
APEMCN 
 
 
A Assoc iação de Pa is  da Esco la  de Mús ica do Conservatór io  Nac iona l (APEMCN), eleita como L is ta  Z , 
tem como objectivo maior trabalhar pela melhoria das condições de ensino e aprendizagem na EMCN. Como pontos de 
intervenção específicos, lutamos pela dignificação das graves condições físicas de ensino na EMCN, desde o Salão Nobre 
e salas de aula à limpeza das instalações, passando pela melhoria das condições pedagógicas, bem como por mais e 
melhores espaços de estudo, pela melhoria das iniciativas pedagógicas, pela colaboração institucional e por uma 
mudança de atitude na relação das famílias com a escola e da escola com as famílias. 
 
Apelamos, assim, à participação de todas as famílias, sejam do regime supletivo, articulado ou integrado, na vida da 
EMCN, quer através da comparência nas iniciativas culturais da escola, como a temporada do “Le Foyer”, a Semana 
Aberta ou as diferentes audições e masterclasses que vão tendo lugar, quer voluntariando-se para ajudar em diferentes 
eventos que vão acontecendo na escola, quer colaborando e participando nas diferentes iniciativas de angariação de 
fundos para a escola que a APEMCN promove com regularidade, quer tornando-se sócios da Associação de Amigos da 
EMCN (AAEMCN), quer, ainda, ajudando a criar um ambiente de cooperação entre todos os membros da nossa 
comunidade escolar e dando-nos feedback de todos os aspectos positivos e/ou negativos que considerem relevantes 
para o nosso trabalho como vossos representantes. 
 
Criámos o grupo "Assoc iação de Pa is  da EMCN" no Facebook, com quase 700 membros e do qual podem fazer 
parte pais, avós e outros familiares, alunos, professores e outros colaboradores da EMCN, que pretende ser um espaço 
de partilha de informações relevantes para a vida desta comunidade escolar que possa contribuir de forma construtiva 
para o trabalho que está a ser desenvolvido com e para as nossas crianças. Para integrar este grupo, basta enviarem 
para o grupo um pedido para serem "adicionados" a partir do vosso perfil no Facebook. 
 
In ic ia t iva  de angar iação de fundos “ JUNTOS pe lo  Conservatór io” 
 
O edifício da EMCN em geral e o Salão Nobre em particular estão necessitados de obras de fundo, para as quais, 
infelizmente, ainda não é possível prever uma data, embora há muitos anos se reconheça a nível oficial a necessidade 
para as mesmas. Para além disso, e apesar de contar habitualmente com um orçamento já demasiado limitado para as 
necessidades da escola, a EMCN sofreu ainda no ano lectivo passado um corte orçamental acentuado que está a colocar 
em causa as necessidades financeiras mais básicas da nossa escola. Assim, apelamos a todos os que tiverem 
disponibilidade para tal para fazerem um donativo à EMCN no momento da matrícula ou noutro momento à vossa 
escolha, na secretaria da escola, para o qual será passado, pela secretaria, um recibo dedutível no IRS. A EMCN e a 
APEMCN agradecem esta vossa contribuição para a vida da escola. 
 
In ic ia t iva  “UM ALUNO UM AMIGO” 
 
A Assoc iação de Amigos da Esco la  de Mús ica do Conservatór io  Nac iona l (AAEMCN) é uma associação 
criada por antigos e actuais colaboradores, professores e encarregados de educação da EMCN, aberta a qualquer 
pessoa que queira contribuir para a melhoria das condições físicas da EMCN e, nomeadamente, do nosso Salão Nobre. 
Assim, e porque achamos que é do interesse de todos contribuir para esta excelente causa, apelamos a que todas as 
famílias da EMCN se tornem sócias da Associação de Amigos da Escola de Música do Conservatório Nacional (que 
também tem uma página no Facebook, onde poderão obter mais informações). 
 
Contactos APEMCN 
 
associacao.de.pais.emcn@gmail.com 
Elsa Maurício Childs: 912336043 
Estejam também atentos ao nosso placard, junto à escadaria central da EMCN. 

 
 


