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PARTE I 
Ano lectivo  

2013/14 
 
 
INTRODUÇÃO 
O presente documento de avaliação interna da Escola de Música do Conservatório 
Nacional (EMCN) apresenta uma estrutura bipartida, tendo um duplo objecto: 
a) A avaliação da actividade da EMCN e dos resultados dos seus alunos no ano lectivo 
de 2013/14 (Parte I); 
b) Um balanço do quadriénio 2010-14, em particular no plano dos resultados obtidos e 
dos efeitos do processo de auto-avaliação (Parte II). 
Na verdade, decorridos quatro anos sobre a institucionalização da auto-avaliação da 
EMCN nos termos actuais – nomeadamente, com a criação e implementação do 
Observatório da EMCN – e sendo tal período coincidente com o mandato da Equipa de 
Avaliação Interna, entendeu-se ser este o momento para a realização de um balanço 
global já razoavelmente consistente e fundamentado por ter como referência as 
avaliações de um quadriénio, um espaço temporal suficientemente alargado. 
Determina o Projecto Educativo de Escola (PEE) que a sua aplicação e o seu 
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 
autoavaliação deverá identificar o grau de concretização dos objectivos fixados no PEE, 
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 Plano Anual de 
Actividades. 
Com a apresentação do 4º relatório de avaliação interna da EMCN pela Equipa de 
Avaliação Interna, referente ao ano lectivo de 2013/14, 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 
(cf. II.4) 
A avaliação interna do ano lectivo de 2013/14 beneficiará já dos indicadores constantes 
do novo PEE 2013/16 (cf. I.1.1.) que permitirão uma mais precisa aferição do grau de 
cumprimento dos objectivos propostos.  
Como instrumentos de avaliação, e de harmonia com o próprio PEE, foram utilizados: 
- Observatório da EMCN; 
- para as disciplinas de formação geral (ensino académico), a comparação com 
resultados externos (nomeadamente, dos exames nacionais do ensino integrado e 
profissional) e com anos anteriores; 
- relatórios (nomeadamente, das aulas de apoio). 
Deverá, por fim, ficar expresso que as opiniões manifestadas e as sugestões formuladas 
neste relatório veiculam exclusivamente a posição dos seus autores (i.e., da Equipa de 
Avaliação Interna), não vinculando a instituição EMCN, nem nenhum dos seus órgãos. 
Entretanto, desde o início do ano lectivo que a Equipa de Avaliação Interna passou a 
contar com um quarto elemento, na sequência da nomeação pela Directora do Professor 
António Duarte (Órgão) para integrar este grupo.  
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1. PROJECTO EDUCATIVO DE ESCOLA  
 
1.1. Projecto Educativo de Escola 2013-16 
 

O novo PEE da EMCN, aprovado durante o 2º período para o triénio 2013-16, apresenta 
importantes aspectos inovadores e elementos distintivos em relação ao(s) anterior(es), 
quer na forma (com uma sistematização mais coerente das matérias), quer nalguns 
conteúdos, quer sobretudo na preocupação em concretizar os objectivos específicos 
definidos através de estratégias concretas.  
Para facilitar a aferição do cumprimento dessas metas, são agora propostos indicadores 
que permitirão uma mais precisa monitorização e respectiva avaliação.  
Quer as estratégias assinaladas, quer os respectivos indicadores não se apresentam, 
contudo, como exaustivos, não esgotando nem excluindo outros. Daí que a omissão de 
referência, logo no primeiro quadro, às disciplinas de formação vocacional e à 
apreciação dos respectivos resultados não deva afastar esta análise absolutamente 
central no cumprimento da Missão da EMCN. 
  
O PEE 2013-16 reflecte outrotanto importantes aspectos referenciados nos anteriores 
relatórios de avaliação interna (cf. Parte II, 2.), consubstanciando uma efectiva prática 
de meta-avaliação cuja necessidade vem desde o início deste processo avaliativo sendo 
realçada.  
 
Todavia, algumas vicissitudes do processo que conduziu à aprovação deste novo PEE 
aconselham uma clarificação futura dos procedimentos de revisão, no respeito pelas 
normas regulamentares vigentes. 

 
 
1.2. 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, 
nos termos em que continua 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. O novo PEE, como foi referido, vem facilitar essa tarefa 
avaliativa, estabelecendo objectivos específicos a alcançar para cumprimento da Missão 
e propondo estratégias e indicadores para uma mais precisa monitorização e aferição do 
cumprimento dessas metas.  
 
De entre os indicadores, e consideradas as especificidades inerentes ao ensino 
especializado da Música - e, em particular, à realidade deste Conservatório - destacam-
se, por se reportarem ao âmago da Missão da EMCN: 
a) nos indicadores internos: análise do 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; 
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b) nos indicadores externos: análise das classificações obtidas nos exames nacionais 
(área académica) e dos resultados musicais extra-muros dos alunos da EMCN, 
recolhidos através do Observatório, procurando-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: 
- admissões no ensino superior ou em ateliers de ópera; 
- prémios obtidos em concursos; 
- ingresso ou colaboração com agrupamentos profissionais; 
- ingresso em orquestras juvenis. 

 
 
 

1.3. Objectivos específicos (Metas)  
 
Conforme foi já referido, o novo PEE (2013-16) estabelece objectivos específicos a 
alcançar na prossecução do cumprimento da Missão da EMCN. 
São também propostas estratégias concretas para o efeito e ainda diversos indicadores 
para uma mais precisa monitorização e aferição do cumprimento das referidas metas. 
Serão, pois, estes elementos referenciais – nomeadamente, a respectiva tabela constante 
do PEE (2.8) – que guiarão a análise que se segue. 
 
Caberá aqui referir que a população escolar da EMCN apresentava, no ano lectivo de 
2013/14, a seguinte distribuição1  

 

 
                                                 
1 Ao longo do ano lectivo, poderá variar ligeiramente o número de alunos a frequentar a EMCN em 
virtude, por exemplo, de admissões mais tardias ou de anulações de matrícula. 
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1.3.1. Dimensão curricular / pedagógica 
 
→ “Promover um ensino pautado pela qualidade e a exigência” 
                                
 
a) Formação vocacional 
 
Iniciações 
 

Iniciação Sede 
 

Disciplinas 
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P
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Ini. Musical 135 32 73 23 1 6 128 94,81% 7 5,19% 

C. Conjunto 138 30 89 10 1 8 129 93,48% 9 6,52% 

Acordeão 0          

Alaúde 2 1 1 0 0 0 2 100,00% 0 0,00% 

Canto 0          

Clarinete 5 0  5 0  0 0 5 100,00% 0 0,00% 

Contrabaixo 2 2 0  0 0 0 2 100,00% 0 0,00% 

Composição 0          

Cravo 4 2 2 0  0 0 4 100,00% 0 0,00% 

Fagote 1 0  1 0 0 0 1 100,00% 0 0,00% 

Fl bisel 3 2 1 0  0 0 3 100,00% 0 0,00% 

Fl transversal 2 1 1 0  0 0 2 100,00% 0 0,00% 

Guit. Portuguesa 3  0 0  3 0 0 3 100,00% 0 0,00% 

Harpa 2 1 1 0  0 0 2 100,00% 0 0,00% 

Oboé 2 1 1 0  0 0 2 100,00% 0 0,00% 

Órgão 5 1 3 1 0 0 5 100,00% 0 0,00% 

Percussão 5 2 2 1 0 0 5 100,00% 0 0,00% 

Piano 29 8 16 5 0 0 29 100,00% 0 0,00% 

Saxofone 5 2 1 2 0 0 5 100,00% 0 0,00% 

Trombone 0          

Trompa 0          

Trompete 6 3 2 1 0 0 6 100,00% 0 0,00% 

Tuba 1  0 1 0  0 0 1 100,00% 0 0,00% 

Viola dedilhada 10  0 3 5 2 0 8 80,00% 2 20,00% 

Violeta 3 2 1 0  0 0 3 100,00% 0 0,00% 

Violino 23 11 6 6 0  0 23 100,00% 0 0,00% 

Violoncelo 14 2 9 3 0  0 14 100,00% 0 0,00% 
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Iniciação Amadora 
 

Disciplina 
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Ini. Musical 47 10 16 9 0 12 25,53% 35 74,47% 12 25,53% 

C. Conjunto 47 6 28 6 0 7 14,89% 40 85,11% 7 14,89% 

Acordeão 0                

Alaúde 0                

Canto 0                

Clarinete 3  0 2 1  0  0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 

Contrabaixo 0                

Composição 0                

Cravo 0                

Fagote 0                

Fl bisel 0                

Fl transversal 5  0 4  0  0 1 20,00% 4 80,00% 1 20,00% 

Guit. Portuguesa 0                

Harpa 0                

Oboé 0                

Órgão 0                

Percussão 0                

Piano 12 2 2 7 1 0 0,00% 11 91,67% 1 8,33% 

Saxofone 0                

Trombone 0                

Trompa 0                

Trompete 0                

Tuba 0                

Viola dedilhada 0                

Violeta 0                

Violino 15  0 5 6  0 4 26,67% 11 73,33% 4 26,67% 

Violoncelo 12 1 6 3  0 2 16,67% 10 83,33% 2 16,67% 
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Iniciação Loures 
 

Disciplinas 
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º 
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Ini. Musical 57 12 33 9 1 2 54 94,74% 3 5,26% 

C. Conjunto 57 7 44 4 0  2 55  100,00% 0  0,00% 

Acordeão 0                 

Alaúde 0                 

Canto 0                 

Clarinete 0                 

Contrabaixo 0                 

Composição 0                 

Cravo 0                 

Fagote 0                 

Fl bisel 7 4 2  0  0 1  6 100,00% 0  0,00% 

Fl transversal 0                

Guit. Portuguesa 0                

Harpa 0                

Oboé 0                

Órgão 0                

Percussão 2 1 1 0  0 0  2 100,00%  0 0,00% 

Piano 15 2 5 7 1 0 14  93,33%  1 6,67% 

Saxofone 0                

Trombone 0                

Trompa 0                

Trompete 0                

Tuba 0                 

Viola dedilhada 0                 

Violeta 1 0  1 0  0  0 1  100,00% 0 0,00% 

Violino 20 3 10 4 3 0 20 100,00% 0 0,00% 

Violoncelo 12 2 3 7 0  0 0  100,00% 0 0,00% 

 
Comparando as três tabelas referentes às Iniciações observamos que o núcleo principal é 
a Sede com 135 alunos distribuídos por 20 instrumentos. A Amadora começou o ano 
lectivo com 47 alunos distribuídos por 5 instrumentos e Loures com 57 alunos 
distribuídos por 6 instrumentos. Quer em Loures quer na Amadora as classes de 
Violino, Piano e Violoncelo são as que têm um significativo número de alunos (12 ou 
mais). Para além destas classes existem, na Amadora, 3 alunos de Clarinete e 4 de 
Flauta transversal, e em Loures, 7 de Flauta de bisel, 2 de Percussão e 1 de Violeta.   
Constata-se também que a Sede, mesmo com um universo de alunos bastante maior, 
tem uma percentagem de sucesso de praticamente 100% em todos os instrumentos 
(excepção apenas na viola dedilhada, 80%) e uma percentagem de anulações muito 
reduzida dentro do seu universo de alunos. 
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Loures tem também excelentes resultados com uma taxa de sucesso de 100% em 5 
instrumentos e de 93% em Piano. A percentagem de anulações é também muito 
reduzida. 
A Amadora apresenta piores resultados: apenas um instrumento atinge 100% de 
sucesso, os restantes 4 instrumentos, embora com resultados muito positivos apresentam 
pequenas taxas de insucesso. Também bastante preocupante é a elevada percentagem de 
anulações, 25,5%. Será necessário perceber os motivos desta elevada percentagem de 
anulações bem como o menor sucesso apresentado por este pólo. 
 
 
Curso Básico (regimes integrado e supletivo) 
 
Foram analisados um total de 353 alunos, distribuídos pelos dois regimes, 164 alunos no 
regime integrado e 189 alunos no regime supletivo. 

 
 

Disciplina 
B

ás
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Acordeão 2 4 

Clarinete 9 5 

ContraContrabaixo 8 2 

Cravo 4 2 

Fl bisel 2 12 

Fl transversal 10 12 

Guit. Portuguesa 2 2 

Harpa 3 1 

Oboé 3 0 

Órgão 7 2 

Percussão 8 7 

Piano 23 54 

Saxofone 3 4 

Trombone 3 1 

Trompa 5 0 

Trompete 5 4 

Tuba 2 1 

Viola dedilhada 8 22 

Violeta 3 4 

Violino 31 20 

Violoncelo 23 30 

Atelier Musical 88 65 

Formação Musical 164 189 

Orquestra e Coro 76 124 
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Observe-se a distribuição do número de alunos por instrumento no seguinte quadro: 
 

 
 
Regista-se em Piano, no regime supletivo, um maior número de alunos a frequentar o 
curso, quando comparado com os outros instrumentos. Já no regime integrado, é o 
Violino que regista o número mais alto de alunos inscritos. 
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Médias: 
Disciplina 

B
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Acordeão 3 3,5 

Clarinete 3,4 3,4 

Contrabaixo 3,6 3,5 

Cravo 3,5 3 

Fl bisel 4 3,9 

Fl transversal 3,8 3,8 

Guit. Portuguesa 3 3 

Harpa 3,7 3 

Oboé 4,3   

Órgão 3,8 3 

Percussão 3,8 3,8 

Piano 3,5 3,5 

Saxofone 3,4 3,5 

Trombone 4 3 

Trompa 3,8   

Trompete 3,9 3,8 

Tuba 4 4 

Viola dedilhada 3,3 3,3 

Violeta 4 3,8 

Violino 4,2 4,1 

Violoncelo 3,9 3,8 

Atelier Musical 4,1 4 

Formação Musical 3,5 3,5 

Orquestra 4,6 4,5 

Coro 4 4 

Média 3,8 3,6 

 
 
 
A média global das disciplinas nos dois regimes regista uma ligeira diferença: média de 
3,8 no regime integrado e média de 3,6 no regime supletivo. 
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Observe-se o seguinte quadro, com a média por instrumento: 

 
 
O Oboé não tem alunos no regime supletivo. Nos restantes instrumentos, as médias são 
equilibradas, quando comparadas entre os dois regimes. Observam-se melhores resultados no 
regime integrado, em Orgão, Trombone e Harpa e no supletivo em Acordeão. 
 
Observe-se o seguinte quadro, com a média perfeitamente equilibrada entre os regimes supletivo 
e integrado nas restantes disciplinas do ensino básico: 
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A percentagem de sucesso dos alunos do regime integrado é bastante evidente quando se observa 
o quadro seguinte. À excepção da Viola dedilhada, que regista 14,3% de reprovações, Formação 
Musical, com 10,2% e Contrabaixo com 12,5% também de reprovações, todas as outras 
disciplinas apresentam um índice de reprovações muito baixo, ou nulo, na maior parte dos casos. 

, 

Disciplina  
Bás   

N
º 

A
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n
o

s 

N
º 
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o
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P
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P
e
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e
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F. Musical 166 149 89,8% 17 10,2% 

C. Conjunto 174 172 98,9% 2 1,1% 

Acordeão 2 2 100,0%   0,0% 

Alaúde           

Canto           

Clarinete 9 9 100,0% 0 0,0% 

Contrabaixo 8 7 87,5% 1 12,5% 

Cravo 4 4 100,0% 0 0,0% 

Composição           

Fagote           

Fl bisel 2 2 100,0% 0 0,0% 

Fl 
transversal 10 10 100,0% 0 0,0% 

Guit. 
Portuguesa 2 2 100,0% 0 0,0% 

Harpa 3 3 100,0% 0 0,0% 

Oboé 3 3 100,0% 0 0,0% 

Órgão 8 8 100,0% 0 0,0% 

Percussão 8 8 100,0% 0 0,0% 

Piano 23 22 95,7% 1 4,3% 

Saxofone 3 3 100,0% 0 0,0% 

Trombone 3 3 100,0% 0 0,0% 

Trompa 5 5 100,0% 0 0,0% 

Trompete 6 6 100,0% 0 0,0% 

Tuba 2 2 100,0% 0 0,0% 

Viola 
dedilhada 7 6 85,7% 1 14,3% 

Violeta 3 3 100,0% 0 0,0% 

Violino 31 30 96,8% 1 3,2% 

Violoncelo 23 22 95,7% 1 4,3% 
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A percentagem de sucesso é também bastante significativa no regime supletivo, à 
excepção da Formação Musical, Piano, Viola dedilhada, Violeta e Violino, com 9,4%, 
16,7%, 10%, 25% e 15% respectivamente.  

 

Disciplina  
Bás   
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P
e
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e
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F. Musical 191 173 90,6% 18 9,4% 

C. Conjunto 178 175 98,3% 3 1,7% 

Acordeão 4 4 100,0%   0,0% 

Alaúde           

Canto           

Clarinete 5 5 100,0% 0 0,0% 

Contrabaixo 2 2 100,0% 0 0,0% 

Cravo 2 2 100,0% 0 0,0% 

Composição           

Fagote           

Fl bisel 11 11 100,0% 0 0,0% 

Fl 
transversal 12 12 100,0% 0 0,0% 

Guit. 
Portuguesa 2 2 100,0% 0 0,0% 

Harpa 1 1 100,0% 0 0,0% 

Oboé           

Órgão 2 2 100,0% 0 0,0% 

Percussão 7 7 100,0% 0 0,0% 

Piano 54 45 83,3% 9 16,7% 

Saxofone 4 4 100,0% 0 0,0% 

Trombone 4 4 100,0% 0 0,0% 

Trompa 4 4 100,0% 0 0,0% 

Trompete 4 4 100,0% 0 0,0% 

Tuba 4 4 100,0% 0 0,0% 

Viola 
dedilhada 30 27 90,0% 3 10,0% 

Violeta 4 3 75,0% 1 25,0% 

Violino 20 17 85,0% 3 15,0% 

Violoncelo 29 29 100,0% 0 0,0% 
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Curso secundário - regime integrado 
 

Disciplinas   N
º 

A
lu
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o

s 

M
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F. Musical 64 14,3 56 87,5% 8 12,5% 

F. 
Musical/Canto 3 17 3 100,0% 0 0,0% 

C. Conjunto 131 15,4 123 93,9% 8 6,1% 

Acordeão 1  1 100% 0 0,0% 

Alaúde 0 0 0 0,0% 0 0,0% 

Canto 11 14,6 7 63,6% 4 36,4% 

Clarinete 5 9,8 3 60,0% 2 40,0% 

Contrabaixo 0 0 0 0,0% 0 0,0% 

Composição 2 13 2 100,0% 0 0,0% 

Cravo 0 0 0 0,0% 0 0,0% 

Fagote 2 15 2 100,0% 0 0,0% 

Fl bisel 0 0 0 0,0% 0 0,0% 

Fl transversal 3 13,7 2 66,7% 1 33,3% 
Guit. 
Portuguesa 1 5 0 0,0% 1 100,0% 

Harpa 1 19 1 100,0% 0 0,0% 

Oboé 0 0 0 0,0% 0 0,0% 

Órgão 2  1 50,0% 1 50,0% 

Percussão 1 9 0 0,0% 1 100,0% 

Piano 8 13,9 8 100,0% 0 0,0% 

Saxofone 2 13,5 2 100,0% 0 0,0% 

Trombone 2 16 2 100,0% 0 0,0% 

Trompa 1 14 1 100,0% 0 0,0% 

Trompete 5 13,4 5 100,0% 0 0,0% 

Tuba 1 14 1 100,0% 0 0,0% 

Viola 
dedilhada 2 16 2 100,0% 0 0,0% 

Violeta 1 15 1 100,0% 0 0,0% 

Violino 9 14,2 8 88,9% 1 11,1% 

Violoncelo 7 16,6 7 100,0% 0 0,0% 

 
Considerou-se apenas o levantamento das disciplinas Formação Musical, Formação 
Musical/Canto e Classe de Conjunto (aglomerando Orquestra, Música de Câmara e 
Coro). Em classe de conjunto o número duplica em relação à Formação Musical, pelo 
facto de os alunos estarem inscritos em duas disciplinas. Releve-se a distribuição do 
número de alunos por instrumento, bem como as médias. A percentagem de sucesso é 
excelente na maioria dos casos. 



 15 

 
Número de alunos:  

 
 
Perfazendo um total de 67 alunos a Formação Musical, os 3 alunos inscritos em 
Formação Musical/Canto reflectem a fase de transição de aplicação dos novos 
currículos no mesmo curso. A classe de conjunto tem 131 matrículas, representando 
duas disciplinas por cada aluno (Orquestra, Música de Câmara ou Coro).  
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Distribuição do número de alunos por instrumento: 

 
 
 
Não tendo sido feito o levantamento do Curso Profissional por estar em vias de extinção 
e onde certamente se observariam excelentes resultados, convém observar a distribuição 
acima representada no regime integrado, no total 65 alunos, que é, sem dúvida, objecto 
de reflexão. 
 
Acordeão, Violeta, Tuba, Trompa, Percussão, Harpa, Guitarra Portuguesa são 
instrumentos que têm apenas um aluno a frequentar o curso secundário. Não existem 
alunos a frequentar o curso de Alaúde, Contrabaixo, Cravo, Flauta de bisel e Oboé. 
Muitos instrumentos são frequentados por dois alunos. 
Sobra o Canto, curso secundário por natureza, Piano, Violino e Violoncelo, onde existe 
mais representatividade.  
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Nas médias observadas, releve-se a classe de Harpa, Violoncelo, Viola dedilhada e 
Trombone, logo seguida da Violeta, Fagote, Canto e Violino. Como exemplo de 
insucesso, observa-se a Guitarra Portuguesa, a Percussão e o Clarinete. Estas médias 
têm que ser analisadas também face ao número de alunos em cada instrumento. 
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Curso secundário - regime supletivo 
 

Disciplinas   N
º 
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F. Musical 82 13,6 77 93,90% 5 6,10% 

F. 
Musical/Canto 35 13,6 27 77,10% 8 22,90% 

C. Conjunto 163 14 156 95,70% 7 4,30% 

Acordeão 1 15 1 100,00% 0 0,00% 

Alaúde 0 0 0 0,00% 0 0,00% 

Canto 80 14,4 69 86,30% 11 13,80% 

Clarinete 4 16 3 75,00% 1 25,00% 

Contrabaixo 1 13 1 100,00% 0 0,00% 

Composição 2 16 2 100,00% 0 0,00% 

Cravo 2 15 2 100,00% 0 0,00% 

Fagote 1 12 1 100,00% 0 0,00% 

Fl bisel 1 18 1 100,00% 0 0,00% 

Fl transversal 6 14,3 6 100,00% 0 0,00% 

Guit. 
Portuguesa 1 10 1 100,00% 0 0,00% 

Harpa 4 16,5 4 100,00% 0 0,00% 

Oboé 2 14 2 100,00% 0 0,00% 

Órgão 1 17 1 100,00% 0 0,00% 

Percussão 0 0 0 0,00% 0 0,00% 

Piano 9 14,7 9 100,00% 0 0,00% 

Saxofone 2 14 2 100,00% 0 0,00% 

Trombone 0 0 0 0,00% 0 0,00% 

Trompa 1 13 1 100,00% 0 0,00% 

Trompete 0 0 0 0,00% 0 0,00% 

Tuba 0 0 0 0,00% 0 0,00% 
Viola 
dedilhada 6 12,5 4 66,70% 2 33,30% 

Violeta 0 0 0 0,00% 0 0,00% 

Violino 7 12,2 4 57,10% 3 42,90% 

Violoncelo 7 16,1 7 100,00% 0 0,00% 
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À semelhança do regime integrado, considerou-se apenas o levantamento das 
disciplinas Formação Musical, Formação Musical/Canto e Classe de Conjunto 
(aglomerando Orquestra, Música de Câmara e Coro). Em classe de conjunto o número 
duplica em relação à Formação Musical, pelo facto de os alunos estarem inscritos em 
duas disciplinas. Releve-se a distribuição do número de alunos por instrumento, bem 
como as médias. A percentagem de sucesso é excelente na maioria dos casos, à 
excepção de Violino e de Viola dedilhada. 
 
 

 
 
Perfazendo um total de 117 alunos em Formação Musical, estão distribuídos com 82 
alunos na Formação Musical e 35 Formação Musical/Canto. 
Existem mais alunos em Formação Musical/Canto no regime supletivo do que no 
regime integrado. Já a Classe de Conjunto tem 163 inscrições o que caracteriza o regime 
supletivo: frequentam obrigatoriamente 4 disciplinas, em que a inscrição na Classe de 
Conjunto pode ser apenas numa das disciplinas (considerando a inscrição nas outras 
disciplinas teóricas existentes). 
 

 
 
As médias nas duas disciplinas de Formação Musical são exactamente iguais.   A média 
da Classe de Conjunto é substancialmente mais alta, já que a avaliação individual se 
dilui mais nas disciplinas de grupo. 
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Distribuição do número de alunos por instrumento: 

 
No regime supletivo, o Canto tem a maioria dos alunos, seguido do Violino, Piano e 
Violoncelo, que contrastam com o número de alunos distribuído pelos outros 
instrumentos. Alaúde, Percussão, Trombone, Trompete, Tuba e Violeta não têm alunos 
a frequentar o instrumento. 
 
Médias: 

 
A Flauta de bisel apresenta a média mais alta (seguida de Órgão, Harpa e Violoncelo.) 
A Guitarra Portuguesa apresenta uma média sofrível. 
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b) Formação geral 
A existência do regime integrado na EMCN implica a coabitação de duas valências, a 
formação vocacional (musical) e a formação geral, que se interligam e complementam, 
formando um todo em que se multiplicam os desafios pedagógicos e os objectivos de 
excelência. Se os alunos procuram (ou devem procurar) a EMCN pela sua formação na 
Música, a formação geral é também fundamental nos seus processos de aprendizagem. 
Desse facto decorre a necessidade de analisar anualmente os resultados obtidos nos 
exames, por estes constituírem um indicador importante (entre outros) para a avaliação 
interna da escola. 
Como nos anos anteriores, a análise incide sobre os anos terminais de ciclo, para 
possibilitar uma comparação com os resultados nacionais, mas não é demais voltar a 
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 da 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. E embora o número de 
alunos a realizar exames nesta escola esteja a aumentar, continua a ser um número 
pequeno, mesmo comparando com a maioria das escolas de ensino regular. 
No ensino básico, a análise de dados continua condicionada pelos escassos dados que 
foram divulgados pelo ministério em 2011, o que apenas permite 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 realizam-se exames nacionais às disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática desde 2012. Os gráficos seguintes ilustram os resultados 
obtidos nestes exames pelos 32 alunos que realizaram os exames este ano e permitem 
também uma comparação com os resultados dos anos anteriores.  
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O primeiro aspecto a destacar neste gráfico é que, em Língua Portuguesa, não se 
registaram classificações de nível negativo nesta escola. Nenhum dos nossos alunos 
obteve nível 1 ou 2. Todos tiveram classificações positivas, com especial incidência no 
nível 4 que apresenta uma subida bastante acentuada em relação ao nível 3. Não se 
registaram classificações de nível 5, mas a nível nacional esta nota também apresenta 
uma percentagem diminuta, tal como aconteceu no ano passado. 
Este gráfico mostra claramente que os resultados obtidos foram bons, mesmo óptimos, 
conforme também se pode confirmar no gráfico seguinte. 
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Observando os resultados dos anos anteriores, repara-se que a percentagem das 
classificações negativas (níveis 1 e 2, em tons de azul) obtidas pelos alunos da EMCN 
foram sempre inferiores à percentagem nacional, e em 2014 são de 0%. As 
classificações positivas (níveis 3, 4 e 5, em tons de rosa) mantêm-se superiores à 
percentagem nacional, sendo em 2014 de 100%, o que é, em termos globais, o melhor 
que se pode desejar.  
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Ainda relativamente ao 6º ano, e aos mesmos 32 alunos, analisem-se agora os resultados 
na disciplina de Matemática. Mais uma vez se assinala com agrado não se registarem 
resultados de nível 1 na EMCN e a percentagem de resultados de nível 2 ser 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. Resta salientar 
que a nível nacional houve maior número de classificações negativas do que positivas, e 
que na EMCN se mantém a situação inversa, e de forma distanciada (25% tiveram 
negativa e 75% positiva). 
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Comparando com os resultados de 2012 e 2013, verifica-se que as classificações 
negativas (níveis 1 e 2, em tons de azul) têm vindo a aumentar na EMCN, 
acompanhando a tendência nacional. Ainda assim, estas continuam a ser muito 
inferiores à percentagem nacional, e as classificações positivas (níveis 3, 4 e 5, em tons 
de rosa) muito superiores.  
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Verifica-se que a preocupante tendência nacional é o aumento da percentagem de 
negativas e a diminuição da percentagem de positivas e que o mesmo se verifica na 
EMCN, embora se mantenham bons os resultados na nossa escola. Seria desejável que a 
escola desenvolvesse alguns mecanismos de defesa, de uma certa “imunidade” aos 
fenómenos e às circunstâncias exteriores, de forma a preservar a qualidade das 
aprendizagens dos nossos alunos e continuar com a apresentação de bons resultados. 
 
 
No 9ºano de escolaridade temos uma população de 31 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 claramente inferior à nacional, e 
os de nível 3, 4 e 5 (que correspondem a uma classificação positiva) são superiores à 
percentagem nacional. É de salientar que a percentagem de classificações positivas 
(87%) na EMCN é um óptimo resultado, considerando que trata do final de um ciclo já 
trabalhoso, complexo e exigente (embora se possa sempre desejar e trabalhar para que 
ainda melhore). 
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Analisando agora 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, regista-se que, felizmente, em 2014 as classificações da escola se distanciaram 
das nacionais. Aliás, os bons resultados obtidos nesta escola em 2014 só são 
comparáveis aos de 2011, mas também é de salientar que, na EMCN, em todos os anos, 
a percentagem de positivas foi sempre muito superior à de negativas. 
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Também na disciplina de Matemática, os resultados obtidos na EMCN se diferenciam 
positivamente da situação nacional. A diferença entre as percentagens dos níveis 2 
(negativa) e 3 (positiva), na escola e a nível nacional, é a mais significativa, mas os bons 
resultados verificam-se em todos os níveis. 
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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 ou semelhantes ou 
ligeiramente melhores que os resultados nacionais, sendo que esse facto nem sempre 
significou bons resultados para os nossos alunos. Como já foi referido no relatório 
anterior, esta proximidade de resultados é um mau indicador para a escola, já que em 
2011 e 2013 as percentagens de negativas foram superiores às percentagens de 
positivas. Em 2014 o panorama nacional melhorou, mas o salto qualitativo dos 
resultados na nossa Escola foi muito superior, tendo-se registado 26% de classificações 
negativas e 74% de positivas, que são os melhores resultados de sempre, quer a nível 
interno quer em comparação com os resultados nacionais. 
 
 
Comparando os ciclos do ensino básico desde 2012, percebe-se que os resultados 
obtidos pelos alunos no 9º ano não tenham a excelência que se verifica no 6º ano, apesar 
de terem melhorado significativamente em 2014. Como já foi referido no relatório 
anterior, 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. Na disciplina de Matemática, e no 3º ciclo principalmente, acentuam-se as 
dificuldades sentidas pelos alunos, dadas as perniciosas alterações constantes ao 
programa, às metas, aos conteúdos curriculares, ao formato dos exames nacionais, etc. 
Também se chama mais uma vez a atenção para as consequências 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). Todos estes factores têm impacto no rendimento 
escolar dos alunos, e importa que os professores continuem a trabalhar para que os 
alunos possam, por um lado, aproveitar as influências benéficas e, por outro, consigam 
distinguir as que constituem obstáculos e sejam capazes de os ultrapassar. 
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Em resumo, embora os bons resultados obtidos neste ano possam ser melhorados, estes 
dão-nos a indicação de que estão a ser tomadas as melhores decisões e atitudes para que 
na EMCN o ensino seja de facto de qualidade. 
 
Perante esta evolução, resta insistir nas sugestões feitas nos anos anteriores. 
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 continue a elevar o nível de exigência nestas disciplinas, 
principalmente nos anos de início de ciclo. 
 
 
No 12º ano de escolaridade é difícil definir com rigor a população de alunos que 
realizam os exames nacionais. Os cursos de proveniência são diversos, assim como as 
situações em que os alunos se encontram (transferências, mudanças de curso com 
equivalências, etc). Em 2014, os alunos que foram realizar o exame de Português eram, 
sobretudo, dos cursos do ensino artístico especializado e dos cursos profissionais, 
apresentando-se todos 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). Assim, sempre que se referir os alunos como “internos”, estão a ser referidos os 
alunos nestas circunstâncias, que são 10, 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 2014 é de 34. 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.  
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Neste gráfico pode-se observar que, em 2014, a média das classificações na EMCN foi 
igual à média nacional, o que revela uma melhoria significativa de resultados na escola, 
e também a nível nacional, porque a média atingida foi positiva (10,7 valores). Por 
outro lado, embora não seja visível neste gráfico, a diferença entre as classificações dos 
alunos do curso profissional e do curso de ensino artístico especializado, atenuou-se 
significativamente. Há já alguns anos que, na EMCN, se procurava fazer uma 
aproximação do programa de Português do curso profissional ao programa de Português 
avaliado em exame nacional. Este esforço continuado, feito pela escola e pelos alunos, 
para obter uma melhor preparação para o exame, foi frutuoso, como se pode observar 
pelos resultados de 2014. Ainda para reforçar os dados apresentados, deve referir-se que 
as 34 classificações de exame obtidas na EMCN se situaram entre os 8 e os 15 valores, 
com excepção de um aluno (do ensino artístico especializado) que teve 2 valores e outro 
(do profissional) que obteve 6 valores. 
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Relativamente aos alunos “internos” da escola (10) que provêm do ensino artístico 
especializado e cujo programa é o avaliado pelo exame nacional, regista-se também 
uma melhoria nos resultados de cerca de um valor, tanto na classificação final atribuída 
pelo professor (CIF) cuja média foi de 13,4 valores, como nas classificações de exame 
(CE) cuja média foi de 10,3 valores. A diferença registada entre as duas médias 
mantém-se de acordo com o que é normal (o mesmo se verifica a nível nacional) devido 
aos diferentes critérios e instrumentos de avaliação que se utilizam ao longo do ano na 
classificação interna e que vão muito para além dos testes escritos, que é basicamente 
no que consiste um exame. 
 
 
Numa outra perspectiva de análise sobre a totalidade dos alunos que realizaram o 
exame, é preciso salientar que, dos 34, apenas 7 alunos não atingiram a nota mínima 
para se candidatarem ao ensino superior público. Este dado representa uma melhoria 
considerável em relação aos anos anteriores, considerando ainda que nem todos os 
alunos que fizeram exame estavam em condições de se candidatar e outros 
prosseguiram estudos a nível superior independentemente da classificação obtida no 
exame de Português (nomeadamente, no estrangeiro). 
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Embora se verifique uma melhoria nos resultados neste ano, ainda estamos longe do que 
todos desejaríamos. É fundamental e urgente que se aumente o nível de exigência na 
disciplina de Português, em todos os anos de escolaridade, mas principalmente nos 
primeiros, insistindo nos hábitos de leitura e escrita. 
 
Testes intermédios 
Em 2013/2014, de acordo com as directrizes do Conselho Pedagógico, foram realizados 
os testes intermédios de Matemática e Português de 9º ano incluídos no projecto 
nacional e cumprindo rigorosamente as condições aí exigidas.  
No teste intermédio de Português, a média dos resultados obtidos na escola foi de 
59,8% e a nível nacional de 57,3%. 
No teste intermédio de Matemática, a média dos resultados obtidos na escola foi de 
55,7% e a nível nacional de 45,8%. 
As professoras de ambas disciplinas afirmaram, na altura da inserção dos dados da 
escola na plataforma informática nacional, que tinham registado algumas flutuações em 
relação às habituais classificações obtidas por alguns alunos, mas que não havia impacto 
significativo nos níveis do final desse período. As duas professoras também salientaram 
e elogiaram o aspecto formativo dos testes intermédios. 
Este projecto foi extinto quase na sua totalidade (mantém-se o Inglês do secundário e os 
do 2º ano de escolaridade) pelo organismo responsável pela sua organização (IAVE, ex-
GAVE), pelo que se transcreve aqui, na íntegra, parte do texto do relatório de 2014: 
 

 “Em relação aos testes aplicados no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário, 
considerando as evidências que os relatórios de anos anteriores têm revelado, nomeadamente o 
facto de ser residual, ou mesmo imperceptível, o seu impacto na melhoria do desempenho dos 
alunos, entende-se, passados quase 10 anos desde o início do projecto, já não se justificar a sua 
continuidade nos moldes vigentes.” 
 
 
Aulas de Apoio 
 
- Aulas de apoio no ensino geral: 
Foram entregues sete relatórios relativos a aulas de apoio abrangendo um universo de 
32 alunos do básico e 13 do secundário. 
 
ANO DISCIPLINA Nº ALUNOS RESULTADOS 
5º  Matemática 7 5 alunos obtiveram resultados positivos  
6º  Matemática 9 8 alunos obtiveram resultados positivos 
6º  Português 5 Resultados positivos 
8º  Português 1  Resultados positivos 
9º Matemática 10 4 alunos obtiveram resultados positivos 
10º Inglês 4 É prematuro fazer um balanço (houve 6 aulas)  
10º Filosofia 6 Resultados positivos 
11º Filosofia 2 Insucesso (muitas faltas/dificuldades de base)  
12º Português 1 Algumas melhorias (dificuldades de base)  
 
O balanço das aulas de apoio é em geral positivo, constatando-se que os casos de 
insucesso se devem sobretudo à falta de assiduidade. 



 30 

Os apoios de Inglês ao 10º ano apenas começaram no final do 2º período devido ao 
facto de não haver professores com horário disponível. Os apoios foram dados em 
tempos extra-horário. 
No 12º ano, apesar de vários alunos estarem sinalizados para ter aulas de apoio, apenas 
um frequentou essas aulas. 
 
 - Aulas de apoio no ensino vocacional: 
No ano lectivo de 2013/14 ingressaram alguns alunos oriundos de outras escolas, que 
apresentavam um desfasamento em relação ao grau e mesmo nos casos em que tinham 
sido colocados no grau correcto, o nível de conhecimentos demonstrados era 
insuficiente, face às competências a adquirir previstas nos programas. Na maior parte 
dos casos, o facto de as turmas no curso básico, regime integrado, estarem desdobradas, 
facilitou a integração dos mesmos, já que as turmas tinham um número reduzido de 
alunos, o que possibilitou a aferição das aprendizagens em relação aos objectivos a 
atingir. 
Registaram-se algumas excepções nos vários regimes e cursos, tendo alguns alunos tido 
aulas de apoio. Outros alunos realizaram provas de acumulação, evidenciando sucesso. 
Em situações pontuais registou-se insucesso em relação a um número reduzido de 
alunos, não tendo sido possível colmatar o desfasamento. 
Dos relatórios apresentados, conclui-se que a aula de apoio é uma ferramenta útil para 
alguns alunos em que se verifique um contexto pedagógico que assim o justifique e por 
um período de tempo definido, pelas características inerentes ao ensino vocacional 
ministrado na escola. 
 
 
Quadros de mérito  
Cabe aqui uma referência à suspensão dos quadros de mérito, que haviam sido 
instituídos ao abrigo do art.º 104º do Regulamento Interno com o intuito de distinguir o 
mérito académico (quadro Garrett) e o mérito artístico (quadro Bontempo) dos alunos 
da EMCN. 
Tal como alertara o anterior relatório de avaliação interna, a experiência prática da 
implementação dos referidos quadros na EMCN evidenciou o risco de transformação 
num objectivo autónomo daquilo que, na realidade, deveria ser a consequência de uma 
boa prestação escolar, musical e até cívica do aluno e de um elevado rendimento ao 
longo do ano. De igual forma, o mesmo relatório realçou o carácter pedagógico da 
iniciativa que, em caso algum, deveria interferir no processo de avaliação, sob pena de 
perverter os objectivos que estiveram na sua génese. 
A prática escolar, todavia, acabou por aconselhar a suspensão dos quadros de mérito, 
que viria a ser deliberada em sede de Conselho Pedagógico. 
 
 
→ “Promover a articulação de conteúdos e saberes nas diferentes disciplinas”  
Diversos projectos e actividades realizados ao longo do ano lectivo 2013/14 
promoveram a interdisciplinaridade entre as áreas vocacional e académica, cruzando 
música, dança, texto, línguas estrangeiras, expressão dramática, história, etc. É positivo 
e desejável que a interdisciplinaridade seja promovida a nível de escola e que envolva 
cada vez mais a área académica. 
 
Alguns exemplos de projectos interdisciplinares realizados pela EMCN: 
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O projecto “Le Bourgeois Gentilhomme”, levado a cabo com notável envolvimento da 
comunidade escolar e adesão de público, poderá, neste particular, ser considerado 
modelar pela participação activa de docentes da EMCN (da área vocacional e 
académica), de alunos e de convidados, quer na representação, quer na prestação 
musical, quer ainda na coreografia, encenação, etc., constituindo uma bem sucedida 
iniciativa de abertura à comunidade e testemunhando a pujança artística e mobilizadora 
que continua a enriquecer esta instituição.   
 
→ “Prosseguir o investimento nos cursos de iniciação como aposta válida numa 
“base da pirâmide” cada vez mais consistente, assentando-se o cumprimento da 
EMCN em alicerces progressivamente mais firmes”   -  cf. pp.5 a 8 
 
Na sequência do protocolo firmado com a Câmara Municipal do Seixal, foi inaugurado 
em Novembro de 2013 mais um pólo da EMCN, desta feita naquela cidade. 
Destinado a alunos do 1.º ciclo (do 1º ao 4º ano), este pólo oferece cursos de Iniciação, 
com as disciplinas de Iniciação Musical, classe de conjunto e de instrumento 
(Contrabaixo, Flauta, Oboé, Saxofone, Trompa, Trompete e Tuba).  
 
Esta aposta nos pólos, além de cumprir um propósito descentralizador, representa de 
igual modo uma aposta na “base da pirâmide” cuja importância os relatórios de 
avaliação interna vêm sucessivamente sublinhando. 
Clarifique-se, a este propósito, que esta questão da aposta nas Iniciações tem não apenas 
uma expressão quantitativa (a “base da pirâmide”) mas sobretudo e antes de mais um 
fundamento qualitativo. Significa isto que ainda que porventura os alunos das Iniciações 
maioritariamente não venham a “alimentar” os cursos Básico e Secundário, os que o 
fazem demonstram uma outra consistência na sua preparação.  
 
Regista-se, pois, que a aposta nas Iniciações continua presente nas decisões estratégicas 
na EMCN, reflectindo-se (com excepção do ano lectivo 2011/12) num aumento do 
respectivo número de alunos, ainda que com restrições na admissão em diversos 
instrumentos.  
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Desejavelmente, manter-se-á essa aposta também na sede (apesar dos constrangimentos 
logísticos), não só em vista dos alunos da cidade de Lisboa, como também pelo facto de 
o contacto com toda a actividade da EMCN, nomeadamente a um nível mais avançado, 
ser pedagogicamente estimulante e enriquecedor para os alunos da Iniciação. 
 
Em matéria de admissão às Iniciações, verificou-se algum desconhecimento ou 
incompreensão dos critérios de admissão por parte dos encarregados de educação dos 
candidatos e até de professores. É necessário que haja uma noção clara de que a 
realização de uma boa prova de admissão é condição necessária para entrar na EMCN, 
mas não é condição suficiente. O número global de vagas e a sua distribuição pelos 
diferentes instrumentos depende de múltiplos factores. Só desta forma todo este 
processo poderá ser compreendido. 
 
→ “Meta-avaliação: optimizar a avaliação interna da EMCN”  
Conforme vem sendo advertido em anteriores relatórios, a eficácia do trabalho de 
avaliação interna dependerá do passo seguinte, da meta-avaliação, i.e., de uma reflexão 
eficaz e consequente sobre o seu conteúdo, capaz de conduzir à melhoria do serviço 
educativo prestado na instituição e pelos seus agentes. Sem este passo em frente, a 
avaliação revelar-se-á estéril, reduzindo-se a um mero acto formal, sem substância nem 
consequências práticas. 
Ao longo do ano lectivo em apreço, registou-se um esforço de optimização da avaliação 
interna da EMCN, o que deve ser realçado. Tal empenho verificou-se a vários níveis: 
- a nível da direcção, com a iniciativa da Directora de suscitar uma reflexão e discussão 
de alguns pontos concretos fundamentais no seio dos departamentos; 
- a nível dos departamentos, com diversos coordenadores a  tomarem a iniciativa de 
apreciar o conteúdo do relatório de avaliação interna  e até, nalguns casos, de 
apresentarem algumas sugestões; 
- no contexto da restante comunidade educativa da EMCN.   
 
Em matéria de divulgação, seria desejável, todavia, outra celeridade na publicação do 
relatório de avaliação interna no site da EMCN. Apresentado institucionalmente a 13 de 
Novembro, apenas dois meses depois, em meados de Janeiro, foi publicado no site 
(recorde-se que o relatório de avaliação interna é um documento da responsabilidade da 
Equipa de Avaliação Interna, não estando sujeito à aprovação de nenhum órgão da 
EMCN, mas apenas à sua apreciação institucional). 
Na verdade, para que a avaliação interna constitua uma efectiva 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. 
 
→ “Afirmar extra-muros a EMCN e os seus alunos, como escola de referência na 
formação de jovens músicos”   Cf. I.3. Observatório EMCN 2013/14  
 
 
→ “Incentivar a difusão e partilha de materiais didácticos”  e  
 “Incentivar práticas que contribuam para a autonomia dos alunos e para a 
cooperação entre pares”  
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O blogue “Recursos Educativos Digitais FM” (http://materialdidacticofm.blogspot.pt/), 
é um bom exemplo de difusão e partilha de materiais didáticos entre professores e 
alunos e aberto, no geral, a qualquer utilizador fora da comunidade escolar. Nele estão 
etiquetados, por conteúdo e grau, recursos vários, que promovem uma prática necessária 
ao bom desempenho na disciplina de Formação Musical. Foi construído com a generosa 
contribuição de alguns professores.  
Existem sites próprios de treino auditivo, que usualmente são aconselhados aos alunos, 
como http://teoria.com/, ou http://8notes.com/.  
Já o YouTube (https://www.youtube.com/) revela-se para todos uma ferramenta 
imprescindível na pesquisa. Os alunos são, nesta geração, excelentes utilizadores da 
internet e habituados a partilhar entre si informação, atitude essa que facilmente conduz 
a uma pesquisa orientada para esta área, de forma útil. 
No geral, pode-se afirmar que existe, sem dúvida, uma boa interacção entre todos os 
membros da comunidade escolar, no sentido de afirmar estas boas práticas. 
 
→ “Promover a qualificação dos professores ao longo da sua vida profissional”  
Há que realçar positivamente a existência de oferta de acções de formação na área da 
música para o ensino vocacional (até há bem poucos anos, inexistente), decorrendo nas 
instalações da EMCN e sob a orientação de professores da casa. 
Em 2013/14, o Centro de Formação Calvet de Magalhães não proporcionou oferta 
formativa financiada tendo no entanto proposto duas acções de formação para 
professores do ensino vocacional que se realizaram na EMCN com as formadoras Profª 
Maria José Borges e Profª Isabel Gonzaga: “Em torno da família Bach nos trezentos 
anos do nascimento de Carl Philipp Emanuel Bach” e “Une Danse à Trois”. 
Frequentaram estas acções 29 professores da EMCN e 4 professores de outras escolas. 
 
→ “ Orientar os alunos para o prosseguimento do estudo da música ou para outra 
área, quando esta não é a sua opção “   
Os cursos do ensino secundário são mais específicos e orientados para determinadas 
áreas, o que obriga os alunos do 9º ano de escolaridade a tomarem algumas decisões 
sobre o seu percurso escolar. Para alguns, estas decisões são fáceis, mas para outros é 
causa de muita perturbação, quer a nível emocional, quer a nível de rendimento escolar. 
Os directores de turma das turmas do 9º ano são unânimes em afirmar que se trata de 
uma fase complicada. Mesmo para os alunos que se sentem atraídos pelo 
prosseguimento de estudos na Música, o receio de não ter um emprego, o receio de 
excluir outras opções das quais também não têm muitos conhecimentos, a insegurança 
sobre as suas próprias capacidades (receios e inseguranças vividas quer pelos próprios, 
quer pela família) levanta muitas dúvidas sobre a opção pelo curso de Música no ensino 
secundário.  
Estas “crises vocacionais” mantém-se ao longo de todo o percurso, embora seja de facto 
no 9º ano que atingem o seu expoente máximo, razão pela qual a escola tem feito 
esforços imensos ao longo destes últimos anos, para manter uma psicóloga com a 
disponibilidade possível, para apoiar os alunos neste ou noutros aspectos. 
A importância da permanência e do atendimento de uma psicóloga é inegável e são de 
registar os progressos que a escola tem conseguido nesse aspecto. 
 
 
→ “Sensibilizar a comunidade envolvente para a música, de modo a atrair mais 
jovens à escola”   
A divulgação do calendário das provas de admissão à EMCN foi realizada pelos canais 

http://materialdidacticofm.blogspot.pt/
http://teoria.com/
http://8notes.com/
https://www.youtube.com/


 35 

habituais (locais de estilo no interior do Conservatório, site da EMCN, redes sociais, 
etc.) e também, neste ano lectivo, através de anúncio num jornal diário de distribuição 
gratuita, em Lisboa. 
Ainda que não faltem alunos à EMCN (são sempre muitos os que anualmente não são 
admitidos) e podendo-se até falar de “lotação completa” face aos constrangimentos 
logísticos, ainda assim se torna importante sensibilizar a comunidade envolvente para a 
Música, dando conhecimento aos mais jovens sobretudo dos instrumentos menos 
conhecidos. Na verdade, 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, pois, 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 (p.ex, protocolos com escolas que promovessem o contacto dos jovens 
com os diversos instrumentos). 
 
 
  1.3.2. Dimensão organizacional 
 
A situação de precariedade e instabilidade associada à situação profissional de grande 
parte do corpo docente tem acarretado dificuldades acrescidas ao integral cumprimento 
da Missão da EMCN. Os relatórios anteriores têm vindo a alertar para a gravidade desta 
situação fortemente 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 fosse formalmente enquadrado (por conveniências jurídico-orçamentais) numa 
mera necessidade transitória e residual, a ser suprida anualmente.  
No ano lectivo de 2012/13, foi dado um pequeno passo com a 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.  
Já no final do ano escolar de 2013/14, iniciou-se um bem mais amplo e abrangente 
processo concursal de vinculação extraordinária para ingresso nos quadros de 28  
professores que nesta casa vinham exercendo a docência há vários anos (preenchendo, 
ainda, outros requisitos necessários). Muitos leccionavam nesta casa há mais de uma 
década (alguns, mesmo, há 15 e 16 anos) sendo contratados até aqui anualmente para 
satisfação de necessidades “transitórias” da EMCN. 
Todavia, continuará a ser necessária a contratação anual de cerca de meia centena de 
professores para satisfazer as necessidades docentes da EMCN, o que num universo 
total de 160 representa uma considerável parte. 

 
→ “Reforçar a participação da comunidade escolar na vida da instituição”   
A participação da comunidade escolar na vida da instituição vem-se manifestando em 
diversas vertentes, nomeadamente: 
 
- na possibilidade de participação nas reuniões do Conselho Geral, como seus membros,  
de representantes dos encarregados de educação, alunos do ensino secundário, pessoal 
não docente, autarquia e comunidade local; 
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 - no envolvimento dos encarregados de educação nas actividades promovidas pela 
EMCN, quer através do acompanhamento dos alunos, quer colaborando mesmo na sua 
produção e organização; 
- em iniciativas próprias dos encarregados de educação em prol dos alunos, da EMCN  e 
de carácter social e solidário; 
- na proposta de eventos como “O Conservatório sai à rua – take 2”  (cf. I,2). 
 
Ao Conselho Geral, como orgão de direcção estratégica onde está representada a 
comunidade educativa, cabe, pois, e antes de qualquer outro, assumir institucionalmente 
essa participação da comunidade escolar na vida da instituição, reunindo regularmente, 
nos temos legais, e chamando e envolvendo todos os seus membros em ordem ao 
exercício das suas competências, em vista do cumprimento da Missão da EMCN. 
Não será demais sublinhar a importância da participação dos pais (e dos alunos) na 
elaboração e no acompanhamento da execução dos documentos fundamentais que 
norteiam a vida da EMCN (PEE, Regulamento Interno e Plano Anual de Actividades). 
Daí que deva ser recordado e realçado o documento de reflexão oportunamente 
elaborado pela Associação de Pais da EMCN sobre o Relatório de Avaliação Interna 
2011/12, manifestação efectiva do envolvimento dos encarregados de educação na vida 
escolar e institucional. Sem prejuízo de participações ou contributos individuais, será 
sempre desejável uma acção presente e interventiva da APEMCN nas questões 
correntes mais determinantes da frequência escolar dos seus educandos e da vida da 
instituição.  
A proposta de novo PEE elaborada pela Equipa de Avaliação Interna foi, por isso 
mesmo, apresentada não só ao Conselho Pedagógico e a todos os departamentos (onde 
foi discutida e referendada), como também enviada para a APEMCN, tendo beneficiado 
de alguns contributos enriquecedores.  
Quanto ao PAA, desejável seria que suscitasse um maior envolvimento da comunidade 
escolar, enriquecendo-o logo na sua elaboração com mais propostas ou sugestões.  
 
→ “Melhorar os canais de circulação da informação”  
Dada a sobrecarga de trabalho e a infeliz escassez de tempo para encontros pessoais na 
escola, formais ou informais, o correio electrónico tem-se revelado um meio muito 
eficaz de transmissão de informação e até de diálogo entre os diversos elementos da 
escola.  
A nível dos departamentos (entre docentes) e a nível das direcções de turma (entre 
direcção, coordenação, directores de turma, conselhos de turma e, principalmente, 
encarregados de educação), o correio electrónico tem sido a opção óptima, permitindo a 
troca de informações, marcação de reuniões, etc., ultrapassando as questões de 
disponibilidade de tempo e de espaço.  
A comunicação entre os docentes da área da formação geral e da área vocacional, 
embora se tenha iniciado com alguma timidez há alguns anos, apresentou também 
melhorias evidentes em 2013/2014, através do correio electrónico, com vantagens para 
todos os envolvidos. 
 
→ “Garantir a plena integração de novos professores e alunos na EMCN”  
A integração dos novos professores e alunos na EMCN tem sido muito dificultada pelas 
vicissitudes dos inícios dos anos escolares. A reunião geral de professores, assim como 
as reuniões com os encarregados de educação, são alguns dos aspectos formais desta 
integração, mas os aspectos mais específicos da situação dos novos professores e dos 
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novos alunos são partilhados com os colegas em conversas informais, que completam 
da melhor forma possível esse processo de integração. 
Está em elaboração um “manual de acolhimento”, uma ideia óptima que, quando 
concluído, poderá vir a ser uma ajuda preciosa, principalmente para os novos alunos e 
respectivos encarregados de educação. 
 
→ “Qualificar o pessoal não docente”    
Subsiste a situação de grave carência, quer em termos de pessoal administrativo, quer 
do pessoal auxiliar que remonta a anos anteriores. 
As insuficiências em sede de pessoal administrativo dificultaram o normal e adequado 
funcionamento dos serviços de secretaria, cada vez mais sobrecarregados. 
Em termos de pessoal auxiliar, subsiste a precária situação que vem sendo 
reiteradamente denunciada nos anteriores relatórios: 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 desta. 
 
→ “Articular o funcionamento das disciplinas de formação geral e vocacional “    
A articulação entre as disciplinas da formação geral e vocacional tem melhorado 
lentamente com o decorrer do tempo, mas subsistem aspectos fundamentais por 
resolver. 
Estabelecer ligações entre os conteúdos curriculares das diferentes disciplinas seria uma 
forma diligente de estimular e motivar ainda mais os nossos alunos. No entanto, a 
rigidez dos programas a serem cumpridos e a falta de tempo e de oportunidade para os 
professores fazerem este “cruzamento” parecem ser obstáculos intransponíveis. 
Outra preocupação: evitar a frequente sobreposição, no tempo e/ou no espaço, das 
actividades desenvolvidas (previstas ou não no Plano Anual de Actividades). 
Urge ainda resolver o problema da enorme concentração de testes, provas e audições 
que por vezes se verifica, perturbadora do funcionamento e podendo mesmo prejudicar 
o aproveitamento dos alunos. Este problema, embora complexo, deverá ser resolvido, 
quiçá com a nomeação de uma equipa coordenadora, coordenadores por ciclo ou através 
do Director de Turma. 
A EMCN apresenta especificidades complexas para cuja resolução se torna necessário, 
a exemplo de outras escolas, encontrar soluções próprias. 
 

  1.3.3. Dimensão física e material 
As restrições financeiras com que o quotidiano da EMCN se continua a debater (e para 
as quais os relatórios anteriores vêm chamando a atenção) conheceram significativo 
agravamento no final do ano lectivo, com o corte anunciado de 56% no orçamento. Tal 
restrição repercutiu-se de imediato em diversas situações concretas da vida escolar, 
como foi o caso do corte nas despesas com fotocópias, passando as audições a não 
dispor de programas/folhas de sala ou a imprimi-los no verso de papel de rascunho. 
Felizmente e após diversas diligências efectuadas, foi reposto o orçamento da EMCN a 
um valor que permitiu prosseguir a sua actividade com alguma “normalidade”. 
 
→ “Preservar o património da EMCN”    
Como indicadores deste objectivo, aponta o PEE: 
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- a realização de um inventário do património mobiliário actualizado anualmente; 
- a responsabilização pessoal dos utilizadores pela integridade dos bens da EMCN que 
utilizam. 
Existe já um inventário dos instrumentos musicais pertença da EMCN, documentado até 
com algumas fotografias. Urge, contudo, acompanhar mais de perto a utilização desses 
instrumentos, disciplinando rigorosamente a sua cedência, registando sempre o seu 
paradeiro e assegurando a sua integridade e a responsabilização efectiva dos 
utilizadores. 
Também em relação ao restante património mobiliário, nomeadamente o mais 
significativo e de maior valia artística (pinturas, esculturas, móveis, etc) seria desejável 
uma inventariação actualizada, acompanhada de medidas de preservação eficazes.  
Relacionado com a preservação do património da EMCN, está a questão da formação 
específica dos funcionários auxiliares – no manuseamento dos instrumentos, p.ex –  
aspecto transversal com implicações em diversas áreas da vida da instituição. 
 
→ “ Apetrechar a escola com equipamentos informáticos, áudio e vídeo “    
A EMCN dispõe de equipamento informático, áudio e vídeo fundamental para a sua 
actividade e já inventariado: computadores (quer para fins pedagógicos, quer para 
utilização administrativa), aparelhagens de som, projectores, impressoras, etc. 
O inventário, com a identificação numérica e descrição de cada equipamento e a 
indicação da sua localização concreta (p.ex: secretaria, biblioteca, TIC, salas) é um 
instrumento fundamental para uma adequada utilização e preservação de todo o material 
existente. Impõe-se, por isso, uma actualização regular, de preferência também com a 
indicação do estado de funcionamento do equipamento.  
  
→ “ Adequar progressivamente o espaço físico da escola às necessidades educativas 
(sede e pólos)”    
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. Este 
constrangimento está, sem dúvida, entre os que mais gravemente afectam a vida da 
EMCN no seu dia-a-dia, perturbando seriamente a organização e a prestação do serviço 
educativo, chegando a comprometer a segurança da comunidade escolar (cf.II.2). 
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 arriscando danificar 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 instalação eléctrica de alguns sectores do edifício está num estado de preocupante 
degradação e perigo: actualmente, chove num corredor e em várias salas. 
Durante o 2º período, um tecto falso de uma sala de aula ruiu parcialmente por causa 
das infiltrações de água pluviais, a pouca distância de um aluno que aí se encontrava a 
estudar. Pouco antes, caíra um outro bocado de teto noutra sala. Esta situação teve 
grande eco na comunicação social mas, na prática, pouco se fez para resolver 
estruturalmente a situação. 
Também as salas utilizadas para apresentações públicas estão deterioradas e têm sido, 
por necessidade, ocupadas também para aulas. 
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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, continua a aguardar uma efectiva 
intervenção de fundo. Reforça-se a conveniência de 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. 
 
Gestão de Salas  
Desde há vários anos que a gestão dos espaços de aula na EMCN se revela um problema 
crucial. Este problema agudizou-se nos últimos anos devido à entrada em 
funcionamento do regime integrado e ao aumento gradual de alunos que frequenta a 
escola neste regime. A par desta situação, o aumento de actividades, ensaios, grupos de 
câmara, recitais, audições e outros factores (como a inutilização de várias salas por 
degradação), contribuíram para tornar o problema da gestão de salas num assunto que 
tem merecido um grande esforço de reflexão, discussão e análise. 
Dado que muitas dificuldades se mantêm e se fazem sentir em diversos aspectos de 
actividade da EMCN, sugere-se uma análise aprofundada destes problemas por forma a 
encontrar soluções que melhorem o funcionamento e facilitem o estudo e ensaios a 
alunos e professores. Até porque este problema logístico compromete gravemente uma 
das virtualidades habitualmente creditadas ao regime integrado: a possibilidade de os 
alunos poderem realizar o seu estudo diário individual do instrumento no próprio 
conservatório. 
A título de exemplo, refira-se o que se passa com as classes de Órgão, Cravo, Harpa 
(que deixou de ter uma sala de estudo) e as classes de conjunto de música antiga que 
necessitam de salas com órgão e/ou cravo para o seu funcionamento. Desde há três anos 
tem havido um grande investimento na aprendizagem da harmonia ao teclado e do baixo 
contínuo e nas classes de conjunto dedicadas à música antiga. A este investimento por 
parte da escola, professores e alunos, opõe-se muitas vezes a não existência das salas 
disponíveis para esse fim. Estas classes e os alunos destes instrumentos só podem 
estudar e ensaiar nas salas onde se encontram os seus instrumentos o que muitas vezes 
se revela impossível. 
Como foi referido, porque este problema afecta toda a escola, propõe-se o seu estudo e, 
eventualmente, a constituição de uma equipa que possa encontrar soluções para uma 
melhor gestão da generalidade das salas. 
 

 
 
1.3.4. Relação escola/comunidade 

 
→ “ Intervir activamente na vida cultural e musical da cidade de Lisboa, da sua área 
metropolitana e do país “    Cf. I.2. Plano Anual de Actividades 2013/14 
 
→ “ Reforçar parcerias e protocolos”    
Para o desenvolvimento da sua actividade, a EMCN prosseguiu a colaboração com 
diversas instituições, na realização de parcerias e protocolos, sendo de realçar o 
celebrado com a Câmara Municipal do Seixal que permitiu a abertura naquela cidade de 
um novo pólo em 2013/14 (cf. I.1.3.1).  
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2. PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2013/14 
 
A elaboração e apresentação atempada do PAA propicia, desde logo, um maior 
envolvimento e participação de todos na sua elaboração, daí decorrendo uma maior 
aproximação à programação final. Regista-se, pois, positivamente que a primeira versão 
do PAA 2014/15 tenha sido apresentada institucionalmente já em Maio de 2014 para 
apreciação e para recepção dos contributos dos departamentos.  
 
Tal como em anos anteriores, verifica-se que diversos eventos surgem já no decorrer do 
ano lectivo – o que acaba por ser uma inevitabilidade - não sendo possível prever no 
momento da elaboração dos PAA senão um conjunto “nuclear” de actividades (por 
vezes, de forma algo embrionária) posteriormente enriquecido e alargado. 
 
O calendário escolar do ano lectivo 2013/14 foi desde logo condicionado, no seu início, 
pelo atraso no concurso de professores, realizado apenas em meados de Setembro, o que 
retardou o arranque das aulas no 1º período.         
 
Na sua generalidade, o PAA 2013/2014 foi cumprido, não se tendo, contudo, realizado 
o concerto de entrega de diplomas (previsto para 25 de Setembro) nem alguns dos meses 
temáticos previstos (ex: Mês dos Sopros). 

           
Ainda que não inscrita no PAA 2013/2014, realizou-se em Dezembro a iniciativa “O 
Conservatório sai à rua – take 2” que suscitou uma adesão generalizada da comunidade 
escolar (e não só: também de antigos alunos e professores e de numerosos amigos da 
EMCN) cotando-se como um evento de grande impacto intra- e extra-muros.  Muito 
participado, “O Conservatório sai à rua – take 2” promoveu de forma particularmente 
eficaz a ligação ao meio e a abertura ao exterior, com um considerável eco até na 
comunicação social: transmissões na Antena 2, espaço em horário nobre nos principais 
canais televisivos generalistas e reportagens nos mais relevantes jornais diários. Esta 
iniciativa conseguiu ainda angariar significativas verbas em contribuições e donativos 
destinadas à renovação logística da EMCN e à melhoria das condições de ensino nesta 
casa. Enfim, dois meses de árduo trabalho de preparação (APEMCN, direcção, 
produção, professores e alunos, etc.) que resultaram num evento de 18 horas de música 
que se saldou num êxito artístico, pedagógico, financeiro e até mediático.  
 
Uma outra iniciativa com designação afim, “O Conservatório sai à rua”, realizado em 
Abril (prevista no PAA 2012/13), teve uma expressão bem mais circunscrita e uma 
visibilidade sobretudo interna, tendo, por isso mesmo, sido sugerida uma diferente 
denominação para edições futuras que a distinguisse e identificasse com clareza. A 
intenção expressa no PAA seria a de que fosse a “grande actividade de apresentação 
pública da escola” devendo incluir actividades dentro do espaço da EMCN e um dia no 
exterior, de 6ª a domingo (tal como, em anos anteriores, a “Semana Aberta”).  

 
Pela sua relevância pedagógica, salientam-se ainda importantes realizações e eventos 
que têm constituído excelentes oportunidades de apresentação e de crescimento artístico 
dos alunos, reforçando com êxito a ligação da EMCN à comunidade: 
- Masterclasses; 
- Concurso Jovem. Com; 
- Orquestra OJ.COM; 
- Apresentação final do Atelier Musical (“Brundibar”, no Teatro Tivoli); 
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- 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 – destaque particular para a 
participação no Largo de S. Carlos no âmbito do festival “S. Carlos ao Largo”. 
Quanto à temporada de concertos “Le Foyer”, organizada em colaboração com a 
Associação de Amigos da EMCN, apresentou mais de meia centena de concertos e 
eventos de Setembro a Junho, com propostas musicais (e não só) diversificadas, uma 
divulgação eficaz e uma imagem gráfica cuidada, trazendo ao Conservatório - em 
especial ao Salão Nobre, mas também ao renovado páteo - 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. 
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. 
 
Na programação de actividades da EMCN, preconiza-se um critério qualitativo mais 
selectivo, por forma a evitar períodos de excessiva sobrecarga para alunos e professores, 
condicionantes de aulas e audições – foi o caso, p.ex., do 3º período que, além de curto, 
conheceu dois feriados e suspensões de aulas. 

                  
Parece, outrotanto, adequada a proposta de dar a conhecer formalmente aos 
encarregados de educação, no acto de inscrição, o calendário escolar e de actividades 
em que os seus educandos estejam envolvidos, por forma a que não possa haver lugar à 
invocação futura do seu  desconhecimento. 

 
 
3. OBSERVATÓRIO EMCN 2013/14  
 

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 2013/14 
Em relação ao ano lectivo de 2013/14, 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 (2012/13): 
- mais prémios, mais alunos premiados e maior percentagem de ambos face à totalidade 
da população escolar; 
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- extraordinário aumento do número de admissões ao ensino superior de Música: em 
termos de menções, superior ao dobro da média dos três anos anteriores e no que 
respeita ao número de alunos admitidos, o dobro de 2010/11;  
- nas admissões ao ensino superior de Música, peso determinante do curso profissional 
com uma representação largamente maioritária de alunos; 
- aumento mais notório das menções de Piano, Saxofone, Violino, Trompete, Canto e 
Música de Câmara; 
- algumas diminuições mais notórias no número de menções de certos instrumentos  
(p.ex, Violoncelo e Viola); 
 
Constata-se ainda que os instrumentos e cada classe nem sempre estão representados no 
Observatório na proporção do respectivo número de alunos: 
 – a Harpa, p.ex., uma classe com apenas uma professora, apresenta diversos prémios 
(nacionais e internacionais), admissão no ensino superior e um conjunto de resultados 
bem mais expressivos (quantitativa e qualitativamente) do que várias classes maiores, 
com uma pluralidade de docentes; 
- só a classe de um professor de saxofone com apenas 5 alunos apresenta um maior 
número de menções (12) que qualquer um dos restantes instrumentos da EMCN 
(também  Canto e Música de Câmara), com excepção de Piano, Violino e Trompete.   
 
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 (França e EUA, harpa e 
bombardino, respectivamente), dois  2º prémios em concursos de Música de Câmara 
(Espanha e Itália) e uma selecção para o Festival Internacional "Moscow Meets 
Friends";  
- admissões em instituições de ensino superior musical de nomeada no estrangeiro; 
- os resultados obtidos, em Portugal, em concursos de referência, como o Prémio 
Jovens Músicos. 
 
Interpretação dos resultados do Observatório 2013/14 
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 (cf. “Condicionantes e 
constrangimentos da interpretação geral dos resultados do Observatório”, em II.3) 
Uma análise global mais abrangente, fundamentada em quatro anos de resultados do 
Observatório da EMCN, será apresentada em II.3. 

 
 
CONCLUSÃO 

A concluir, uma saudação a toda a comunidade educativa da EMCN, a todos felicitando 
pelo trabalho realizado (em condições, por vezes, bem adversas) e pelos resultados 
alcançados neste ano de 2013/14, 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”, conforme expressa o nosso PEE. 
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PARTE II 
Balanço do quadriénio 2010-14 

 
1. O RELATÓRIO IGE 2011 

 
O relatório da avaliação externa da EMCN elaborado pela Inspecção-Geral da Educação 
em 2011, assinalava, nas suas conclusões: 

a) pontos fortes (atributos da organização que ajudam a alcançar os seus 
objectivos); 

b) pontos fracos (atributos da organização que prejudicam o cumprimento dos seus 
objectivos); 

 c) “constrangimentos” condicionantes da actividade. 
 
a) Passados quatro anos, constata-se que os pontos fortes registados pela IGE se 
mantêm: 
- “bons resultados académicos alcançados que evidenciam a qualidade do ensino 
ministrado” (ainda que, nos últimos anos, alguns resultados do ensino académico no 
curso secundário - em particular, nos exames nacionais do 12º ano - tenham suscitado 
alguma preocupação e reflexão); 
- “existência de um bom ambiente educativo e de um forte sentido de pertença”;  
- “realização de diversas apresentações públicas e concertos que contribuem não só para 
a divulgação da qualidade do ensino, mas também para a consolidação do prestígio da 
Escola”; 
- “implementação de estratégias de diferenciação pedagógica que permitem um 
acompanhamento sistemático e personalizado dos alunos”; 
- “rigor, exigência e profissionalismo evidenciados pelo pessoal docente e não docente” 
(neste particular, deverá ressalvar-se o problema recorrente do pessoal não docente para 
o qual os sucessivos relatórios internos vêm chamando a atenção, quer no aspecto 
quantitativo, quer numa perspectiva qualitativa); 
- “liderança empenhada e mobilizadora da Directora”; 
- “abertura à inovação (demonstrada pela adesão ao projecto “Orquestra Geração”)”; 
- “desenvolvimento de protocolos com várias instituições com reflexos positivos na vida 
da Escola” (p.ex: protocolos com autarquias para a implementação de pólos da EMCN). 
 
b) Quanto aos pontos fracos apontados, referiam-se concretamente: 
- ao não envolvimento dos alunos na elaboração dos documentos orientadores da Escola 
(observação que levou a Direcção da EMCN a apresentar esclarecimentos 
suplementares); 
- à inexistência de Projecto Curricular de Escola; 
- ao horário de funcionamento dos serviços administrativos; 
- à inexistência de uma sala de alunos; 
-à falta de controlo nas entradas e saídas; 
- à inexistência de um processo de auto-avaliação estruturado, sistemático e abrangente.  
 
Este último ponto “fraco” pode considerar-se completamente ultrapassado, 
institucionalizado que está o processo de avaliação interna, com a implementação de 
mecanismos que permitem uma efectiva e integral monitorização de toda a actividade 
da EMCN, de forma permanente, sistemática e global (Observatório da EMCN, 
relatório anual de auto-avaliação, etc.).  
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Quanto aos restantes: 
 
- “Não envolvimento dos alunos na elaboração dos documentos orientadores da 
Escola”: há ainda bastante a fazer neste particular, sendo certo que as especificidades 
deste tipo de ensino e as particularidades da EMCN e da sua população escolar nem 
sempre são favoráveis a uma representação e participação institucional dos alunos na 
elaboração dos documentos orientadores. 
 
- “Inexistência de Projecto Curricular de Escola”: com esta ou outra designação, um 
documento agregador e orientador em matéria curricular permitiria uma visão 
integradora do currículo, critérios de avaliação e outras matérias afins, uma vez que 
concentraria a respectiva informação (normas e orientações) que se encontra 
actualmente dispersa por vários documentos; pouparia, seguramente, muito tempo e 
energia a alunos, encarregados de educação, professores, serviços administrativos e 
órgãos institucionais, evitando a dispersão. Trata-se de uma necessidade referida não só 
no relatório da IGE e nos anteriores relatórios internos, mas também manifestada em 
diversas ocasiões pelos encarregados de educação.  
 
- “Horário de funcionamento dos Serviços Administrativos”: no referido inquérito 
realizado aos encarregados de educação, foi este o aspecto mais visado - algum 
desajustamento do horário de atendimento em relação às necessidades dos utentes. 
Desde então, tem-se verificado um esforço notório de adequação do horário de 
atendimento às expectativas e disponibilidades dos encarregados de educação, apesar 
dos fortes constrangimentos no que concerne ao pessoal administrativo (cf. II.2.) 
 
- “Inexistência de uma sala de alunos”: até ao ano lectivo de 2012/13, a sala 315 
funcionou como sala de alunos; entretanto, foram afectados outros espaços destinados à 
utilização pelos alunos fora dos tempos lectivos, onde poderão permanecer realizando 
diversas tarefas e deveres escolares, tomando as suas refeições ou, simplesmente, 
descansando ou convivendo nos intervalos.   
 
- Por fim, “a falta de controlo nas entradas e saídas” decorre das condições logísticas e 
dos constrangimentos ao nível de pessoal não docente que impede que os vários acessos 
ao edifício (da sede) sejam permanentemente vigiados. 
   

c) Quanto aos constrangimentos identificados no relatório da IGE e que poderão 
ameaçar o cumprimento dos objectivos da EMCN, referem-se sobretudo à adequação do 
espaço físico da escola às necessidades educativas. Tais problemas, cuja resolução não 
depende da EMCN, têm sido denunciados quer pela comunidade educativa, quer na 
comunicação social e quer mesmo na Assembleia da Republica (ao longo de mais de 
uma década e por todos os partidos com assento parlamentar), persistindo há vários 
anos com alarmante agravamento, constituindo uma preocupação cada vez mais 
premente que urge ultrapassar com urgência, antes que se possa revelar demasiado tarde 
(cf. I.1.3.3.). 
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2. AVALIAÇÕES INTERNAS 2010-2014 
 
Como tem sido referido desde a primeira hora, estará incompleto o trabalho de avaliação 
interna sem o passo seguinte, a meta-avaliação, i.e., sem a necessária reflexão da 
comunidade educativa sobre as questões abordadas e os dados apresentados de molde a 
poder conduzir à melhoria das práticas e do serviço educativo na EMCN. De outra forma, 
reduzir-se-á a auto-avaliação a um mero acto formal inconsequente.  
Faltará ainda, porventura, um mais abrangente impacto interno da auto-avaliação na 
EMCN, uma efectiva reflexão sobre os resultados apresentados, bem como o debate em 
torno das diversas questões presentes nos relatórios.  
Em particular no que respeita ao Observatório e aos resultados académicos - em 
especial, aos que inspiram maior atenção porque possam obstar ao acesso de alunos da 
EMCN ao ensino superior de Música - impõe-se que os respectivos dados ao longo 
deste quadriénio suscitem uma reflexão global e consequente da comunidades escolar, 
dos órgãos institucionais, dos departamentos e de cada classe e professor, em concreto.  
É fundamental aferir o contributo de cada um para a Missão da EMCN e em que medida 
esse contributo poderá ser incrementado. 
 
No que toca aos diversos regimes, os resultados internos da área vocacional registados e 
analisados ao longo do quadriénio apontam para uma equiparação de resultados entre os 
regimes supletivo e integrado, o que deverá suscitar uma reflexão sobre a consistência de 
alguns dos alicerces da mais recente reforma curricular do ensino especializado da Música, 
bem como sobre a pertinência de alguns pressupostos das políticas nesta área.2  
O regime articulado, por seu lado, continuou a revelar, muitas vezes, um benefício 
limitado ou nulo para os alunos, não correspondendo às expectativas de muitos 
encarregados de educação. Na verdade, a vantagem do alívio do currículo do ensino 
genérico acaba por ser esbatida se inserta no “miolo” do horário da escola frequentada, 
restringindo, na prática, o aproveitamento desses tempos livres – longe, pois, de uma 
eficaz articulação entre os ensinos genérico e vocacional. 
 
Quanto ao curso profissional, e independentemente do fundamento e das razões que 
estiveram na origem da sua cessação na EMCN e da forma como esta se processou, 
haverá que canalizar para os alunos dos outros cursos e regimes toda a dinâmica gerada 
desde o seu início, em 2009/10, com excelentes resultados. 
Não deverá deixar de interpelar em ordem ao futuro o facto de, em 2013/14, as admissões 
no ensino superior de Música terem sido protagonizadas esmagadoramente por alunos 
do curso profissional (sobretudo, de sopros), agora em fase de extinção. Tal realidade 
exige uma séria reflexão de toda a comunidade educativa da EMCN e, em especial, dos 
seus professores e órgãos de direcção e orientação pedagógica. 
A prestação obrigatória de provas técnicas e de recital no regime integrado constitui, 
sem dúvida, um exemplo positivo de “contágio” da referida dinâmica gerada pelo curso 
profissional da EMCN. Implementadas há dois anos, interessaria agora fazer um 

                                                 
2 Em anteriores relatórios de avaliação interna, foi oportunamente manifestada a nossa perplexidade em 
relação a alguns normativos fundamentais da reforma curricular de 2012, incompreensíveis quer sob o 
ponto de vista pedagógico, quer na perspectiva da racionalização dos recursos existentes, quer ainda na 
sua coerência interna, configurando, ademais, um tratamento discriminatório relativamente aos alunos 
que frequentam o curso secundário de Música em regime supletivo e reflectindo um grave distanciamento 
em relação à realidade musical e ao processo de ensino/aprendizagem no domínio do ensino especializado 
da Música.  
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balanço destas provas nas classes e departamentos auscultando a opinião dos docentes 
envolvidos de forma a, eventualmente, melhorar e corrigir aspectos que se possam ter 
revelado menos positivos. 
 
Alguns aspectos e conclusões fundamentais que foram sendo realçados na auto-
avaliação desde 2011 coincidem com “pontos fortes”, “pontos fracos” e 
“constrangimentos” assinalados no relatório da IGE (cf. II.2). 
 
Além do “constrangimento” das instalações, os relatórios de avaliação interna têm 
alertado de forma recorrente para o facto de a EMCN vir funcionando, desde há vários 
anos, com grave deficit de pessoal auxiliar, sendo certo que os novos funcionários não 
revelam, à entrada, um conhecimento mínimo das especificidades do funcionamento de 
uma escola de Música – p.ex, desconhecendo a maior parte dos instrumentos e as 
exigências no seu manuseamento ou a forma de apoio na preparação de audições e 
ensaios. Tal constitui um sério obstáculo, tanto mais que ultrapassada essa fase inicial e 
adquirindo o funcionário os conhecimentos necessários para a prestação eficaz do seu 
serviço, acaba por sair (na maior parte dos casos) devido à situação precária em que 
exerce funções, dando lugar a um outro que reiniciará todo este processo. Acresce, em 
certos casos, que alguns comportamentos dos próprios acabam por comprometer ainda 
mais o exercício destas funções na EMCN, “a priori” já consideravelmente 
condicionado. 
Outros “constrangimentos” a nível de pessoal, nomeadamente no corpo docente e em 
sede de pessoal administrativo, têm outrotanto sido objecto dos relatórios de auto-
avaliação desde o início e, também, no presente – cf. I.1.3.2 
 
Por fim, deverão ser as avaliações internas pronta e adequadamente divulgadas, 
disponibilizando-se também publicamente e em permanência os resultados do 
Observatório dos anos anteriores no site da EMCN. 
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3. OBSERVATÓRIO EMCN 2010-14: análise dos resultados do último 
quadriénio 
 
Tratando-se da 4ª edição consecutiva do Observatório EMCN, torna-se já possível uma 
análise mais sustentada e, porventura, retirar algumas ilações mais consistentes sobre 
resultados reiteradamente registados ao longo destes anos. 
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 
autoavaliação resultará estéril ou mesmo inútil. 
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, 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. 
 
Atente-se, pois, na evolução dos resultados apresentados ao longo do último quadriénio, 
quer em termos globais, de escola (quadro I), quer por instrumento (quadro II): 
 
 
Quadro I - Observatório EMCN: resultados do quadriénio 2010-14 
 Nº alunos e 

grupos  
premiados / 

total de 
prémios em 
concursos 

Admissões ensino 
superior (Música) 

ou estúdios de 
Ópera: 

nº de alunos/nº  de 
menções 

Ingresso 
(colaboração) 

em 
agrupamentos 
profissionais 

Ingresso em 
 Orquestras  

Juvenis  

 
Nº 

instrumentos 
(Canto, MC)  

2010/11 
 

27 (2,8%) / 
34 

9 / 12 8 16 17 

2011/12 
 

31 (3,4%) / 
40 

15 / 19 1 21 18 

2012/13 
 

52 (5,6%) 
 / 59 

12 / 13   1 28 21 

2013/14 
 

65 (7%) 
/ 87 

19 / 35 3 22 20 
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Quadro II - Observatório EMCN: menções no quadriénio 2010-14 por instrumentos 
(tb. Canto e Música de Câmara) 
 
INSTRUMENTO 
(tb. Canto e Música 

de Câmara) 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14    Observ. 

Acordeão 5 4 3 2  
Canto 20 3 5 9 - incl admissão em escola superior 

de Música no estrangeiro 
Clarinete 5 6 4 6 - incl admissão em escola superior 

de Música no estrangeiro - incl. 
prémio(s) obtido(s) no estrangeiro 

Contrabaixo 1 - 1 1  
Cravo - - 4 4  
Fagote - - 1 2  
Flauta 1 1 3 3  

Flauta de bisel - - 1 -  
Guitarra 3 2 6 4 - incl admissão em escola superior 

de Música no estrangeiro 
Harpa 2 3 4 5 - incl admissão em escola superior 

de Música no estrangeiro  
- incl. prémio(s) obtido(s) no 
estrangeiro 

Oboé 3 7 4 8 - incl admissão em escola superior 
de Música no estrangeiro 

Orgão - 1 1 1  
Percussão - 1 - 2  
Piano 10 16 13 22 - incl admissão em escola superior 

de Música no estrangeiro 
Saxofone 4 4 1 12 - incl admissão em escola superior 

de Música no estrangeiro 
Trombone - - 1 -  
Trompa 1 4 1 -  
Trompete 4 5 7 17  
Tuba / Eufónio 1 1 2 6 - incl. prémio(s) obtido(s) no 

estrangeiro- incl admissão em escola 
superior de Música no estrangeiro 

Viola 3 7 5 2  
Violino 3 10 21 28 - incl. prémio(s) obtido(s) no 

estrangeiro 
Violoncelo 5 8 12 4 - incl admissão em escola superior 

de Música no estrangeiro 
Música de Câmara 1 2 5 8 - incl. prémio(s) obtido(s) no 

estrangeiro 
 

Outros 
instrumentos 

- - - -  

 
 
Análise dos resultados gerais ao longo do quadriénio 
- verifica-se um número progressivamente crescente de alunos premiados e da  
respectiva percentagem no cômputo do corpo discente e, bem assim, de prémios obtidos 
(mais do dobro, desde o primeiro ano do quadriénio); 
- o número anual de alunos admitidos no ensino superior subiu para o dobro entre 
2010/11 e 2013/14,  tendo neste último ano o número total de admissões atingido as 35 
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(contabilizando as várias admissões de alunos em mais do que um estabelecimento de 
ensino);  
- em relação ao primeiro ano (2010/11), subida do número de instrumentos 
representados no Observatório e de ingressos em orquestras juvenis;  
- quanto a ingressos na vida profissional musical, desde 2011/12 que o número é 
praticamente residual. 
 
Uma análise mais detalhada do conteúdo das menções do Observatório neste quadriénio 
permitirá ainda algumas observações: 
- uma dimensão internacional permanente, com prémios em concursos fora do País e 
admissões em  instituições de ensino superior musical de nomeada no estrangeiro todos 
os anos; 
- a admissão e participação em orquestras internacionais de jovens; 
- em Portugal, os resultados obtidos em concursos de referência, como o Prémio 
Jovens Músicos, em que vários instrumentistas e grupos de Música de Câmara da 
EMCN foram laureados; 
- o peso dos alunos do curso profissional, no cômputo geral, e, em particular, no acesso 
ao ensino superior de Música, onde representam uma esmagadora maioria das menções; 
- o ingresso no ensino superior de alguns alunos que, para o efeito, não necessitaram 
sequer de concluir a sua formação na EMCN, tendo sido admitidos logo no final da 
frequência do 7º grau de instrumento. 
 
 
Análise dos resultados do quadriénio por instrumento 
A análise dos resultados por instrumento permitirá observar quer algumas tendências, 
quer alguns traços que se afirmaram permanentemente ao longo destes quatro anos e 
que, como tal, não serão meramente episódicos ou esporádicos - por exemplo: 
- classes pequenas, de um só docente, apresentam regularmente mais prémios e/ou 
admissões no ensino superior do que classes de maior dimensão, com mais alunos e 
professores (ex: Harpa, Saxofone e Acordeão);  
- verifica-se um verdadeiro “boom” nas menções de Violino (de 3 em 2010/11 para 28 
em 2013/14) e de Música de Câmara (de 1 para 8 menções) e um notável incremento 
das menções de Saxofone (de 1 para 12) e de Trompete (de 4 para 17);  
- com um número ascendente de menções ao longo do quadriénio: Harpa, Trompete, 
Violino, Tuba/eufónio e Música de Câmara;  
- o expressivo resultado quantitativo apresentado pelo Canto em 2010/11 (20 menções) 
contrasta fortemente com o do ano seguinte (3 menções), verificando-se desde aí uma 
tendência ascendente; 
- nos instrumentos com vários professores, a distribuição das menções pelas diversas 
classes revela-se pouco uniforme, verificando-se até, em certos casos, que ao longo de 
todo o quadriénio, quer os prémios, quer os ingressos no ensino superior se reportam 
todos exclusivamente a alunos de uma única classe, de um mesmo professor – tal 
constatação, todavia, não deverá ignorar a dimensão de cada classe e o número de 
alunos atribuído a cada docente; 
- ausência reiterada nas quatro edições do Observatório de alguns instrumentos e 
classes. 
 
Aqui chegados, impõe-se considerar os constrangimentos e condicionantes da 
interpretação geral dos resultados do Observatório, no sentido de evitar conclusões 
precipitadas e/ou juízos infundados que poderiam perverter o seu próprio desiderato. 
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Na verdade, se estes resultados e a sua análise devem suscitar reflexão (só assim se 
justificando a própria existência do Observatório EMCN), há que advertir para o facto 
de uma correcta interpretação dos dados dever ter presente factores e contextos 
porventura condicionantes ou relevantes: 
 a) factores de ordem interna: alguns dos números apresentados ao longo do quadriénio 
poderão estar aquém da realidade, em virtude de alguma negligência ou inércia na 
comunicação desses dados ao Observatório, nomeadamente por parte dos respectivos 
docentes (situação que urge ultrapassar, no interesse das próprias classes, antes de 
mais); por outro lado, 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 e aumentado o número de menções; não será, 
outrotanto, de excluir que a própria institucionalização do Observatório EMCN tenha 
funcionado como elemento catalisador da actividade; 
b) factores de ordem externa: surgimento de novos concursos e orquestras juvenis, por 
exemplo.; 
c) factores específicos, como a oferta mais reduzida de oportunidades para alguns 
instrumentos ( nomeadamente, os que, em regra, 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 – p.ex., Guitarra portuguesa);  
c) razões de ordem pedagógica: por expressa opção pedagógica, poderão alguns 
docentes preferir não apresentar alunos a (alguns) concursos. 
d) constrangimentos externos, nomeadamente de ordem legal, que poderão explicar a 
ausência ou o reduzido número de menções de certos instrumentos no Observatório – é 
o caso da  reforma curricular de 2012 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. 
 
Os elementos fornecidos pelo Observatório da EMCN poderão outrotanto revelar-se 
úteis na fundamentação de opções de ordem pedagógica e até na distribuição do serviço 
docente e na organização das classes.  
 
 A Equipa de Avaliação Interna agradece a cooperação de quantos, ao longo deste 
quadriénio, participaram ou colaboraram na recolha e envio de dados sobre os 
resultados “extra-muros” dos nossos alunos - professores, pais e direcção da EMCN - 
sem os quais a existência do Observatório da EMCN não seria possível.  
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4. EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA – balanço de um mandato 
 

Tendo findado no termo do ano lectivo 2013/14 o mandato da Equipa de Avaliação 
Interna, impõe-se um balanço da sua própria actividade. 
Até ao ano lectivo de 2010/11, tinham sido várias as tentativas de implementar na 
EMCN um sistema de auto-avaliação, tendo ora sido criados grupos para o efeito, 
constituídos por docentes de várias classes, ora sido nomeado um único docente com 
essa função. Chegou mesmo a ser contactada uma empresa para orientar este processo, 
mas as especificidades da EMCN e o reduzido número de turmas acabaram por 
inviabilizar o sistema em uso, obrigando a reformulá-lo, o que levou ao abandono do 
projecto. 
No início do ano lectivo de 2010/11, nomeou a direcção da EMCN uma equipa de auto-
avaliação incumbida de implementar um processo de auto-avaliação estruturado, 
sistemático e abrangente de modo a garantir no futuro a sustentabilidade do mesmo. 
 
Ao longo deste quadriénio foi sendo implementado esse processo que, actualmente, se 
pode considerar institucionalizado e progressivamente consolidado, assentando em dois 
instrumentos fundamentais: 
 
- Observatório EMCN, criado pela Equipa de Avaliação Interna logo no ano lectivo de 
2010/11 com o intuito de monitorizar de forma permanente os resultados extra-muros 
dos alunos da EMCN, permitindo aferir o impacto prático e efectivo no exterior da 
formação interna e da preparação ministradas; 
 
- Relatório anual de avaliação interna posteriormente divulgado junto da comunidade 
escolar, permitindo uma reflexão abrangente sobre os resultados obtidos, as práticas 
seguidas, as opções tomadas, os inquéritos realizados; enfim, sobre toda a realidade da 
EMCN. 
 
A Equipa de Avaliação Interna está também representada no Conselho Pedagógico, 
proporcionando-se assim um mais próximo acompanhamento do cumprimento do PEE, 
da execução do PAA e dos assuntos correntes da vida da EMCN. 
 
Ao longo deste seu primeiro mandato, e para além da elaboração dos relatórios de 
avaliação interna (incluindo Observatório) e da presença nas reuniões do Conselho 
Pedagógico, teve ainda a Equipa de Avaliação Interna a oportunidade de prestar o seu 
contributo na vida da instituição de diversas formas e em diferentes momentos: 
 
- Elaboração ou revisão de diversos documentos de ordem pedagógica e funcional 
(grelha de provas de avaliação, modelos de relatório para tutores/directores de turma, 
actas de testes de admissão, proposta de Projecto Curricular de Escola); 
 
- Proposta de PEE 2013/16: no exercício das competências previstas no Regulamento 
Interno (nomeadamente, em cumprimento do disposto na alínea a) do art.º 38º,), a 
Equipa de Avaliação Interna elaborou uma proposta de revisão do PEE que foi 
apresentada ao Conselho Pedagógico e apreciada pelos departamentos e no seio da 
comunidade escolar. Esta proposta da Equipa de Avaliação Interna, entretanto 
enriquecida com alguns contributos pontuais, recebeu uma aceitação generalizada e 
viria a ser globalmente aprovada na reunião do Conselho Pedagógico que aprovou o 
novo PEE da EMCN para o triénio 2013-16 (cf. I.1.1.); 
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- Análise do percurso da “Geração Iniciações 2007-11” (alunos que completaram o ciclo 
da Iniciação no ano lectivo de 2010/11, desde a sua admissão, em 2007, até ao seu 
ingresso, ou não, no 1º grau do curso oficial); 
 
- Análise ao inquérito aos encarregados de educação dos alunos que não prosseguiram 
na EMCN após a frequência das Iniciações, averiguando as causas dessa não 
continuidade; 
 
A Equipa de Avaliação Interna procurou, para além da apresentação de dados concretos 
e objectivos e de uma reflexão crítica, uma participação activa e construtiva, intervindo 
com sugestões e colaborando, no Conselho Pedagógico ou fora dele, nos diferentes 
aspectos da vida da EMCN em que o seu contributo se afigurasse útil. 
 
 

EMCN, Novembro de 2014 
 
A Equipa de Avaliação Interna, 
Rita Maia e Silva 
Teresa Leitão 
António Duarte 
João Pereira Coutinho (coord.) 
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ANEXO I 
OBSERVATÓRIO EMCN 

2013/14 
observatorioemcn@gmail.com 

 
 
 
1. ALUNOS PREMIADOS EM CONCURSOS  
 
Alfredo Leitão (Tuba/Bombardino, Prof. Nuno Fernandes) 
- Concurso Jovem.Com / escalão D (nacional): 3º lugar 
- Concurso de Sopros "Terras de la Salette" / Bombardino Sénior: 2° lugar  
- Concurso "International Euphonium Association" (Indiana, EUA): 1º prémio 
 
Alice Laurentino (Piano, 2º grau, Prof. Nuno Batoca) 
Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" 2014 / escalão II: menção 
honrosa  
 
Alma Balasz (Violino) 
8ª Concurso Capela / categoria infantil: menção honrosa 
 
Ana Pires (Piano, 3ºano Curso Profissional, Profª Ana Valente) 
15º Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível V: 2.° lugar ex aequo 
 
André Henriques (Canto, Prof. António Wagner Diniz) 
Concurso Jovem Luísa Todi: 3º prémio 
 
Beatriz dos Santos Ventura (Canto, 1º grau, Profª. Laryssa Savchenko) 
VII Concurso Nacional de Canto dos Conservatórios Oficiais / categoria C: 3º prémio 
 
Beatriz Marina Alves Fonseca (Orgão, 5º grau, Prof. António Duarte) 
Concurso Nacional de Órgão do Conservatório de Música de Ourém e Fátima / escalão 
E: 2º prémio (1º não atribuído) 
 
Catarina Mouro (Canto, 3º grau, Profª. Filomena Amaro) 
Prémio Bomtempo 2014: 2º lugar (ex aequo) 
 
César Costa (Acordeão, Prof. Paulo Jorge Ferreira) 
Festival Folefest 2014 - 7º Concurso de Acordeão / categoria C: 1º prémio  
 
Cristina Dimitrova (Violino, 4º grau, Profª Raquel Cravino) 
- X Concurso Nacional de Violino Fátima-Ourém/ escalão F: 1º lugar (ex aequo) 
- Concurso Cultivarte Jovem / escalão B: 3º prémio (ex aequo) 
- XII  Concurso Internacional Violinos por La Paz (Málaga, Espanha): 1º lugar 
- selecção para participação na XI edição do Festival Internacional "Moscow Meets 
Friends", em Moscovo, organizado por Vladimir Spivakov (Fundação Spivakov) 
 
 

mailto:observatorioemcn@gmail.com
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Daria Tofanescu (Flauta, 4º grau, Prof. João Pereira Coutinho) 
- Concurso de Flauta da E. M. Nossa Senhora do Cabo (Linda-a-Velha) / categoria C: 2º 
prémio  
- Concurso Cultivarte Jovem / escalão B: menção honrosa 
 
Ecaterina Popa (Piano, Profª Ana Valente) 
Concurso Jovem.Com / escalão C (nacional): menção honrosa  
 
Elisa Monteiro (Piano) 
16º Concurso Internacional de Santa Cecília / categoria E: 3º prémio ex-aequo 
 
Eunice Matos (Piano) 
16º Concurso Internacional de Santa Cecília / categoria D: 2º prémio ex-aequo 
 
Francisco Almeida Luís (Guitarra, 6º grau, Prof. Eurico Pereira) 
15º Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível IV: 1° prémio 
 
Francisco Cabrita (Piano) 
16º Concurso Internacional de Santa Cecília / categoria D: 2º prémio ex-aequo 
 
Francisco Moz Carrapa (Guitarra, 5º grau, Prof. Júlio Guerreiro) 
- Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" 2014 / nível III: 3º prémio (ex 
aequo)  
- 15º Concurso Internacional Cidade do Fundão / IV escalão: menção honrosa 
 
Gonçalo Pais Mota (Trompete, 6º grau, Prof. Hugo Santos) 
- Concurso Cultivarte Jovem / escalão B: 3º prémio (ex aequo) 
- Concurso Jovem.Com / escalão C (nacional): 3º lugar  
- Concurso Internacional de Trompete Ruben Simeó (Monção) / categoria intermédia: 
3º lugar 
 
Guilherme Alves (Clarinete, 3º grau, Prof. Rui Martins) 
- Concurso Cultivarte Jovem / escalão B: 2º prémio 
- Concurso Jovem.Com / escalão B (nacional): 1º lugar  
 
Ian Palazov (Violino, Profª Anne Victorino d’Almeida) 
Prémio Bomtempo 2014 / nível médio: 1º prémio 
 
Inês Cavalheiro (Harpa, 7º grau, Profª Ana Castanhito)  
- Concurso Internacional de Limoges: 1º prémio 
- Prémio Jovens Músicos / nível médio: 2º prémio (ex aequo)  
 
Joana Gomes (Violino, Profª Anne Victorino d’Almeida) 
Prémio Bomtempo 2014 / nível avançado: menção honrosa 
 
João Alexandre (Acordeão, Prof. Paulo Jorge Ferreira) 
Festival Folefest 2014 - 7º Concurso de Acordeão / categoria C: 3º prémio  
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João Barbas (Violino, 4º grau, Profª Joana Cipriano) 
X Concurso Nacional de Violino Fátima-Ourém/ escalão E: 2º lugar (ex aequo) 
 
João Guilherme Ferreira Nunes (Piano, 2º grau, Prof. Joaquim Baptista Fernandes) 
16º Concurso Internacional de Santa Cecília / categoria D: 2º prémio ex-aequo 
 
Leonardo Guedes (Violino, 3º grau, Profª Joana Cipriano) 
X Concurso Nacional de Violino Fátima-Ourém/ escalão C: 2º lugar (ex aequo) 
 
Leonor Robert (Canto, 2º ano, Profª Ana Paula Russo)  
Prémio Bomtempo 2014: 2º prémio (ex aequo) 
 
Leonor Rodrigues (Harpa, Profª Ana Castanhito)  
Concurso Jovem.Com / escalão A (nacional): 1º lugar  
 
Luís Silva (Saxofone, Prof. Hélder Alves) 
Concurso Cultivarte Jovem / escalão B: menção honrosa 
 
Manuel Prata Pereira (Piano, Profª Ana Valente) 
- 16º Concurso Internacional de Santa Cecília / categoria D: 1º prémio ex-aequo 
- Concurso Jovem.Com / escalão A (nacional): 3º prémio 
 
Maria Leonor Bento de Sousa (Piano, Iniciação II, Profª Olga Vasilieva) 
Prémio Bomtempo 2014 / nível de Iniciação: 2º lugar  
 
Maria Matos (Violino, Profª Raquel Cravino) 
15º Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível II: 3º prémio 
 
Maria Raquel Cambournac (Violino, 4º grau) 
8ª Concurso Capela / categoria juvenil 3º Prémio 
 
Maria Teresa Neves (Cravo, Iniciação IV, Profª. Cândida Matos) 
Concurso de Cravo de Braga / nível A: 2º prémio  
 
Mariana Fernandes (Canto, 2º ano, Profª Rute Dutra)  
VII Concurso Nacional de Canto dos Conservatórios Oficiais: 2º lugar  
 
Mariana Laranja (Piano, 6º grau, Profª. Anne Kaasa) 
Prémio Bomtempo 2014 / nível avançado: 2º prémio  
 
Mariana Pina (Violino, Iniciação II, Profª Raquel Cravino) 
- X Concurso Nacional de Violino Fátima-Ourém/ escalão A: 2º lugar 
- 15º Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível I: menção honrosa 
 
Mariana Preto (Flauta, 4º grau, Prof. João Pereira Coutinho) 
Concurso de Flauta da E. M. Nossa Senhora do Cabo (Linda-a-Velha) / categoria B: 1º 
prémio  
 
 
 

https://www.facebook.com/manuel.prata.5458


 56 

Martim Vilas Lage (Piano, Iniciação IV, Profª. Inês Várzea) 
Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" 2014 / nível I: 3º prémio (ex 
aequo) 
 
Mateus Marinheiro (Piano, 2º grau, Prof. Hélder Entrudo) 
- Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" 2014 / nível II: 2º prémio (ex 
aequo) 
- 16º Concurso Internacional de Santa Cecília / categoria D: 2º prémio ex-aequo 
 
Miguel Elói (Saxofone, Curso Profissional, Prof. Hélder Alves) 
Concurso Nacional " Sons do Cabral" (Belmonte) /cat. até 26 anos: 2º Prémio  
 
Miguel Erlich (Violino, Profª Anne Victorino d’Almeida) 
Prémio Bomtempo 2014 / nível pré-superior: 2º prémio 
 
Miguel Ferreira (Cravo, Iniciação IV, Profª. Cândida Matos) 
Concurso de Cravo de Braga / nível A: 1º prémio  
 
Miguel Perdigão (Piano, Profª Ana Valente) 
15º Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível III: 2º prémio ex aequo 
 
Pedro Lopes (Trompete, Prof. Filipe Coelho) 
Concurso Internacional de Trompete Ruben Simeó (Monção) / categoria elementar: 3º 
lugar 
 
Raúl Gouveia (Saxofone, Curso Profissional, Prof. Hélder Alves) 
- Concurso Cultivarte Jovem / escalão A: 1º prémio; 
- IX Concurso de Música Anatólio Falé Cidade de Lagos / 4º escalão: 1º prémio 
- Concurso Nacional " Sons do Cabral" (Belmonte) /cat. até 19 anos: 1º Prémio  
- 5º Concurso Internacional de Saxofone "Vítor Santos" / cat. Júnior: 1º Prémio   
 
Rebeca Amorim Csalog (Harpa, 8º grau, Profª. Ana Castanhito) 
Concurso Internacional da Associação de Harpa Eslovena: medalha de prata/2º prémio 
 
Sofia Francisco (Violino, 4º grau, Profª Joana Cipriano) 
- X Concurso Nacional de Violino Fátima-Ourém/ escalão F: 1º lugar (ex aequo) 
- Concurso Cultivarte Jovem / escalão B: 1º lugar (ex aequo) 
- Concurso Jovem.Com / escalão B (nacional): 2º lugar  
 
Susana Barros Francês (Violino, 5º grau, Profª Anne Victorino d’Almeida) 
Prémio Bomtempo 2014 / nível avançado: 1º prémio 
 
Teresa Caldas (Cravo, 3º grau, Profª. Cândida Matos) 
Concurso de Cravo de Braga / nível B: 2º prémio  
 
Tiago Custódio (Cravo, 8º grau, Profª. Cândida Matos) 
Concurso de Cravo de Braga / nível D: 3º prémio  
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Tiago Rosário (Piano, Profª Ana Valente) 
15º Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível V: 2.° lugar ex aequo. 
 
Tomás António Costa Ladeira Bryant Jorge (Piano, 1º grau, Profª. Inês Várzea) 
Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" 2014 / nível I: 3º prémio (ex 
aequo) 
 
Tomás Fernandes (Piano, 2º grau, Prof. Hélder Entrudo) 
- Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" 2014 / nível II: menção 
honrosa 
- 15º Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível III: 1º prémio 
- 16º Concurso Internacional de Santa Cecília / categoria D: menção honrosa 
 
Vasco Sequeira (Violino, 1º grau, Profª Raquel Cravino) 
- X Concurso Nacional de Violino Fátima-Ourém/ escalão C: 1º lugar 
- IX Concurso de Música Anatólio Falé Cidade de Lagos / II escalão: menção honrosa  
 
Vítor Hugo Trindade (Clarinete, Curso Profissional / 3º ano, Prof. Luís Gomes) 
Concurso Cultivarte Jovem / escalão A: 1º prémio 
 
William Belchior M. Hughey Childs (Trompete, Iniciação III, Prof. Hugo Santos) 
Concurso de Trompete da Póvoa de Varzim / categoria A: 1º prémio 
 
 
 
Música de Câmara / Classes de Conjunto: 
 
Duoend (Inês Pinhão – violino, João Alexandre – acordeão) 
Folefest 2014 - 7º Concurso de Acordeão, categoria F / nível médio: 3º prémio  
 
Leonie Asamoah (Violino, 3º grau, Prof. José Machado) / Laurens Asamoah 
(Violoncelo, 4º grau, Prof. Andrzej Michalczyk) 
“Jugend musiziert” (Escola Alemã): 1ª fase - 1º prémio; 2ª fase (Península Ibérica) - 2º 
prémio) 
 
Musaico (coro), direcção do Prof. Tiago Marques 
Festival Coral de Verão 2014, Categoria D: Ouro III (85,67 pontos, classificação mais 
alta do festival) 
 
Smorzanduo (Inês Sacadura - flauta transversal, César Costa – acordeão)  
Festival Folefest 2014 - 7º Concurso de Acordeão, categoria F / nível médio: 2º prémio  
 
Quinteto Féerie (Vasco Chuaqui, Sara Canha, Sara Farinha, Pedro Massarrão e Rebeca 
Amorim - Prof. Luis Cunha) 
IV Concurso Internacional de Música de Câmara com Harpa de Madrid / categoria 
juvenil: 2º prémio 
  
Stravins Trio (Ana Pires - piano, Vitor Trindade – clarinete e Miguel Erlich – violino; 
Classe Prof. Luís Gomes) 
Concurso Internacional de Música de Câmara de Alcobaça: 2º prémio 
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Stringenduo (Laurens Asamoah – violoncelo, Paulo Henrique – acordeão) 
Festival Folefest 2014 - 7º Concurso de Acordeão, categoria F / nível médio: 1º prémio  
 
Trio Triòkovitch (Lucas Freitas - violino, Joaquim Morais - violoncelo, Tiago Rosário 
– piano; classe Profª. Anna  Tomasik) 
- 12º Concurso Internazionale per Giovani Musicisti " Luigi Zanuccoli", Sogliane al 
Rubicone  (Itália): 2º prémio na modalidade de Música de Câmara 
- Prémio Jovens Músicos / categoria B, Música de Câmara, nível médio: 2º prémio 
 
 
 
2. ALUNOS ADMITIDOS NO ENSINO SUPERIOR (MÚSICA) 3 OU 
EM ESTÚDIOS DE ÓPERA (canto)  
 
Alfredo Leitão (Tuba/Bombardino, 3ºano Curso Profissional, Prof. Nuno Fernandes) 
- Escola Superior de Música de Lisboa  
- Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana  
- Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo (Porto) 
 
Ana Pires (Piano, 3ºano Curso Profissional, Profª Ana Valente) 
- Escola Superior de Música de Lisboa 
- Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo (Porto) 
 
André da Fonseca e Castro (Percussão, Curso Prof./3º ano, Prof. João Paulo Monteiro) 
Universidade de Évora 
 
Cecília Rodrigues (Canto, Profª Manuela de Sá) 
Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo, Porto (20 val.) 
 
Daniel Mouzinho Oliveira, (Guitarra, 3ºano Curso Profissional, Prof. Júlio Guerreiro) 
Guildhall School of Music and Drama (Londres) 
 
Filipe Araújo (Trompete, Curso Profissional/3º ano, Prof. Filipe Coelho) 
- Escola Superior de Música de Lisboa  
- Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana  
- Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo (Porto)   
- Escola Superior de Artes Aplicadas (Castelo Branco) 
 
João Carvalho (Saxofone, Curso Profissional/3º ano, Prof. Hélder Alves) 
- Escola Superior de Música de Lisboa  
- Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo (Porto)  
 
João Lopes Vieira (Fagote, Curso Profissional/3º ano) 
Escola Superior de Música de Lisboa  
 
João Valido Vaz  (Canto, 3º ano, Profª Rute Dutra) 
Guildhall School of Music and Drama (Londres) 
                                                 
3 Excepto quando expressamente referido, a admissão é à licenciatura no respectivo instrumento/Canto 

https://www.facebook.com/esart.ipcb
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Joaquim Morais (Violoncelo, 8º grau, Profª Maria José Falcão) 
- Escola Superior de Música de Lisboa 
- Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana  
 
José Miguel Carrilho (Trompete, Curso Profissional/3º ano, Prof. Daniel Louro) 
- Escola Superior de Música de Lisboa  
- Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana  
- Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo (Porto) 
- Escola Superior de Artes Aplicadas (Castelo Branco) 
 
Lucas Freitas (Violino, Curso Profissional/3º ano, Profª Anne Victorino d’Almeida) 
Guildhall School of Music and Drama (Londres) 
 
Maria Kuznetsova (Harpa, 8º grau, Profª Ana Castanhito) 
Escola Superior de Música de Lisboa 
 
Miguel Elói (Saxofone, Curso Profissional/3º ano, Prof. Hélder Alves) 
- Escola Superior de Música de Lisboa 
- Universidade de Évora 
- Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo (Porto) 
 
Natacha Alves Fernandes (Oboé, Curso Profissional / 3º ano, Prof. Salvador Parola) 
- Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana 
- Escola Superior de Música de Lisboa 
 
Raúl Gouveia (Saxofone, Curso Profissional/3º ano, Prof. Hélder Alves) 
Escola Superior de Música de Lisboa  
 
Rúben Serrão (Trompete, Curso Profissional/3º ano, Prof. Hugo Santos) 
Universidade de Évora 
 
Rui Ascensão (Oboé, Curso Profissional / 3º ano, Prof. Salvador Parola) 
- Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana  
- Escola Superior de Música de Lisboa 
 
Vítor Hugo Trindade (Clarinete, Curso Profissional / 3º ano, Prof. Luís Gomes) 
- Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana  
- Universidade de Évora 
 
 
3. ALUNOS ADMITIDOS (ou que colaboraram) EM 
AGRUPAMENTOS PROFISSIONAIS   
André Henriques (Canto, Prof. António Wagner Diniz) 
Teatro Nacional de S. Carlos: pequeno papel solista na opera Poliutto 
 
António Geraldo (Canto, Profª Filomena Amaro) 
Teatro Nacional de S. Carlos: participação na Zarzuela El Gato Montés 
 
Raúl Gouveia (Saxofone, Curso Profissional, Prof. Hélder Alves) 
Banda da Força Aérea 

https://www.facebook.com/esart.ipcb
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4. ALUNOS ADMITIDOS EM ORQUESTRAS JUVENIS   
 
André da Fonseca e Castro (Percussão, Curso Profissional / 3º ano) 
OJ.COM  
 
Catarina Olaio Marques (Viola, 8º grau) 
OJ.COM  
 
Filipe Manuel Matias Araújo (Trompete, Curso Profissional / 3º ano) 
OJ.COM  
 
Guilherme Marmelo da Cruz (Oboé, Curso Profissional/3º ano) 
OJ.COM  
 
Gonçalo Pais Mota (Trompete, 6º grau, Prof. Hugo Santos) 
OJ.COM (1º trompete) 
 
João Henriques de Almeida Lopes Vieira (Fagote, Curso Profissional/3º ano) 
OJ.COM  
 
José Miguel Carrilho (Trompete, Curso Profissional/3º ano, Prof. Daniel Louro) 
OJ.COM  
 
Louisa Rocha (Violino, Curso Profissional / 2º ano) 
OJ.COM 
 
Mafalda Galante (Violino, Prof. Pedro Lopes) 
Jovem Orquestra Portuguesa (digressão a Kassel) 
 
Maria Raquel Cambournac (Violino, 4º grau) 
OJ.COM 
 
Maria Ferreira Nabeiro (Violoncelo, 7º grau, Profª Catherine Strynckx) 
OJ.COM 
 
Mariana Taipa (Violoncelo, Curso Profissional / 2º ano) 
OJ.COM 
 
Miguel Erlich (Violino, Curso Profissional / 3º ano) 
OJ.COM 
 
Natacha Alves Fernandes (Oboé, Curso Profissional / 3º ano, Prof. Salvador Parola) 
OJ.COM 
 
Nuno Coroado (Contrabaixo, 5º grau) 
OJ.COM 
 
Rui Ascensão (Oboé, Curso Profissional / 3º ano, Prof. Salvador Parola) 
- OJ.COM 
- Orquestra Sinfónica Juvenil   
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Sara Fernandes de Carvalho Farinha (Viola, 8º grau) 
OJ.COM 
 
Sofia Francisco (Violino, 4º grau, Profª Joana Cipriano) 
OJ.COM 
 
Susana Barros Francês (Violino, 5º grau, Profª Anne Victorino d’Almeida) 
OJ.COM 
 
Vasco Rosas Coelho Chuaqui (Violino, 7º grau) 
OJ.COM 
 
Vítor Hugo Trindade (Clarinete, Curso Profissional / 3º ano, Prof. Luís Gomes) 
OJ.COM  
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ANEXO II 
 

OBSERVATÓRIO EMCN 
2013/14 

 
 

LISTAGEM POR INSTRUMENTO/CANTO/CLASSE DE 
CONJUNTO 

                                                                  
                          
VIOLINO 
Alma Balasz  
8ª Concurso Capela / categoria infantil: menção honrosa 
 
Cristina Dimitrova (4º grau, Profª Raquel Cravino) 
- X Concurso Nacional de Violino Fátima-Ourém/ escalão F: 1º lugar (ex aequo) 
- Concurso Cultivarte Jovem / escalão B: 3º prémio (ex aequo) 
- XII  Concurso Internacional Violinos por La Paz (Málaga, Espanha): 1º lugar 
- selecção para participação na XI edição do Festival Internacional "Moscow Meets 
Friends", em Moscovo, organizado por Vladimir Spivakov (Fundação Spivakov) 
 
Ian Palazov (Profª Anne Victorino d’Almeida) 
Prémio Bomtempo 2014 / nível médio: 1º prémio 
 
Joana Gomes (Profª Anne Victorino d’Almeida) 
Prémio Bomtempo 2014 / nível avançado: menção honrosa 
 
João Barbas (4º grau, Profª Joana Cipriano) 
X Concurso Nacional de Violino Fátima-Ourém/ escalão E: 2º lugar (ex aequo) 
 
Leonardo Guedes (3º grau, Profª Joana Cipriano) 
X Concurso Nacional de Violino Fátima-Ourém/ escalão C: 2º lugar (ex aequo) 
 
Louisa Rocha (Curso Profissional / 2º ano) 
OJ.COM 
 
Lucas Freitas (Curso Profissional/3º ano, Profª Anne Victorino d’Almeida) 
Guildhall School of Music and Drama (Londres) 
 
Mafalda Galante (Prof. Pedro Lopes) 
Jovem Orquestra Portuguesa (digressão a Kassel) 
 
Maria Matos (Profª Raquel Cravino) 
15º Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível II: 3º prémio 
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Maria Raquel Cambournac (4º grau) 
- 8ª Concurso Capela / categoria juvenil 3º Prémio 
- OJ.COM 
 
 
Mariana Pina (Iniciação II, Profª Raquel Cravino) 
- X Concurso Nacional de Violino Fátima-Ourém/ escalão A: 2º lugar 
- 15º Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível I: menção honrosa 
 
Miguel Erlich (Profª Anne Victorino d’Almeida) 
- Prémio Bomtempo 2014 / nível pré-superior: 2º prémio 
- OJ.COM 
 
Sofia Francisco (4º grau, Profª Joana Cipriano) 
- X Concurso Nacional de Violino Fátima-Ourém/ escalão F: 1º lugar (ex aequo) 
- Concurso Cultivarte Jovem / escalão B: 1º lugar (ex aequo) 
- Concurso Jovem.Com / escalão B (nacional): 2º lugar  
- OJ.COM 
 
Susana Barros Francês (5º grau, Profª Anne Victorino d’Almeida) 
- Prémio Bomtempo 2014 / nível avançado: 1º prémio 
- OJ.COM 
 
Vasco Rosas Coelho Chuaqui (7º grau) 
OJ.COM 
 
Vasco Sequeira (1º grau, Profª Raquel Cravino) 
- X Concurso Nacional de Violino Fátima-Ourém/ escalão C: 1º lugar 
- IX Concurso de Música Anatólio Falé Cidade de Lagos / II escalão: menção honrosa  
 
 
PIANO  
Alice Laurentino (2º grau, Prof. Nuno Batoca) 
Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" 2014 / escalão II: menção 
honrosa  
 
Ana Pires (3ºano Curso Profissional, Profª Ana Valente) 
- 15º Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível V: 2.° lugar ex aequo 
- Escola Superior de Música de Lisboa 
- Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo  
 
Ecaterina Popa (Profª Ana Valente) 
Concurso Jovem.Com / escalão C (nacional): menção honrosa  
 
Elisa Monteiro 
16º Concurso Internacional de Santa Cecília / categoria E: 3º prémio ex-aequo 
 
Eunice Matos  
16º Concurso Internacional de Santa Cecília / categoria D: 2º prémio ex-aequo 
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Francisco Cabrita 
16º Concurso Internacional de Santa Cecília / categoria D: 2º prémio ex-aequo 
 
 
João Guilherme Ferreira Nunes (2º grau, Prof. Joaquim Baptista Fernandes) 
16º Concurso Internacional de Santa Cecília / categoria D: 2º prémio ex-aequo 
 
Manuel Prata Pereira (Profª Ana Valente) 
- 16º Concurso Internacional de Santa Cecília / categoria D: 1º prémio ex-aequo 
- Concurso Jovem.Com / escalão A (nacional): 3º prémio 
 
Maria Leonor Bento de Sousa (Iniciação II, Profª Olga Vasilieva) 
Prémio Bomtempo 2014 / nível de Iniciação: 2º lugar  
 
Mariana Laranja (6º grau, Profª. Anne Kaasa) 
Prémio Bomtempo 2014 / nível avançado: 2º prémio  
 
Martim Vilas Lage (Iniciação IV, Profª. Inês Várzea) 
Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" 2014 / nível I: 3º prémio (ex 
aequo) 
 
Mateus Marinheiro (2º grau, Prof. Hélder Entrudo) 
- Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" 2014 / nível II: 2º prémio (ex 
aequo) 
- 16º Concurso Internacional de Santa Cecília / categoria D: 2º prémio ex-aequo 
 
Miguel Perdigão (Profª Ana Valente) 
15º Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível III: 2º prémio ex aequo 
 
Tiago Rosário (Profª Ana Valente) 
15º Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível V: 2.° lugar ex aequo. 
 
Tomás António Costa Ladeira Bryant Jorge (1º grau, Profª. Inês Várzea) 
Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" 2014 / nível I: 3º prémio (ex 
aequo) 
 
Tomás Fernandes (2º grau, Prof. Hélder Entrudo) 
- Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" 2014 / nível II: menção 
honrosa 
- 15º Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível III: 1º prémio 
- 16º Concurso Internacional de Santa Cecília / categoria D: menção honrosa 
 
TROMPETE 
Filipe Araújo (Curso Profissional/3º ano, Prof. Filipe Coelho) 
- Escola Superior de Música de Lisboa  
- Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana  
- Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo  
- Escola Superior de Artes Aplicadas (Castelo Branco) 
- OJ.COM  

https://www.facebook.com/manuel.prata.5458
https://www.facebook.com/esart.ipcb
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Gonçalo Pais Mota (6º grau, Prof. Hugo Santos) 
- Concurso Cultivarte Jovem / escalão B: 3º prémio (ex aequo) 
- Concurso Jovem.Com / escalão C (nacional): 3º lugar  
- Concurso Internacional de Trompete Ruben Simeó (Monção) / categoria intermédia: 
3º lugar 
- OJ.COM (1º trompete) 
 
José Miguel Carrilho (Curso Profissional/3º ano, Prof. Daniel Louro) 
- Escola Superior de Música de Lisboa  
- Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana  
- Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo  
- Escola Superior de Artes Aplicadas (Castelo Branco) 
- OJ.COM  
 
Pedro Lopes (Prof. Filipe Coelho) 
Concurso Internacional de Trompete Ruben Simeó (Monção) / categoria elementar: 3º 
lugar 
 
Rúben Serrão (Curso Profissional/3º ano, Prof. Hugo Santos) 
Universidade de Évora 
 
William Belchior M. Hughey Childs (Iniciação III, Prof. Hugo Santos) 
Concurso de Trompete da Póvoa de Varzim / categoria A: 1º prémio 
 
SAXOFONE  
João Carvalho (Curso Profissional, Prof. Hélder Alves) 
- Escola Superior de Música de Lisboa  
- Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo (Porto)  
 
Luís Silva (Prof. Hélder Alves) 
Concurso Cultivarte Jovem / escalão B: menção honrosa 
 
Miguel Elói (Curso Profissional, Prof. Hélder Alves) 
- Concurso Nacional " Sons do Cabral" (Belmonte) /cat. até 26 anos: 2º Prémio  
- Escola Superior de Música de Lisboa 
- Universidade de Évora 
- Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo (Porto)  
 
 
Raúl Gouveia (Curso Profissional, Prof. Hélder Alves) 
- Concurso Cultivarte Jovem / escalão A: 1º prémio; 
- IX Concurso de Música Anatólio Falé Cidade de Lagos / 4º escalão: 1º prémio 
- Concurso Nacional " Sons do Cabral" (Belmonte) /cat. até 19 anos: 1º Prémio  
- 5º Concurso Internacional de Saxofone "Vítor Santos" / cat. Júnior: 1º Prémio   
- Escola Superior de Música de Lisboa  
- Banda da Força Aérea 
 

https://www.facebook.com/esart.ipcb
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CANTO 
André Henriques (Prof. António Wagner Diniz) 
- Concurso Jovem Luísa Todi: 3º prémio 
- Teatro Nacional de S. Carlos: pequeno papel solista na opera Poliutto 
 
António Geraldo (Profª Filomena Amaro) 
Teatro Nacional de S. Carlos: participação na Zarzuela El Gato Montés 
 
Beatriz dos Santos Ventura (1º grau, Profª. Laryssa Savchenko) 
VII Concurso Nacional de Canto dos Conservatórios Oficiais / categoria C: 3º prémio 
 
Catarina Mouro (3º grau, Profª. Filomena Amaro) 
Prémio Bomtempo 2014: 2º lugar (ex aequo) 
 
Cecília Rodrigues (Profª Manuela de Sá) 
Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo (20 val.) 
 
João Valido Vaz  (3º ano, Profª Rute Dutra) 
Guildhall School of Music and Drama (Londres) 
 
Leonor Robert (Canto, 2º ano, Profª Ana Paula Russo)  
Prémio Bomtempo 2014: 2º prémio (ex aequo) 
 
Mariana Fernandes (2º ano, Profª Rute Dutra)  
VII Concurso Nacional de Canto dos Conservatórios Oficiais: 2º lugar  
 
 
OBOÉ 
Natacha Alves Fernandes (Curso Profissional / 3º ano, Prof. Salvador Parola) 
- Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana  
- Escola Superior de Música de Lisboa 
- OJ.COM 
 
Rui Ascensão (Curso Profissional / 3º ano, Prof. Salvador Parola) 
- Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana (1º) 
- Escola Superior de Música de Lisboa 
- OJ.COM 
- Orquestra Sinfónica Juvenil   
 
Guilherme Marmelo da Cruz (Curso Profissional/3º ano) 
OJ.COM  
 
 
CLARINETE 
Guilherme Alves (3º grau, Prof. Rui Martins) 
- Concurso Cultivarte Jovem / escalão B: 2º prémio 
- Concurso Jovem.Com / escalão B (nacional): 1º lugar  
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Vítor Hugo Trindade (Curso Profissional / 3º ano, Prof. Luís Gomes) 
- Concurso Cultivarte Jovem / escalão A: 1º prémio 
- Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana  
- Universidade de Évora 
- OJ.COM  
 
TUBA 
Alfredo Leitão (Tuba/Bombardino, Prof. Nuno Fernandes) 
- Concurso Jovem.Com / escalão D (nacional): 3º lugar 
- Concurso de Sopros "Terras de la Salette" / Bombardino Sénior: 2° lugar  
- Concurso "International Euphonium Association" (Indiana, EUA): 1º prémio 
- Escola Superior de Música de Lisboa  
- Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana  
- Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo  
 
HARPA 
Inês Cavalheiro (7º grau, Profª Ana Castanhito)  
- Concurso Internacional de Limoges: 1º prémio 
- Prémio Jovens Músicos / nível médio: 2º prémio (ex aequo)  
 
Leonor Rodrigues (Profª Ana Castanhito)  
Concurso Jovem.Com / escalão A (nacional): 1º lugar  
 
Rebeca Amorim Csalog (8º grau, Profª. Ana Castanhito) 
Concurso Internacional da Associação de Harpa Eslovena: medalha de prata/2º prémio 
 
Maria Kuznetsova (8º grau, Profª Ana Castanhito) 
Escola Superior de Música de Lisboa 
 
GUITARRA 
Daniel Mouzinho Oliveira, (3ºano Curso Profissional, Prof. Júlio Guerreiro) 
Guildhall School of Music and Drama (Londres) 
 
Francisco Almeida Luís (6º grau, Prof. Eurico Pereira) 
15º Concurso Internacional Cidade do Fundão / nível IV: 1° prémio 
 
Francisco Moz Carrapa (5º grau, Prof. Júlio Guerreiro) 
- Concurso Internacional de Música "Cidade de Almada" 2014 / nível III: 3º prémio (ex 
aequo)  
- 15º Concurso Internacional Cidade do Fundão / IV escalão: menção honrosa 
 
CRAVO 
Maria Teresa Neves (Iniciação IV, Profª. Cândida Matos) 
Concurso de Cravo de Braga / nível A: 2º prémio  
 
Miguel Ferreira (Iniciação IV, Profª. Cândida Matos) 
Concurso de Cravo de Braga / nível A: 1º prémio  
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Teresa Caldas (3º grau, Profª. Cândida Matos) 
Concurso de Cravo de Braga / nível B: 2º prémio  
 
Tiago Custódio (8º grau, Profª. Cândida Matos) 
Concurso de Cravo de Braga / nível D: 3º prémio  
 
 
VIOLONCELO 
Joaquim Morais (8º grau, Profª Maria José Falcão) 
Escola Superior de Música de Lisboa 
Academia Nacional Superior de Orquestra / Metropolitana  
 
Maria Ferreira Nabeiro (7º grau, Profª Catherine Strynckx) 
OJ.COM 
 
Mariana Taipa (Curso Profissional / 2º ano) 
OJ.COM 
 
FLAUTA  
Daria Tofanescu (4º grau, Prof. João Pereira Coutinho) 
- Concurso de Flauta da E. M. Nossa Senhora do Cabo (Linda-a-Velha) / categoria C: 2º 
prémio  
- Concurso Cultivarte Jovem / escalão B: menção honrosa 
 
Mariana Preto (4º grau, Prof. João Pereira Coutinho) 
Concurso de Flauta da E. M. Nossa Senhora do Cabo (Linda-a-Velha) / categoria B: 1º 
prémio  
 
FAGOTE 
João Henriques de Almeida Lopes Vieira (Curso Profissional/3º ano) 
- OJ.COM  
- Escola Superior de Música de Lisboa  
 
ACORDEÃO 
César Costa (Prof. Paulo Jorge Ferreira) 
Festival Folefest 2014 - 7º Concurso de Acordeão / categoria C: 1º prémio  
 
João Alexandre (Prof. Paulo Jorge Ferreira) 
Festival Folefest 2014 - 7º Concurso de Acordeão / categoria C: 3º prémio  
 
PERCUSSÃO 
André da Fonseca e Castro (Percussão, Curso Prof./3º ano, Prof. João Paulo Monteiro) 
- Universidade de Évora 
- OJ.COM  
 
VIOLA 
Catarina Olaio Marques (8º grau) 
OJ.COM  
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Sara Fernandes de Carvalho Farinha (8º grau) 
OJ.COM 
 
ORGÃO 
Beatriz Marina Alves Fonseca (5º grau, Prof. António Duarte) 
Concurso Nacional de Órgão do Conservatório de Música de Ourém e Fátima / escalão 
E: 2º prémio (1º não atribuído) 
 
CONTRABAIXO 
Nuno Coroado (5º grau) 
OJ.COM 
 
*********************************** 
 
Classes de Conjunto : 
 
Duoend (Inês Pinhão – violino, João Alexandre – acordeão) 
Folefest 2014 - 7º Concurso de Acordeão, categoria F / nível médio: 3º prémio  
 
Leonie Asamoah (Violino, 3º grau, Prof. José Machado) / Laurens Asamoah 
(Violoncelo, 4º grau, Prof. Andrzej Michalczyk) 
“Jugend musiziert” (Escola Alemã): 1ª fase - 1º prémio; 2ª fase (Península Ibérica) - 2º 
prémio) 
 
Musaico (coro), direcção do Prof. Tiago Marques 
Festival Coral de Verão 2014, Categoria D: Ouro III (85,67 pontos, classificação mais 
alta do festival) 
 
Smorzanduo (Inês Sacadura - flauta transversal, César Costa – acordeão)  
Festival Folefest 2014 - 7º Concurso de Acordeão, categoria F / nível médio: 2º prémio  
 
Quinteto Féerie (Vasco Chuaqui, Sara Canha, Sara Farinha, Pedro Massarrão e Rebeca 
Amorim - Prof. Luis Cunha) 
IV Concurso Internacional de Música de Câmara com Harpa de Madrid / categoria 
juvenil: 2º prémio 
  
Stravins Trio (Ana Pires - piano, Vitor Trindade – clarinete e Miguel Erlich – violino; 
Classe Prof. Luís Gomes) 
Concurso Internacional de Música de Câmara de Alcobaça: 2º prémio 
 
Stringenduo (Laurens Asamoah – violoncelo, Paulo Henrique – acordeão) 
Festival Folefest 2014 - 7º Concurso de Acordeão, categoria F / nível médio: 1º prémio  
 
Trio Triòkovitch (Lucas Freitas - violino, Joaquim Morais - violoncelo, Tiago Rosário 
– piano; classe Profª. Anna  Tomasik) 
- 12º Concurso Internazionale per Giovani Musicisti " Luigi Zanuccoli", Sogliane al 
Rubicone  (Itália): 2º prémio na modalidade de Música de Câmara 
- Prémio Jovens Músicos / categoria B, Música de Câmara, nível médio: 2º prémio           
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ANEXO III 
ANÁLISE DOS RESULTADOS DO TESTE “KEY FOR SCHOOLS” 

2013/2014 
 
Introdução 
 
O teste “Key for Schools” (KFS) é um teste de língua inglesa concebido por 
Cambridge English Assessment, tendo por referência o Quadro Europeu 
Comum de Referência (QECR). Este estabelece níveis de proficiência 
linguística, sendo que o teste KFS abrange um espectro de certificação entre 
os níveis A1 (utilizador elementar) e B1 (utilizador independente). 

Aplicação do teste e sua caracterização. 
O KFS é constituído por três componentes: Reading & Writing (compreensão e 
produção escrita), que corresponde a 50% da cotação total,  Listening  e 
Speaking (compreensão e produção oral), cada uma com 25% da cotação total. 
A escala de classificação é de 0 a 100 pontos, que se traduz em níveis de 
proficiência, conforme se reproduz abaixo: 

Página | 6  
 

certificação da proficiência linguística, o teste foi também realizado por alunos do 

6.º ao 12.º ano de escolaridade.  

 

1.3. Modalidade e calendário de aplicação do teste 

O teste Key for Schools foi aplicado em duas fases: 

a) Componentes da compreensão da escrita e do oral e produção escrita − 30 de abril 

de 2014; 

b) Componente oral (interação e produção) − de 31 de março a 15 de junho de 2014, 

calendarizada em função da disponibilidade das escolas e dos professores 

classificadores. 

Para a aplicação da componente oral e para a classificação das restantes 

componentes do teste foi desenvolvido um programa de formação e de certificação a 

professores de Inglês do sistema de ensino português (Speaking Examiners e General 

Markers) por Cambridge English Language Assessment, com a colaboração do IAVE. 

 

1.4. Caracterização do teste Key for Schools 

O teste Key for Schools tem por referência critérios de validade, fiabilidade e 

adequação ao propósito de certificação que o tornam único no seu domínio. Desde a 

sua criação, mais de 1,2 milhões de alunos realizaram o teste em mais de 100 países. 

Estes factos conferem-lhe um elevado reconhecimento em cerca de 800 instituições 

de âmbito educacional, empresarial e institucional (sistemas educativos). 

O teste Key for School avalia as componentes de Leitura e Escrita (Reading & 

Writing, 50% da cotação total) e de Compreensão do Oral e Produção Oral (Listening 

e Speaking, representando cada uma 25% da cotação total). 

O resultado global do teste é expresso numa escala de 0-100, com linhas de corte 

fixas para cada nível, conforme a seguir se ilustra. 

Pré-A1 A1 A2 A2 B1 

     

          

  

 

  

  

 

Figura 1 − Escala de medida dos resultados, linhas de corte, níveis de proficiência de 

acordo com o QECR e menções qualitativas. 

Pass 

Pass with Merit 

Pass with Distinction 

0                                            45                      70           85   90     100  

 
Figura 1: Escala de medida dos resultados, linhas de corte, níveis de proficiência de acordo com o 
QECR e menções qualitativas (Fonte: “Teste Key for Schools. Resultados 2014. Sumário executivo”) 

 
O teste foi aplicado no ano lectivo 2013/2014, com carácter obrigatório, aos 
alunos do 9º ano, podendo os alunos do 6º ao 12º ano também realizá-lo. Na 
EMCN, só 43 dos 49 alunos inscritos se apresentaram a todas as componentes 
do teste, dos quais 32 se encontravam a frequentar o 9º ano, 2 o  2º ou o 3º 
CEB e 10 o ensino secundário. 

Análise de resultados 

Dado o teste ter sido realizado por um único aluno a frequentar o 2º ou 3º ciclo 
(o outro aluno deste grupo tinha origem noutra escola), cingiremos a nossa 
análise aos restantesconjuntos de alunos, a frequentar o 9º ano ou o ensino 
secundário. 
A média global do testena EMCN, na escala de 0 a 100 pontos foi de 85,2, 
sendo que, no grupo dos alunos a frequentar o 9º ano, foi de 83,8 pontos. Se 
considerarmos que, a nível nacional, essas mesmas médias foram, 
respectivamente, de 66,9 e 65,5, verifica-se que os resultados da EMCN 
acompanharam a diferença relativa entre os resultados dos alunos que 
frequentavam o 9º ano e os do ensino secundário, mas, num caso e noutro, os 
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resultados na EMCN situaram-se cerca de 20 pontos percentuais acima do 
nível nacional (Fig. 2). 
 

 
Figura 2: Média global e no 9ºano  

Considerando, pois, esses dois conjuntos (dos alunos a frequentar o 9º ano e o 
ensino secundário), e observando  a distribuição de resultados  tendo em conta 
as linhas de corte apresentadas na figura 1, verifica-se que, na EMCN, a 
totalidade dos alunos a frequentar o ensino secundário obteve resultados que 
se situaram nos níveis A2 e B1 (face aos 95,6% a nível nacional), sendo o nível 
B1 claramente o mais representativo, com 78% (69,1% a nível nacional) e não 
havendo, pois, alunos com desempenho abaixo do nível de referência para 
este teste (Fig. 3).  
No caso dos alunos a frequentar o 9º ano, verifica-se uma maior dispersão de 
resultados: 4 alunos em 32 obtiveram uma classificação que os situa nos níveis 
Pré-A1 e A1, que totalizam 18%, sendo o nível B1 o mais representativo (Fig. 
3).  
 

 

Figura 3– Distribuição dos resultados por nível de proficiência e por nível de escolaridade dos 
alunos na EMCN 
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Dada a superior expressão numérica do conjunto dos alunos a frequentar o 9º 
ano relativamente aos restantes dois grupos (alunos do 6º ao 8º ano e a 
frequentar o ensino secundário) e o facto de o teste ter sido concebido para 
uma aplicação a este nível de escolaridade, iremos agora debruçar-nos 
especificamente sobre os resultados obtidos por estes alunos, quer na EMCN, 
quer a nível nacional. 
Enquanto que, a nível nacional, quase metade dos alunos obteve uma 
classificação inferior ao nível de referência para este teste  - 24,3% com nível 
Pré-A1 e 22,9% com nível A1  - , na EMCN esses níveis têm uma expressão 
muito inferior (cada um com 9%). Ao invés, quasetrês quartos dos alunos da 
EMCN tiveram um desempenho superior ou de acordo com o expectável para 
este teste, com 47% dos alunos a obterem uma classificação correspondente à 
menção Pass with Distinction, por comparação com os 21,1% obtidos pelos 
alunos do mesmo ano de escolaridade a nível nacional. De salientar ainda que 
19% teve uma pontuação entre 80 e 89 pontos (classe a que corresponde a 
menção Pass with Merit). A soma destes dois subconjuntos totaliza, no caso da 
EMCN, 66%, e, a nível nacional, 37,2% (Fig. 4). 
 

 
Figura 4 – Resultados dos alunos do 9º ano, a nível nacional e na EMCN 

 
No que toca à análise do desempenho dos alunos por componente do teste, tal 
como observado a nível nacional, há uma forte semelhança na distribuição dos 
resultados das componentes de Reading & Writing  e Listening. Nacomponente 
de Speaking, a percentagem de alunos com um desempenho considerado 
Weaké inferior à registada nas outras duas componentes, tanto na EMCN 
como a nível nacional (Fig. 5). 
É de salientar que, no entanto, os alunos da EMCN apresentam 
consistentemente melhores resultados em todas as componentes, com uma 
forte incidência nos desempenhos considerados Good  ou Exceptional, e um 
peso reduzido dos alunos com nível de proficiência Weak. A nível nacional, nas 
componentes de Reading & Writing e Listening, cerca de 50% e 47% dos 
alunos, respectivamente, obtiveram um desempenho considerado Weak, que, 
na EMCN, se situou nos 13% e 10%. Por outro lado, o peso relativo dos alunos 
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com desempenho Exceptional nessas duas componentes foi de 24% e 29%, a 
nível nacional, e de 45% e 42% na EMCN (Fig. 4). 

 
Figura 5– Resultados na EMCN por componente do teste 

 
Seria relevante podermos confrontar o desempenho dos nossos alunos com os 
da mesma área geográfica, até porque a informação disponível aponta para 
uma significativa diferenciação espacial, mas os dados que o permitiriam fazer 
ainda não foram, contudo, tornados públicos. 
 
Considerações finais 

Os resultados obtidos pelos alunos da EMCN foram expressivamente 
superiores aos verificados a nível nacional para os grupos analisados. 
No caso dos alunos a frequentar o ensino secundário, saliente-se a diferença 
de 20 pontos percentuais nos resultados globais eo facto de nenhum dos 
nossos alunos ter obtido uma classificação abaixo do nível de certificação. 
No que respeita ao grupo dos alunos a frequentar o 9º ano, sobressai  o facto 
de, quer  os resultados globais, quer em cada uma das componentes do teste 
apresentarem divergências significativas  - pela positiva - por comparação com 
os resultados nacionais: mais do dobro dos alunos com o nível de proficiência 
B1, reduzido número de alunos com desempenho Weak e peso muito superior 
nos desempenhos Good e Exceptional. 
Desta leitura, que permite inferir que o trabalho desenvolvido na EMCN  
corresponde às exigências de domínio da língua inglesa à luz de parâmetros 
internacionais, ressalta também a necessidade de se adoptar medidas que 
permitam melhorar o desempenho dos alunos cujos resultados ficaram aquém 
dos níveis mínimos previstos para a certificação neste teste. 
 
Lisboa, 1 de Dezembro de 2014 
Cristina Duarte 
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