
Associação de Pais e Encarregados de Educação         Lisboa, 22 de Fevereiro de 2015 
da Escola de Música do Conservatório Nacional 
(APEMCN) 
 
 
À Direcção da Escola de Música do Conservatório Nacional (EMCN) 
 

Na sequência do que foi discutido e decidido nas reuniões dos elementos dos 
órgãos directivos da APEMCN que tiveram lugar nos dias 19 e 21, reuniões 
convocadas para discutir a situação que a EMCN vive actualmente, com o 
encerramento de dez salas devido ao relatório da vistoria levada  acabo pela CML no 
final de 2014, foi elaborado o seguinte comunicado, que resume os pontos em análise 
na reunião: 

 
1 – Expressamos a nossa solidariedade para com a Direcção, o Conselho 

Pedagógico e o Conselho Geral da EMCN neste momento tão difícil da vida da nossa 
escola, subscrevendo o encerramento das salas dadas como inseguras e insalubres no 
relatório da CML e o pedido urgente de reunião ao MEC/DGESTE, apelando a todos 
os encarregados de educação (EE) para pressionarem o MEC a agir para salvaguardar 
a defesa dos interesses nossos alunos, cujo aproveitamento nas avaliações internas e 
externas se encontra seriamente comprometido com este encerramento, e reiterando a 
disponibilidade da AP para cooperar com os órgãos directivos da escola na procura de 
uma solução sustentada para este grave problema; 

 
2 – Informamos da nossa disponibilidade para participar na Reunião Geral de 

Escola e na conferência de imprensa que terão lugar na próxima terça-feira, às 12:00, 
sublinhando que deverá ser a Direcção a dirigir as mesmas, com a colaboração da AP 
e da AE; 

 
3 – Solicitamos, na sequência do que foi já por nós comunicado desde que 

tomámos conhecimento desta situação, quer nas reuniões com a Direcção na semana 
passada, quer no Conselho Geral desta quarta, que seja desde já definido, de forma 
rigorosa e sistemática, um plano alternativo para as aulas afectadas com este 
encerramento, recorrendo a soluções que, ainda que temporárias e não ideais, possam 
minimizar o impacto negativo do mesmo no aproveitamento dos nossos alunos, plano 
este que deverá ser efectivado já a partir da próxima quarta-feira. Tal como no 
início do ano lectivo estivemos ao lado da Direcção e dos professores na sua decisão 
de adiar todas as aulas vocacionais para quando todos os professores estivessem 
colocados, para não criar situações de injustiça entre alunos com e sem aulas, entre 
alunos de professores do quadro e alunos de professores ainda a contratar, sabemos  
que a Direcção e os professores estarão do nosso lado nesta exigência de reposição de 
igualdade nas condições de ensino oferecidas aos alunos cujas salas de aula foram 
afectadas por este encerramento e aqueles que tiverem a sorte de não serem afectados 
pelo mesmo;  

 
4 – Voltamos a alertar para  a necessidade de melhorar a comunicação interna 

da escola, por forma a manter os pais, EE, alunos e professores informados, por todos 
os meios à disposição da Direcção e de forma simultânea e cumulativa (site da escola, 
correio electrónico, placards nas paredes da escola, comunicação por parte dos 
DT/Tutores directamente com os EE de cada uma das turmas da EMCN, redes 



sociais, etc.) de situações que tenham impacto na vida da escola, como é o caso desta, 
fazendo notar que muitos pais só souberam do que se está a passar quando os filhos os 
informaram de que não tinham tido aulas ao regressar das férias do Carnaval e que 
terá havido Directores de Turma que também  não estavam informados do que se 
estava a passar;  

 
5 – Comunicamos a realização de uma assembleia geral de pais e EE para 

discutir este e outros assuntos relativos à vida escolar dos nossos alunos no dia 6 de 
Março, sexta-feira, às 18:00, pedindo, desde já, autorização para utilizar uma das salas 
da EMCN para este efeito entre as 18 e as 21 desse dia.  

 
 
Agradecendo, desde já, a atenção dispensada, ficamos a aguardar o vosso 

parecer a respeito dos pontos que deixamos à vossa consideração.  
 
APEMCM 
 
 

 
	  


