amadora: 47 
 
 
Relativamente ao ano lectivo de 2011/12, regista-se um crescimento do regime 
integrado e do curso profissional, em termos absolutos e também proporcionalmente, 
em relação aos restantes regimes, ainda que os alunos que frequentam em regime 
supletivo, apesar de em menor número que no ano anterior, continuarem a constituir a 
esmagadora maioria da população escolar da EMCN. 
 
Constata-se ainda a redução do número de alunos no ensino básico (supletivo) e nas 
Iniciações, devendo aqui ser equacionada a conveniência ou não do seu incremento 
como ”base da pirâmide” do trabalho formativo da EMCN (cfr. 1.2.) 
 
No que toca à questão específica do custo médio de cada aluno para o erário público, foi 
emanado do Tribunal de Contas, em Outubro de 2012, um relatório apontando a EMCN 
como a escola pública mais cara do país: cerca de 46.000 € anuais por aluno (este 
relatório fora elaborado a pedido da Assembleia da República para apresentar o custo 
médio por aluno no ensino básico e secundário, tendo por referência o ano lectivo de 
2009/10). Face a tal resultado, à sua divulgação nos órgãos de comunicação social e ao 
impacto junto da opinião pública, veio a Direcção da EMCN prestar os necessários 
esclarecimentos, assinalando o lapso que estivera na origem destes números: assim, para 
o apuramento do custo médio de cada aluno, foram apenas contabilizados os do regime 
integrado (ca. de 10% do corpo discente) e não os dos regimes articulado e supletivo 
(estes largamente maioritários), o que, naturalmente, inflacionou sobremaneira as 
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conclusões finais apresentadas, uma vez que o valor real se situará entre os 5.000 € e os 
7.000 € /aluno/ano. Este esclarecimento da Direcção da EMCN perante a comunicação 
social, tendo sido oportunamente prestado e adequadamente realizado, contribuiu 
decisivamente para clarificar a questão, nomeadamente junto da comunidade escolar e 
da opinião pública, em geral.  
 
Finalmente, ao abordar o corpo discente da EMCN, não pode deixar de ser sublinhada a 
participação dinâmica e construtiva da Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da EMCN na vida escolar - empreendendo diversas iniciativas próprias em prol dos 
nossos alunos (banco de livros usados, p.ex), da EMCN (recolha de donativos para 
obras no edifício) e também de carácter social e de solidariedade; disponibilizando o seu 
apoio a diversas actividades do Conservatório (nomeadamente, nos espectáculos do 
Atelier) e até mesmo propondo iniciativas de impacto e visibilidade nas relações com a 
comunidade, como “O Conservatório sai à rua”. Esta participação activa da APEE 
traduziu-se outro tanto, ao longo do ano, num acompanhamento permanente das 
vicissitudes da vida escolar, pronunciando-se sobre diversas questões emergentes e 
apresentando sugestões concretas junto dos órgãos da EMCN.   
 
                   
  b) Corpo docente 
 
“Promoção da qualificação dos professores ao longo da sua vida profissional” (PEE, 
4.1.1.) - “dinamizar acções de formação adequadas às necessidades do pessoal 

docente” (PEE, 4.2.) 
 
A instabilidade, insegurança e precariedade no corpo docente, sobretudo entre os 
professores contratados (que constituem a maioria), continuam a constituir factores de 
grave perturbação para os próprios, antes de mais, mas também da vida do 
Conservatório, com evidentes prejuízos para os alunos e para o cumprimento da própria 
Missão da EMCN 
Apesar dos apelos dos conservatórios no sentido da integração nos quadros dos 
docentes que aqui leccionam há mais tempo e que continuam obrigados a concorrer 
anualmente (muitos, há mais de uma dezena de anos), a tutela mais não fez do que 
proceder à abertura de alguns lugares de quadro para o ensino artístico que, no caso da 
EMCN, estiveram bem aquém das necessidades e da estimativa enviada pela Direcção: 
foram abertas cinco vagas, quando tinham sido solicitadas quarenta e seis, sem que se 
tenha vislumbrado qualquer critério de qualquer ordem que justificasse, em concreto, 
aquelas. 
Protela-se, assim, uma situação gravemente penalizadora não apenas dos docentes 
contratados (nomeadamente em termos de carreira profissional e ao nível da 
perspectivação do trabalho a médio e a longo prazo), mas bem assim de toda a 
comunidade escolar (em particular, dos alunos), tornando-se incompreensível que o 
trabalho reiterado dos professores ao longo de tantos anos, seja formalmente 
enquadrado (por conveniências jurídico-orçamentais) numa mera necessidade transitória 
e residual, a ser suprida anualmente. Ainda que juridicamente possa ser sustentada, esta 
situação, sob o plano ético e profissional, é claramente inaceitável.  
 
Quanto a acções de formação, foram promovidas algumas na área da música e 
formalmente qualificadoras do pessoal docente (creditadas), tendo como formadores 
professores da EMCN. Ainda que em oferta limitada e longe de abarcar a globalidade 
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das áreas dos diversos departamentos e classes, trata-se de acções necessárias à carreira 
docente e que poderão revelar-se enriquecedoras da formação profissional dos 
professores.  
 
Contudo, o congelamento das progressões na carreira docente, naturalmente, 
desencorajou a procura de acções de formação por parte dos professores do quadro, 
tanto mais que as existentes na área da Música implicaram custos a vários níveis, 
nomeadamente financeiro, que teriam de ser suportados pelos próprios.  
 
Deverá, contudo, alertar-se para o facto de, no contexto do ensino especializado da 
Música, a qualificação dos professores passar também pela actividade musical 
performativa, referência pedagógica incontornável no ensino instrumental e vocal ou 
mesmo da prática de conjunto. Assim, deveria ser valorizada e estimulada a participação 
dos docentes em concertos e a realização de master-classes através, nomeadamente, da 
possibilidade de justificação de ausências ao serviço com esse fundamento. Tal foi 
possível até há alguns anos ao abrigo do Despacho Normativo nº185/92, não sendo 
actualmente aceite, o que provoca constrangimentos à actividade musical dos docentes, 
com prejuízo dos próprios alunos. 
 

c) Pessoal não docente 
 

O actual sistema de recrutamento de pessoal não docente, baseado na oferta dos centros 
de emprego da Segurança Social, tem-se revelado insuficiente e inadequado às 
necessidades da EMCN - quantitativamente, uma vez que o número de funcionários do 
quadro é muito reduzido, não permitindo que os serviços mínimos fiquem assegurados; 
e qualitativamente, dado o perfil requerido para o desenvolvimento de um trabalho 
numa escola com as características da EMCN, tendo a Direcção para o efeito alertado o 
respectivo centro de emprego, referenciando casos já ocorridos internamente, de pessoas 
enviadas que posteriormente tiveram que ser dispensadas. 
Também os níveis de assiduidade, nomeadamente por ausências em consequência de 
doença, ficam aquém do desejável. 
 
Assim, com um número reduzido de funcionários em situação de contrato por tempo 
indeterminado e com as diversas baixas ao serviço verificadas, a situação permanece 
extremamente difícil, considerando a quantidade de alunos a frequentar a EMCN e o 
ainda maior número de pertencentes às escolas associadas com paralelismo pedagógico, 
para além das centenas de professores a leccionar.  
 
Duas consequências da instabilidade e exiguidade do pessoal não docente na EMCN 
devem continuar ainda a ser apontadas: 
- o investimento na formação prática que é ministrada a cada um dos novos funcionários 
admitidos,  e que numa primeira fase de adaptação recolhem o conhecimento necessário 
ao trabalho específico num conservatório (bem diferente da realidade de qualquer outra 
escola), acaba por não ser devidamente aproveitado, dada a intermitência e a perenidade 
destes recrutamentos. Na verdade, não raro se verifica que estando o funcionário enfim 
apto para o correcto exercício das suas tarefas, o seu contrato expira, reiniciando-se com 
o recrutamento seguinte todo este processo de aprendizagem; 
- o facto de o número de funcionários se encontrar no limite mínimo para o 
funcionamento da EMCN conduz, por vezes, a que, faltando apenas um, possa ficar 
comprometido o funcionamento integral dos serviços administrativos ou mesmo de 
certos espaços lectivos (um dos pisos do edifício, p.ex.). 
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1.6. Instalações e logística 
 

“Promover uma progressiva adequação do espaço físico da escola às necessidades 

educativas “ (PEE, 4.1.1.) 
 
A progressiva degradação das instalações da EMCN (sede), que se vem verificando de 
há demasiados anos a esta parte, acentuou-se gravemente, com mais salas inutilizáveis 
devido à chuva e com a contínua deterioração de espaços e equipamento. 
Com a cobertura do edifício degradada e fortemente afectada por caruncho, as águas 
pluviais correm livremente pelos tectos fragilizados de algumas salas de aula, 
inundando e apodrecendo o pavimento e danificando pianos, móveis e equipamento. 
Nestas condições, torna-se impossível cumprir qualquer planificação das aulas, uma vez 
que o trabalho naquelas salas acaba por ficar dependente de condições climatéricas 
favoráveis.  
 
A contemporaneidade de uma escola artística de música, com os diferentes regimes de 
frequência e quase um milhar de alunos distribuídos por diversos instrumentos, obriga a 
novos e diferentes espaços de leccionação, nomeadamente para algumas áreas do ensino 
geral (ciências experimentais e Educação Física, p.ex., sendo certo que um considerável 
esforço de adaptação tem vindo a ser realizado). 
Actualmente, a instalação eléctrica de alguns sectores do edifício está num estado de 
preocupante degradação e perigo.  
As salas utilizadas para apresentações públicas estão deterioradas e têm sido, por 
necessidade, ocupadas também por aulas.  
Por outro lado, a permanência dos alunos na EMCN prende-se também com a existência 
de estruturas de apoio, como cantina, bar, papelaria, videoteca, sala de informática, salas 
individuais de estudo e espaços colectivos para convívio e recreio exterior, que sejam 
uma motivação e uma ajuda para o trabalho a desenvolver daqueles que a frequentem, 
nomeadamente em regime integrado e profissional. 
 
Foi, entretanto, inaugurada a “Galeria histórica do Conservatório Nacional”, um espaço 
renovado onde se expõem algumas peças e obras do espólio da instituição. A este 
propósito, urge prosseguir com o inventário integral e a salvaguarda do património 
mobiliário da EMCN (que não se resume aos instrumentos). 
 
A questão da intervenção estrutural no Salão Nobre não conheceu desenvolvimentos 
concretos que prenunciem uma alteração da situação. Verdadeira pérola estética e 
acústica da cidade de Lisboa e do património nacional e em longa agonia há demasiados 
anos, prosseguiu o penoso agravamento do seu estado – apesar da recuperação das 
cadeiras, permitindo a sua reutilização - continuando a aguardar uma efectiva 
intervenção. Desejável será que tal intervenção seja concretizada atempadamente, em 
tempo útil e não imposta por circunstâncias acidentais de força maior decorrentes do 
avançado estado de degradação da sala.  
 
O páteo central foi também objecto de intervenção e de animação, com a instalação de 
mesas e cadeiras e de uma cobertura permitindo um mais intenso usufruto do espaço, 
sobretudo no Verão. A colocação de um palco para apresentações e realização de 
espectáculos veio alargar qualitativa e quantitativamente a oferta de espaços para a 
realização de eventos de vária índole. 
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  1.7. Ambiente escolar 
 
Aspecto fundamental para um são desenrolar do trabalho e para uma efectiva integração 
de todos no seio da instituição, o ambiente escolar deve merecer da comunidade 
educativa, em geral, uma cuidadosa e redobrada atenção.  
 
Neste domínio, ao longo do ano algumas situações foram suscitando preocupação pelo 
que não deverão ser ignoradas, a bem dum são ambiente escolar e da segurança de 
todos:   
 
- Falta de controlo das entradas no edifício, proporcionando a presença de pessoas 
estranhas à comunidade escolar da EMCN, porventura nem sempre com intentos 
justificáveis; 
 
- Indisciplina e barulho nos corredores, com perturbação, por vezes grave, de aulas a 
decorrer; 
 
- Desrespeito pelos instrumentos, salas e outros espaços da EMCN e, indirectamente, 
pelos que a seguir os utilizarão – uma vez que a atribuição de sala/empréstimo de 
instrumento é personalizada, também a responsabilização pelos mesmos o deverá ser; 
 
 - Situações de risco decorrentes do consumo e da venda de estupefacientes nas 
imediações da EMCN (quer em “Smart Shop” existente na proximidade, quer através de 
tráfico ilícito, o que chegou a originar a intervenção policial da “Escola Segura”); foi 
pedida pela Direcção a colaboração de todos no sentido de ser participada, de imediato, 
qualquer situação irregular que fosse testemunhada. 
 
 

1.8. Outras estratégias de operacionalização do PE 
“Dinamizar os professores de instrumento para a realização regular de actividades 

que promovam a participação dos seus alunos em apresentações públicas”; 

”Incentivar os alunos a assistirem regularmente a recitais, concertos, masterclasses 

e outras actividades artísticas”; 

“Promover protocolos com as autarquias e locais de espectáculo”; 

“Desenvolver actividades e projectos de forma a proporcionar aos alunos uma 

vivência devidamente adequada ao respectivo nível de formação e a perspectivar 

diversas formas de abordagem relevantes para a sua formação global”; 

”Divulgar a EMCN junto da comunidade escolar, através da dinamização de 

projectos que envolvam alunos e professores, e que ponham em relevo a natureza 

do ensino artístico da música”; 

“Dinamizar actividades que envolvam os encarregados de educação, promovendo 

a sua participação na EMCN e no apoio e acompanhamento dos seus educandos 

no prosseguimento dos seus estudos musicais” (PEE, 4.2.) 
 
Todas estas estratégias de operacionalização estabelecidas no PEE em vista dos 
objectivos propostos para cumprimento da Missão da EMCN estão, directa ou 
indirectamente, contempladas no PAA que a seguir se abordará (2.). 
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2. PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES    
 
O Plano de Actividades para ligação à comunidade, 2012/2013 - elaborado pela 
Directora em função das propostas apresentadas pelos departamentos e classes, em 
articulação com os princípios definidos no PEE - foi, na sua generalidade, cumprido, 
tendo ainda sido substancialmente enriquecido, ao longo do ano, com um significativo 
número de outras actividades não constantes da listagem inicial. Tal como em anos 
anteriores, verifica-se que muitos eventos acabam por surgir já no decorrer do ano 
lectivo, não sendo possível prever no momento da elaboração dos PAA senão um 
conjunto “nuclear” de actividades, posteriormente enriquecido e alargado (por vezes até 
muito substancialmente).  
 
Pela sua relevância pedagógica, salientam-se importantes realizações e eventos 
constantes do PAA que têm constituído excelentes oportunidades de apresentação e de 
crescimento artístico dos alunos, reforçando com êxito a ligação da EMCN à 
comunidade: 
- Semana Aberta; 
- Masterclasses; 
- Concurso Jovem. Com; 
- Orquestra OJ.COM (dir. Jean-Sebastien Béreau), com concertos no Teatro Camões, 
numa organização da EMCN; 
- Apresentação final do Atelier Musical (Teatro Camões); 
- Apresentações “extra-muros” de diversos agrupamentos da EMCN (igrejas, museus, 
teatros e diferentes locais da cidade de Lisboa), proporcionando também a muitos 
alunos a experiência de se apresentarem como solistas.  
 
Ainda que não constantes expressamente do PAA, diversas outras iniciativas e eventos 
vieram reforçar os propósitos pedagógicos e “comunitários” aí subjacentes:  
- temporada de concertos “Le Foyer”, organizada em colaboração com a Associação de 
Amigos da EMCN, com propostas musicais (e não só) diversificadas, uma divulgação 
eficaz e uma imagem gráfica cuidada, trazendo ao Conservatório, em especial ao Salão 
Nobre, um público abrangente e dinamizando e revitalizando aqueles espaços, 
proporcionando a  (re)descoberta do Conservatório Nacional como importante elemento 
do nosso património histórico, artístico e arquitectónico; 
- participação no “Dia do Bairro Alto”; 
- “O Conservatório Sai à Rua”, na Rua Garrett, com um dia de apresentações massiva 
de alunos (e também professores) da EMCN. 
 
A divulgação destes eventos foi, em geral, eficazmente realizada, com recurso a um 
design gráfico sempre cuidado, transmitindo uma imagem criativa destas iniciativas e da 
própria dinâmica da EMCN. 
 
As receitas de parte significativa dos espectáculos (produto de entradas-donativo) 
destinaram-se a fins sociais, de solidariedade ou reverteram a favor da preservação do 
edifício do Conservatório.  
 
Em conformidade com a indicação de operacionalização constante do PEE, várias 
parcerias celebradas pela EMCN continuaram a permitir diversos projectos e iniciativas 
de relevo, com a celebração de protocolos ou acordos de colaboração com a autarquia, 
salas de espectáculo, igrejas, museus e outras instituições. 
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Uma das parcerias mais antigas e frutuosas continua a ser a realizada com o Rotary 
Club, que prosseguiu a atribuição de bolsas de estudo que têm permitido a numerosos 
alunos da EMCN a frequência de master-classes em Portugal e no estrangeiro. 
 
Em matéria de comunicação, o propósito inscrito no PAA de, através duma mais 
efectiva divulgação da newsletter, proporcionar um maior conhecimento das actividades 
da EMCN foi, sem dúvida, atingido. 

Quanto aos departamentos da formação geral, quer o de Ciências Sociais e Humanas e 
Línguas, quer o de Matemática, Ciências Experimentais e Expressões realizaram a 
globalidade das actividades previstas nos respectivos planos anuais, tendo-se 
acrescentado ao deste último alguns projectos e eventos supervenientes: projecto «Sou 
como tu» (8º e 9ª anos); concursos «Instantes de Gerard Castelo Lopes» e «Sardinhas de 
Lisboa – Faz a Tua« (6º e 9º anos) e curso «Arborismo» (9º Ano). 

 
 
 

3. PLANO CURRICULAR DE ESCOLA  
 

Minimizando os efeitos da inexistência, ainda, de um Plano Curricular de Escola – que 
permitiria uma visão integradora do currículo, evitando a dispersão das respectivas 
normas e orientações por vários documentos – foram revistos os programas das provas 
obrigatórias de avaliação e admissão e, bem assim, dos critérios gerais de avaliação,  
por forma a clarificar e uniformizar (tanto quanto possível) os respectivos conteúdos. A 
elaboração de uma grelha geral com todas as provas de avaliação e admissão do ensino 
vocacional (instrumentos e Canto), nos vários níveis de ensino e regimes de frequência, 
contribuiu outrotanto para esse objectivo. 
 
Tal não dispensa, contudo, um documento agregador e orientador em matéria curricular 
que, no dia-a-dia da vida da EMCN, poderia evitar dispersão, desorientação e 
equívocos, poupando seguramente muito tempo e energia a alunos, encarregados de 
educação, professores, serviços administrativos e órgãos institucionais. Os próprios 
resultados do inquérito aos encarregados de educação, referidos no anterior Relatório de 
Avaliação Interna, apontam para isso, assim como o relatório da Inspecção-Geral de 
Educação sobre a EMCN (2011). Recorde-se que o PCE é um dos instrumentos da 
operacionalização do Projecto Educativo e do exercício da autonomia das escolas. 
 
Reafirma-se, contudo, que qualquer projecto desta natureza conhecerá graves 
condicionalismos por normativos legais por vezes fortemente constrangedores da 
actividade e da realização da própria “missão” da EMCN – em geral, todas as 
disposições que, sendo aplicáveis ao ensino genérico, são impostas ao ensino 
especializado da Música, ignorando as suas especificidades. 
Concretamente no que se refere às últimas medidas da reforma curricular, a prática “no 
terreno” tem, infelizmente, confirmado todas as críticas e receios oportunamente 
manifestados. Aliás, segundo o preâmbulo da própria portaria reformadora, “os planos 
de estudos dos cursos secundários de Música em regime supletivo assumem uma 
formação semelhante à do plano de estudos dos cursos secundários em regime integrado 
e articulado, no que respeita ao conhecimento e capacidades essenciais a desenvolver” 
(Portaria n.º 243-B/2012, de 13 de Agosto). Como justificar, então, coerentemente, que 
para objectivos de formação iguais se ofereçam condições diferentes, segundo o regime 
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frequentado (concretamente, metade do tempo de aula para o regime supletivo, ainda 
por cima no curso secundário)?  
Trata-se de um normativo, de facto, incompreensível, quer sob o ponto de vista 
pedagógico, quer na perspectiva da racionalização dos recursos existentes, quer na sua 
coerência interna e que, ademais, configura um tratamento discriminatório 
relativamente aos alunos que frequentem o curso secundário de Música em regime 
supletivo - reflecte, na verdade, um grave distanciamento da realidade musical e do 
processo de ensino/aprendizagem no domínio do ensino especializado da Música (cfr. 
Relatório de Avaliação Interna EMCN 2011/12 - 3.)  
 
 

CONCLUSÃO 
 
Estaria incompleto este trabalho sem o passo seguinte, a meta-avaliação, i.e., sem a 
reflexão e implementação das conclusões e propostas concretas de melhoria dos 
aspectos necessários que foram sublinhados ao longo deste relatório. Sem este passo em 
frente, a avaliação revelar-se-á estéril, reduzindo-se a um mero acto formal, sem 
substância nem consequências práticas. 
Neste sentido, importará também aferir retrospectivamente o grau de implementação 
das conclusões e propostas concretas apresentadas no relatório anterior (2011/12) que 
terão voltado a constar do presente, caso se tenham mantido os pressupostos que 
justificaram a sua formulação anterior. 
Se é certo que se configurará já um processo estruturado e sistemático de auto-avaliação 
na EMCN (cfr. INTRODUÇÃO), seria, contudo, desejável um ainda mais abrangente 
“impacto no planeamento das práticas profissionais” (cfr. Relatório da Inspecção-Geral 
de Educação sobre EMCN, 2011, 5.1.). Sugere-se, pois, que os departamentos 
promovam uma efectiva reflexão sobre os resultados apresentados, bem como o debate 
em torno das diversas questões e recomendações sobre a vida da EMCN presentes neste 
relatório – caso contrário, todo este trabalho poderá revelar-se estéril, sendo de 
questionar a sua efectiva utilidade prática. 
E para que a avaliação interna constitua mais uma oportunidade de melhoria, deverá ser 
pronta e adequadamente divulgada, em tempo útil, sendo certo que um protelamento 
injustificado da sua divulgação e discussão na comunidade escolar poderá comprometer  
a adopção de novas práticas já no ano lectivo seguinte. 
Sugere-se, por fim, a manutenção da divulgação pública (nomeadamente no site da 
EMCN) dos resultados do Observatório dos anos anteriores (i.e., desde 2010/11), por 
forma a estarem disponíveis em permanência.   
 
A concluir, uma saudação a toda a comunidade educativa da EMCN, a todos felicitando 
pelo trabalho realizado e pelos resultados alcançados neste ano de 2012/13, formulando  
votos para que se continue sempre a “preservar e desenvolver a tradição e a herança 
únicas de que a EMCN é depositária, contribuindo assim para a sua identidade e 
projectando-a no meio musical português, posicionando-se como uma escola de 
referência” (PEE, 4.1.1.). 
   

EMCN, 15 de Novembro de 2013 
A Equipa de Avaliação Interna, 
Rita Maia e Silva 

Teresa Leitão 

João Pereira Coutinho 



 57 

ANEXO I 

OBSERVATÓRIO EMCN  
2012/13 

 
 

1. ALUNOS PREMIADOS EM CONCURSOS  
 
Adriana Rolão (Guitarra, 3º ano Curso Profissional, Prof. Júlio Guerreiro) 
- 6º Concurso Nacional de Guitarra de Leiria / categoria E: 2º prémio (ex-aequo) 
- III Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" / escalão V: 2º prémio (ex-
aequo) 
 
Cecília Rodrigues (Canto, Profª Manuela de Sá) 
- Concurso de Canto St. Cecília (Porto): 2º prémio 
- Concurso do Fundão: prémio de Canção Portuguesa 
 
Cristina Dimitrova (Violino, Profª Raquel Cravino) 
-1º Concurso" Gilberta Paiva / 2º nível: 1º prémio 
- XIV Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível III: 3º prémio 
 
Alfredo Leitão (Tuba, Prof. Nuno Fernandes) 
- Concurso Internacional de Instrumentos de Sopro «Terras de La Salette», categoria 
Júnior:1º Prémio 
- Festival Falcone 2013 (EUA) / Euphonium Student Division: 1º prémio 
 
Alice Laurentino (Piano, 1º grau, Prof. Nuno Batoca) 
Concurso Internacional de Música “Cidade de Almada” / nível I: 3º prémio (ex aequo) 
 
Ana Catarina Brandão Álvares (Violino, Iniciação II, Prof. Pedro Lopes) 
Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível I: menção honrosa 
 
Beatriz Marina Alves Fonseca (Orgão, 4º grau, Prof. António Duarte) 
Concurso de Órgão do Conservatório de Música de Ourém e Fátima / escalão E: 1º 
prémio 
 
David Silva (Flauta, 7º grau, Prof. João Pereira Coutinho) 
Concurso de Flauta da E. M. Nossa Senhora do Cabo (Linda-a-Velha) / categoria D: 1º 
prémio  

         
Dinis Gruner (Piano, Iniciação II, Prof. Hélder Entrudo) 
Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível I: 3º prémio  
 
Eunice Matos (Piano, 1º grau, Profª Ana Valente) 
Concurso Jovem.Com / categoria A (nacional): menção honrosa  
 
Francisco Esteves (Violino, 1º grau, Profª Marilyn Brito)  
XIV Concurso Internacional da Cidade do Fundão / nível II: 2º prémio 
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Francisco Moz Carrapa (Guitarra, 4ºGrau, Prof. Júlio Guerreiro) 
- Concurso de Guitarra de Ourém / escalão F: 3º prémio (ex aequo) 
- III Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" / escalão III: 2º prémio  
 
Guilherme Alves (Clarinete, 2º grau, Prof. Rui Martins) 
Concurso de Interpretação de Caminha: 1º prémio 
 
Idil Dogan (Violoncelo, Prof. Andrzej Michalczyk)  

Concurso Marília Rocha / nível C: menção honrosa 
 
Inês Cavalheiro (Harpa, 6º grau, Profª Ana Castanhito)  
Concurso de Harpa da E. M. Nossa Senhora do Cabo (Linda-a-Velha) / escalão D: 3º 
lugar  
 
Inês Maria Barbosa Suaréz (Flauta de bisel, 1º grau, Profª Joana Amorim) 
III Concurso Internacional de Jovens Intérpretes de Música Antiga / categoria Iniciação 
solista: 1º prémio 
 
Joana Melo (Acordeão, Prof. Paulo Jorge Ferreira) 
6º Concurso de Acordeão de Castelo Branco, Folefest 2013/ categoria D: 1º prémio 
 
Joana Weffort (Violino)  
Concurso Jovem. Com / categoria C (nacional): 2º prémio  
 
João Ferreira Nunes (Piano, 1º grau, Prof. Joaquim Baptista Fernandes) 
V Prémio Nacional de Piano Elisa de Sousa Pedroso /classe D: 1º prémio 
 
Joaquim Caineta Morais (Violoncelo, Profª Maria José Falcão) 
Concurso Marília Rocha / nível D: 2º prémio (ex-aequo)  
 
José Carrilho (Trompete, Prof. Daniel Louro) 
Concurso Internacional de Instrumentos de Sopro «Terras de La Salette», categoria 
Júnior:2º Prémio (ex-aequo)  
 
Laura Álvares 
Concurso A. Capela / categoria Juvenil: menção honrosa 
 
Leonie Asamoah (Violino, 3º grau, Prof. José Machado) 
“Jugend musiziert” (Escola Alemã) / 1º prémio na 1ª fase; 2º prémio na 2ª fase 
 
Leonor Nogueira (Canto)   
Concurso Nacional de Canto dos Conservatórios oficiais de Música / categoria C: 3º 
lugar 
 
Leonor Rodrigues (Harpa, Iniciação IV, Profª Ana Castanhito)  
Concurso de Harpa da E. M. Nossa Senhora do Cabo (Linda-a-Velha) / escalão A: 3º 
lugar  
 
Leonor Simões (1º grau, Prof.ª Rosa Sá) 
Concurso Festival de Talentos de Proença-a-Nova: 1º prémio 
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Manuel Almeida Castro (Violino, Iniciação III, Profª Joana Cipriano) 
VII Concurso Nacional Paços´Premium / categoria F: 2º lugar 
 
Manuel Pereira (Piano, 1° grau, Profª Ana Valente) 
Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível II: 1° prémio  
 
Mariana Laranja (Piano, 5º grau, Profª. Anne Kaasa) 
Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível IV: 3º prémio  
 

Mariana Viana (Violino, 3º grau, Profª Joana Cipriano) 

VIII Concurso de Música Anatólio Falé Cidade de Lagos / 2º escalão: 3ºlugar  

 
Marta Nabeiro 
Concurso A. Capela / categoria Juvenil: 3º prémio 
 
Mateus Marinheiro (Piano, 1º grau, Prof. Hélder Entrudo) 
Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível II: menção honrosa 
 
Miguel Almeida (Piano, Iniciação IV, Prof. Nuno Batoca) 
Concurso Marília Rocha / nível A: 1º lugar 
 
Morgana de Sousa Carvalho Ribeiro (Cravo, Profª Cândida Matos) 
Concurso Nacional de Cravo da Academia de Música de Santa Cecília / nível C: 3º 
prémio  
 
Paulo Henrique Ferreira (Acordeão, Prof. Paulo Jorge Ferreira) 
- 6º Concurso de Acordeão de Castelo Branco, Folefest 2013/ categoria C: 1º prémio 
- Concurso Jovem.Com / categoria B (nacional): 2º prémio 
 
Pedro Barreiros (Guitarra, 6º grau, Prof. Paulo Amorim) 
III Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" / escalão IV: 2º prémio (ex-
aequo) 
 
Rebeca Amorim (Harpa, 7º grau, Profª. Ana Castanhito) 
- Concurso Jovem.Com / categoria D (nacional): menção honrosa 
- Concurso de Harpa da E. M. Nossa Senhora do Cabo (Linda-a-Velha) / escalão E: 2º 
lugar  
 
Rodrigo Nunes (Piano, 3º grau, Prof. Nuno Batoca) 
Concurso Internacional de Música “Cidade de Almada” / nível III: menção honrosa 
 
Rui Teixeira (Piano, 6º grau, Prof. João Vasco de Almeida) 
Concurso Internacional de Música “Cidade de Almada” / nível IV: 2º prémio 
 
Sara Fonseca (Violino, Iniciação III, Profª Marilyn Brito)  
XIV Concurso Internacional da Cidade do Fundão / nível I: 3º prémio 
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Sílvia Maria de Jesus Pimenta Teixeira da Silva (Cravo, Profª Cândida Matos) 
Concurso Nacional de Cravo da Academia de Música de Santa Cecília / nível E: 1º 
prémio  
 
Sofia Francisco (Violino, 3º grau, Profª Joana Cipriano) 
Concurso Capela 2013 / Categoria Juvenil: 3º lugar  
 
Susana Monteiro 
Concurso A. Capela / categoria Juvenil: 3º prémio 

Teresa Baeta Castro Caldas (Cravo, Profª Cândida Matos) 
Concurso Nacional de Cravo da Academia de Música de Santa Cecília / nível B: 2º 
prémio  

 
Tomás Fernandes (Piano, 1º grau, Prof. Hélder Entrudo) 
Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível III: menção honrosa 
 
Verónica Ryabina (Piano, 1º grau, Prof. João Vasco de Almeida) 
Concurso Internacional de Música “Cidade de Almada” / nível I: 3º prémio 
 
Vítor Hugo Trindade (Clarinete, Curso Profissional, Prof. Luís Gomes) 
- Concurso Jovem.Com / categoria D (nacional): 1º Prémio e participação como solista 
com a orquestra OJ.Com; 
- Concurso Internacional de Clarinete "Julian Menendez" (Ávila – Espanha): 1º Prémio. 
 
 
Classes de Conjunto: 
Coro "Musaico", direcção Prof. Tiago Marques 
Festival Coral de Verão 2013, Categoria B2: medalha de Ouro II 
 
Oboé Concórdia (Classe Prof. Ricardo Mateus) 
Prémio Jovens Músicos / categoria B, Música de Câmara, nível médio: 3º prémio 
 
Quarteto de cordas (Classe do Prof. Luís André Ferreira) 
1º Concurso" Gilberta Paiva / Música de Câmara: 2º prémio 
 
Stravins Trio (Classe Prof. Luís Gomes) 
Prémio Jovens Músicos / categoria B, Música de Câmara, nível médio: 1º prémio 

Trio C3PO (Classe Prof. Cândido Fernandes):                                                                             
1º Concurso" Gilberta Paiva / Música de Câmara: 1º prémio 
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2. ALUNOS ADMITIDOS NO ENSINO SUPERIOR (MÚSICA) 1 OU 
EM ESTÚDIOS DE ÓPERA (canto)  
 

Adriana Rolão (Guitarra, 3º ano Curso Profissional, Prof. Júlio Guerreiro) 
Escola Superior de Música de Lisboa (1º) 
 
Andresa Vasconcelos (Clarinete, Prof. Rui Martins) 
Escola Superior de Música de Lisboa 
 
David Silva (Flauta, 7º grau, Prof. João Pereira Coutinho) 
- Escola Superior de Música de Lisboa (1º) 
- Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana (1º)  
 
Iuri Antunes (Trombone, Prof. Ismael Santos) 
Escola Superior de Música de Lisboa 
 
Antunes (Viola) 
Escola Superior de Música de Lisboa (1º) 
 
João Francisco (Canto, Profª Manuela de Sá) 
Conservatório de Amsterdão - licenciatura 
 
João Miguel Silva (Oboé, Curso Profissional, Prof. Luís Marques) 
Escola Superior de Música de Colónia (Alemanha) 
 
Nuno Vargas (Saxofone, Prof. Hélder Alves) 
Escola Superior de Música de Colónia (Alemanha) 
 
Pedro Silva (Violoncelo, Prof. Luís Sá Pessoa) 
Escola Superior de Música de Lisboa (1º) 
 
Pedro Silvestre (Piano, Prof. José Bon de Sousa) 
Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana  
(Licenciatura em Piano para Música de Câmara e Acompanhamento) 
 
Sebastião da Gama Castanheira Martins 

Escola Superior de Música de Lisboa – variante Jazz 

 
Sílvia Maria de Jesus Pimenta Teixeira da Silva (Cravo, Profª Cândida Matos) 
Escola Superior de Música de Lisboa (1º) 
 
 
3. ALUNOS ADMITIDOS (ou que colaboraram) EM 
AGRUPAMENTOS PROFISSIONAIS   
 
João Balegas (Oboé, Curso Profissional, Prof. Salvador Parola) 
Banda do Exército 

                                                 
1 Excepto quando expressamente referido, a admissão é à licenciatura no respectivo instrumento/Canto 



 62 

4. ALUNOS ADMITIDOS EM ORQUESTRAS JUVENIS   
 
Ana Vital (Trompete) 
OJ.COM (suplente) 
 
Berta Sequeira (Violino) 
OJ.COM 
 
Catarina Olaio (Viola) 
OJ.COM (suplente) 
 
Cátia Santos (Viola) 
OJ.COM 
 
 
Diogo Lopes 
Big Band Júnior 
 
Gonçalo Mota (Trompete) 
OJ.COM 
 
Inês Pinhão (Violino, Profª Rosa Sá) 
OCP Zero 
 
Joana Antunes (Viola) 
OJ.COM 
 
Joana Weffort (Violino) 
OJ.COM 
 
João Miguel Silva (Oboé, Curso Profissional, Prof. Luís Marques) 
- Orquestra do Mediterrâneo 
- OJ.COM 
 
João Vieira (Fagote) 
OJ.COM (suplente) 
 
Joaquim Caineta Morais (Violoncelo, Profª Maria José Falcão) 
- Estágio Gulbenkian para Orquestra 
- Orquestra Sinfónica Juvenil   
 
José Carrilho (Trompete, Prof. Daniel Louro) 
- OCP Zero 
- OJ.COM (suplente) 
- Orquestra de Jovens Gustav Mahler (reserva) 
 
Lucas Freitas (Violino) 
OJ.COM 
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Luisa Rocha (Violino) 
OJ.COM 
 
Mafalda Galante  
OCP Zero 
 
Mariana Maduro (Trompa) 
Orquestra Sinfónica Juvenil 
 
Mariana Taipa (Violoncelo) 
OJ.COM 
 
Maria Ferreira Nabeiro (Violoncelo, Profª Catherine Strynckx) 
- Orquestra Sinfónica Juvenil  
- OJ.COM 
 
 
Miguel Erlich (Violino) 
OJ.COM 
 
Miguel Pereira (Violino) 
OJ.COM 
 
Nuno Coroado (Contrabaixo) 
OJ.COM 
 
Pedro Silva (Violoncelo, Prof. Luís Sá Pessoa) 
- Estágio Gulbenkian para Orquestra 
- Orquestra Sinfónica Juvenil (solista)  
 
Rebeca Amorim (Harpa, Profª. Ana Castanhito) 
OJ.COM 
 
Sara Farinha (Viola) 
OJ.COM 
 
Susana Francês (Violino) 
OJ.COM 
 
Vasco Chuaqui (Violino) 
OJ.COM 
 
Vítor Hugo Trindade (Clarinete, Curso Profissional, Prof. Luís Gomes) 
OJ.COM – solista 
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ANEXO II 
 

OBSERVATÓRIO EMCN 
2012/13 

 
 

LISTAGEM POR INSTRUMENTO/CANTO/CLASSE DE 
CONJUNTO  

                                                                  
                          
VIOLINO 
Cristina Dimitrova (Profª Raquel Cravino) 
-1º Concurso" Gilberta Paiva / 2º nível: 1º prémio 
- XIV Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível III: 3º prémio 
 
Ana Catarina Brandão Álvares (Iniciação II, Prof. Pedro Lopes) 
Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível I: menção honrosa 
 
Berta Sequeira  
OJ.COM 
 
Francisco Esteves (1º grau, Profª Marilyn Brito)  
XIV Concurso Internacional da Cidade do Fundão / nível II: 2º prémio 
 
Inês Pinhão (Profª Rosa Sá) 
OCP Zero 
 
Joana Weffort  
- Concurso Jovem. Com / categoria C (nacional): 2º prémio  
- OJ.COM 
 
Leonie Asamoah (3º grau, Prof. José Machado) 
“Jugend musiziert” (Escola Alemã) / 1º prémio na 1ª fase; 2º prémio na 2ª fase 
 
Leonor Simões (1º grau, Prof.ª Rosa Sá) 
Concurso Festival de Talentos de Proença-a-Nova: 1º prémio 
 
Lucas Freitas 
OJ.COM 
 
Luisa Rocha  
OJ.COM 
 
Manuel Almeida Castro (Violino, Iniciação III, Profª Joana Cipriano) 
VII Concurso Nacional Paços´Premium / categoria F: 2º lugar 
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Mariana Viana (3º grau, Profª Joana Cipriano) 

VIII Concurso de Música Anatólio Falé Cidade de Lagos / 2º escalão: 3ºlugar  

 
Miguel Erlich 
OJ.COM 
 
Miguel Pereira 
OJ.COM 
 
Sara Fonseca (Iniciação III, Profª Marilyn Brito)  
XIV Concurso Internacional da Cidade do Fundão / nível I: 3º prémio 
 
Sebastião da Gama Castanheira Martins 

Escola Superior de Música de Lisboa – variante Jazz 

 
Sofia Francisco (3º grau, Profª Joana Cipriano) 
Concurso Capela 2013 / Categoria Juvenil: 3º lugar  
 
Susana Francês  
OJ.COM 
 
Vasco Chuaqui  
OJ.COM 
 
 
PIANO  
Alice Laurentino (1º grau, Prof. Nuno Batoca) 
Concurso Internacional de Música “Cidade de Almada” / nível I: 3º prémio (ex aequo) 
 
Dinis Gruner (Iniciação II, Prof. Hélder Entrudo) 
Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível I: 3º prémio  
 
Eunice Matos (1º grau, Profª Ana Valente) 
Concurso Jovem.Com / categoria A (nacional): menção honrosa  
 
João Ferreira Nunes (1º grau, Prof. Joaquim Baptista Fernandes) 
V Prémio Nacional de Piano Elisa de Sousa Pedroso /classe D: 1º prémio 
 
Manuel Pereira (1° grau, Profª Ana Valente) 
Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível II: 1° prémio  
 
Mariana Laranja (5º grau, Profª. Anne Kaasa) 
Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível IV: 3º prémio  
 
Mateus Marinheiro (1º grau, Prof. Hélder Entrudo) 
Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível II: menção honrosa 
 
Miguel Almeida (Iniciação IV, Prof. Nuno Batoca) 
Concurso Marília Rocha / nível A: 1º lugar 
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Pedro Silvestre ( Prof. José Bon de Sousa) 
Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana  
(Licenciatura em Piano para Música de Câmara e Acompanhamento) 
 
Rodrigo Nunes (3º grau, Prof. Nuno Batoca) 
Concurso Internacional de Música “Cidade de Almada” / nível III: menção honrosa 
 
Rui Teixeira (6º grau, Prof. João Vasco de Almeida) 
Concurso Internacional de Música “Cidade de Almada” / nível IV: 2º prémio 
 
Tomás Fernandes (1º grau, Prof. Hélder Entrudo) 
Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível III: menção honrosa 
 
Verónica Ryabina (1º grau, Prof. João Vasco de Almeida) 
Concurso Internacional de Música “Cidade de Almada” / nível I: 3º prémio 
 
 
VIOLONCELO 
Idil Dogan (Prof. Andrzej Michalczyk)  

Concurso Marília Rocha / nível C: menção honrosa 
 
Joaquim Caineta Morais (Violoncelo, Profª Maria José Falcão) 
- Concurso Marília Rocha / nível D: 2º prémio (ex-aequo)  
- Estágio Gulbenkian para Orquestra 
- Orquestra Sinfónica Juvenil   
 
Laura Álvares 
Concurso A. Capela / categoria Juvenil: menção honrosa 
 
Maria Ferreira Nabeiro (Profª Catherine Strynckx) 
OJ.COM 
 
Mariana Taipa  
OJ.COM 
 
Marta Nabeiro 
Concurso A. Capela / categoria Juvenil: 3º prémio 
 
Pedro Silva (Prof. Luís Sá Pessoa) 
- Escola Superior de Música de Lisboa (1º) 
- Estágio Gulbenkian para Orquestra 
- Orquestra Sinfónica Juvenil (solista, após concurso) 
 
Susana Monteiro 
Concurso A. Capela / categoria Juvenil: 3º prémio 
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VIOLA 
Catarina Olaio  
OJ.COM (suplente) 
 
 
Cátia Santos 
OJ.COM 
 
Joana Antunes 
- Escola Superior de Música de Lisboa (1º) 
- OJ.COM 
 
Sara Farinha  
OJ.COM 
 
HARPA 
Inês Cavalheiro (6º grau, Profª Ana Castanhito)  
Concurso de Harpa da E. M. Nossa Senhora do Cabo (Linda-a-Velha) / escalão D: 3º 
lugar  
 
Leonor Rodrigues (Iniciação IV, Profª Ana Castanhito)  
Concurso de Harpa da E. M. Nossa Senhora do Cabo (Linda-a-Velha) / escalão A: 3º 
lugar  
 
Rebeca Amorim (7º grau, Profª. Ana Castanhito) 
- Concurso Jovem.Com / categoria D (nacional): menção honrosa 
- Concurso de Harpa da E. M. Nossa Senhora do Cabo (Linda-a-Velha) / escalão E: 2º 
lugar  
 
CRAVO 
Morgana de Sousa Carvalho Ribeiro (Profª Cândida Matos) 
Concurso Nacional de Cravo da Academia de Música de Santa Cecília / nível C: 3º 
prémio  
 
Sílvia Maria de Jesus Pimenta Teixeira da Silva (Profª Cândida Matos) 
- Escola Superior de Música de Lisboa (1º) 
- Concurso Nacional de Cravo da Academia de Música de Santa Cecília / nível E: 1º 
prémio  

 
Teresa Baeta Castro Caldas (Profª Cândida Matos) 
Concurso Nacional de Cravo da Academia de Música de Santa Cecília / nível B: 2º 
prémio 
  
GUITARRA 
Adriana Rolão (3º ano Curso Profissional, Prof. Júlio Guerreiro) 
- Escola Superior de Música de Lisboa (1º) 
- 6º Concurso Nacional de Guitarra de Leiria: 2º prémio (ex-aequo) 
- III Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" / escalão V: 2º prémio (ex-
aequo) 
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Francisco Moz Carrapa (4ºGrau, Prof. Júlio Guerreiro) 
- Concurso de Guitarra de Ourém / escalão F: 3º prémio (ex aequeo) 
- III Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" / escalão III: 2º prémio  
       
Pedro Barreiros (6º grau, Prof. Paulo Amorim) 
III Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" / escalão IV: 2º prémio (ex-
aequo) 
 
CLARINETE 
Andresa Vasconcelos (Prof. Rui Martins) 
Escola Superior de Música de Lisboa 
 
Guilherme Alves (2º grau, Prof. Rui Martins) 
Concurso de Interpretação de Caminha: 1º prémio 
 
Vítor Hugo Trindade (Curso Profissional, Prof. Luís Gomes) 
- Concurso Jovem.Com / categoria D (nacional): 1º Prémio e participação como solista 
com a orquestra OJ.Com; 
- Concurso Internacional de Clarinete "Julian Menendez" (Ávila – Espanha): 1º Prémio. 
 
CANTO 
Cecília Rodrigues (Profª Manuela de Sá) 
- Concurso de Canto St. Cecília (Porto): 2º prémio 
- Concurso do Fundão: prémio de Canção Portuguesa 
 
João Francisco (Profª Manuela de Sá) 
Conservatório de Amsterdão - licenciatura 
 
Leonor Nogueira    
Concurso Nacional de Canto dos Conservatórios oficiais de Música / categoria C: 3º 
lugar 
 

 
TROMPETE 
Ana Vital  
OJ.COM (suplente) 
 
Gonçalo Mota  
OJ.COM 
 
José Carrilho (Prof. Daniel Louro) 
- Concurso Internacional de Instrumentos de Sopro «Terras de La Salette», categoria 
Júnior:2º Prémio (ex-aequo)  
- OCP Zero 
- OJ.COM (suplente) 
- Orquestra de Jovens Gustav Mahler (reserva) 
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OBOÉ 
João Balegas ( Curso Profissional, Prof. Salvador Parola) 
Banda do Exército 
 
João Miguel Silva (Curso Profissional, Prof. Luís Marques) 
- Escola Superior de Música de Colónia (Alemanha) 
- Orquestra do Mediterrâneo 
- OJ.COM 
 
ACORDEÃO 
Joana Melo (Prof. Paulo Jorge Ferreira) 
6º Concurso de Acordeão de Castelo Branco, Folefest 2013/ categoria D: 1º prémio 
 
Paulo Henrique Ferreira (Prof. Paulo Jorge Ferreira) 
- 6º Concurso de Acordeão de Castelo Branco, Folefest 2013/ categoria C: 1º prémio 
- Concurso Jovem.Com / categoria B (nacional): 2º prémio 
 
FLAUTA  
David Silva (7º grau, Prof. João Pereira Coutinho) 
- Escola Superior de Música de Lisboa (1º) 
- Academia Superior de Orquestra / Metropolitana (1º)  
- Concurso de Flauta da E. M. Nossa Senhora do Cabo (Linda-a-Velha) / categoria D: 1º 
prémio  
 
TUBA 
Alfredo Leitão (Prof. Nuno Fernandes) 
- Concurso Internacional de Instrumentos de Sopro «Terras de La Salette», categoria 

Júnior:1º Prémio 

- Festival Falcone 2013 (EUA) / Euphonium Student Division: 1º prémio 

 
SAXOFONE  
Nuno Vargas (Prof. Hélder Alves) 
Escola Superior de Música de Colónia (Alemanha) 
 
FLAUTA  DE BISEL  
Inês Maria Barbosa Suaréz (1º grau, Profª Joana Amorim) 
III Concurso Internacional de Jovens Intérpretes de Música Antiga / categoria Iniciação 
solista: 1º prémio 
 
ORGÃO 
Beatriz Marina Alves Fonseca (4º grau, Prof. António Duarte) 
Concurso de Órgão do Conservatório de Música de Ourém e Fátima / escalão E: 1º 
prémio 
 
TROMPA 
Mariana Maduro  
Orquestra Sinfónica Juvenil 
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CONTRABAIXO 
Nuno Coroado  
OJ.COM 
 
FAGOTE 
João Vieira 
OJ.COM (suplente) 
 
TROMBONE 
Iuri Antunes (Prof. Ismael Santos) 
Escola Superior de Música de Lisboa 
 
 
*********************************** 
 
Classes de Conjunto : 
 
Coro "Musaico", direcção Prof. Tiago Marques 
Festival Coral de Verão 2013, Categoria B2: medalha de Ouro II 
 
Oboé Concórdia (Classe Prof. Ricardo Mateus) 
Prémio Jovens Músicos / categoria B, Música de Câmara, nível médio: 3º prémio 
 
Quarteto de cordas (Classe do Prof. Luís André Ferreira) 
1º Concurso" Gilberta Paiva / Música de Câmara, nível médio: 2º prémio 
 
Stravins Trio (Classe Prof. Luís Gomes) 
Prémio Jovens Músicos / categoria B, Música de Câmara, nível médio: 1º prémio 

Trio C3PO (Classe Prof. Cândido Fernandes):                                                                             
1º Concurso" Gilberta Paiva / Música de Câmara: 1º prémio 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


