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INTRODUÇÃO 
 
O projecto educativo de escola (PEE) é, nos termos legais, um dos instrumentos de 
constituição e de exercício do processo de autonomia da escola. 
Esta autonomia afirma-se em diversos planos e consiste no poder reconhecido à escola 
de tomar decisões no domínio estratégico, pedagógico, administrativo, financeiro e 
organizacional, no quadro do seu projecto educativo (Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 
Abril, art.º 8º). O projecto educativo é, assim, o documento que consagra a orientação 
educativa da escola, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 
estratégias segundo as quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa (idem, 
art.º 9º). 
O PEE deverá adequar-se às características e recursos da escola e às solicitações e 
apoios da comunidade em que se insere. 
Sendo certo que o PEE é o instrumento privilegiado de afirmação da autonomia da 
Escola, não é, contudo, o único. O regulamento interno, que tem por objecto o regime de 
funcionamento e a orgânica da escola, e o plano anual de actividades, elaborado em 
função do projecto educativo, constituem referentes fundamentais para a concretização 
e aferição da função educativa da Escola de Música do Conservatório Nacional (EMCN). 
A elaboração do PEE para o triénio 2013/2016 assentou em três eixos fundamentais: 

- o conteúdo das avaliações internas realizadas desde o ano lectivo de 2010/2011, 
bem como do relatório de avaliação externa elaborado pela IGE em 2011; 

- as reflexões, conclusões e recomendações daí emergentes, nomeadamente 
resultantes da aferição do cumprimento do PEE anterior; 

- a necessidade de clareza e rigor para uma maior eficácia, tornando mais 
objectiva a avaliação do cumprimento do PEE através do estabelecimento de 
metas concretas, estratégias para as implementar e indicadores para aferir da 
sua realização. 
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PARTE I – HISTORIAL 
 

A criação de um Conservatório de música em Lisboa está directamente ligada à acção 
do músico português João Domingos Bomtempo (1775-1842). 
O ensino musical público da altura em Portugal processava-se no Seminário da 
Patriarcal, tendo como principal objectivo a música religiosa, sendo de proveniência 
estrangeira a maior parte dos músicos de orquestra e cantores. 
Nesse sentido, o seu projecto de reforma baseava-se em duas ideias essenciais: 
1. Transferir o modelo de um ensino musical de tipo religioso, orientado quase 
exclusivamente para os ofícios divinos, para outro modelo de tipo laico que ministrasse, 
paralelamente, formação no canto lírico e na música exclusivamente instrumental; 
2. Formar progressivamente músicos e cantores portugueses, de ambos os sexos, 
evitando assim a necessidade constante de contratação de estrangeiros. 
Infelizmente, tal projecto – inspirado no modelo parisiense – não se concretizou, sendo 
antes criado em 1835 um pouco ambicioso conservatório de música anexo à Casa Pia, 
cuja direcção foi entregue a Bomtempo. 
Cedo se verificou que a recém-criada instituição não atingia os seus fins, tendo sido 
incorporada em Novembro de 1836 no Conservatório Geral da Arte Dramática, projecto 
concretizado pelo dramaturgo Almeida Garrett, que passava doravante a englobar: uma 
Escola de Música, da qual Bomtempo mantém a direcção, e uma Escola de Teatro e 
Declamação, que englobava também uma aula de Dança. Bomtempo era ainda 
cumulativamente presidente do Conselho de Direcção do Conservatório. Esta nova 
instituição instalou-se no antigo Convento dos Caetanos, desocupado com a extinção 
das Ordens religiosas em Portugal (1834). 
Em 1840, D. Fernando, marido da Rainha D. Maria II, é nomeado presidente honorário 
do Conservatório, que então se passou a designar “Conservatório Real de Lisboa”. 
Em 1919, dá-se uma das mais importantes reformas do ensino musical, fruto da acção 
conjunta de dois eminentes músicos portugueses: o pianista Vianna da Mota (1868 -
1948) e o compositor, musicólogo e pedagogo Luís de Freitas Branco (1890-1955), na 
altura, respectivamente director e subdirector da Secção de Música. Foi um dos 
períodos áureos da Escola de Música, que aumentou substancialmente a sua população 
escolar. 
Em 1930, nova reforma fez retroceder o processo evolutivo que o ensino musical vinha 
empreendendo desde 1919 – eliminaram-se disciplinas como Cultura Geral, Leitura de 
Partituras e Regência – tendo-se paralelamente registado um decréscimo da afluência 
de alunos. Em 1938, é convidado para a direcção o maestro e compositor Ivo Cruz 
(1901-1986) que seria o seu último Director (cargo que exerceria até 1972). 
A partir de 1946, na sequência das importantes obras de remodelação e modernização 
do edifício, projectadas pelo arquitecto Duarte Pacheco, o Conservatório Nacional viu 
renovado o seu salão de concertos (Salão Nobre, o qual ostenta pinturas de José 
Malhoa – final do séc. XIX), a biblioteca e a ala onde seria instalado o Museu 
Instrumental. Nas décadas seguintes registaram-se inúmeras actividades quer de 
docentes, quer de alunos (Recitais da Nova geração, concertos do Collegium Musicum, 
e de Intercâmbio Musical, etc), realização de diversas conferências e cursos especiais 
que trouxeram ao Conservatório vários especialistas nacionais e estrangeiros. 
Finalmente a introdução inovadora do estudo de instrumentos antigos como o cravo, 
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clavicórdio, viola da gamba, viola d’ amore, assim como da então designada guitarra 
hispânica (viola dedilhada). 
Nos anos 70, surgem vários projectos de reforma do Conservatório que se traduziram, 
por exemplo, na integração de mais uma Escola – a de Cinema – para além de outra de 
Educação pela Arte (de curta vigência). 
Finalmente, pelo Decreto-Lei nº 310/83, a estrutura tripartida do Conservatório Nacional 
de Lisboa foi dissolvida, surgindo em sua substituição cinco escolas autónomas. 
Actualmente, a EMCN é a que mais se tem vindo a identificar com a tradicional 
instituição, mantendo-se no mesmo edifício dos Caetanos e continuando a ser um dos 
principais intervenientes da formação musical portuguesa. 
Com efeito, a partir do ano lectivo de 2002/2003, numa política de descentralização da 
iniciação musical, começaram a funcionar Pólos da EMCN na Amadora e em Sacavém, 
e, neste ano lectivo, no Seixal, com a colaboração das respectivas autarquias. E, mais 
recentemente (2008), iniciou-se, a partir desta Escola, o projecto da Orquestra Geração, 
trabalho coordenado, ao nível técnico e pedagógico, pela EMCN.   
Apesar de atravessar um período de relativa estabilidade, a EMCN luta, ainda, por um 
estatuto adequado às suas capacidades e pela requalificação (prometida) do edifício e 
do seu salão de concertos. 
*A partir de um texto elaborado pela professora Maria José Borges, in 

http://www.emcn.edu.pt/index.php/instituicao/apresentacao/historia/ 

http://www.emcn.edu.pt/index.php/instituicao/apresentacao/historia/
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PARTE II – MISSÃO 
 

1. MISSÃO, PRINCÍPIOS E VALORES 

É missão da EMCN ... 

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. 

No cumprimento da sua Missão, a EMCN rege-se por princípios e valores que 
informam  toda a sua acção educativa. 

Assim, logo na sua génese, está presente um ideal de democraticidade no acesso ao 
ensino especializado da Música, no contexto evidentemente da sua natureza vocacional. 
Este princípio democrático contempla outrotanto uma dimensão interna que promove a 
participação de toda a comunidade escolar na vida da instituição. 

Por outro lado, o vasto e valioso historial do Conservatório, por onde passaram a maior 
parte das figuras tutelares da vida musical portuguesa dos sécs. XIX e XX, remete para 
o valor da excelência, apanágio histórico, tradição e herança desta Escola. Trata-se de 
um valor estruturante da vida e do prestígio que esta instituição alcançou no seu historial 
e que urge assegurar como marca qualitativa distintiva. 

Espaço de liberdade e de criatividade, no Conservatório desenvolveram a sua actividade 
nomes maiores da vanguarda musical portuguesa, devendo o valor da liberdade 
continuar a informar a vida escolar, numa abertura permanente à novidade e à 
experimentação. 

Toda esta herança confere à EMCN uma dupla responsabilidade: na gestão do legado 
histórico e musical, por um lado; e, por outro, na preservação do património, imobiliário e 
mobiliário, pertença da instituição. 

Subjacentes ou destes decorrentes, outros valores como a tolerância, a transparência, 
a igualdade, a solidariedade, o apartidarismo e a cidadania presidem ao percurso 
desta instituição, sendo outrotanto contemplados e enquadrados pela legislação de 
referência (nomeadamente, pela Lei de Bases do Sistema Educativo). 

2. OBJECTIVOS GERAIS 

Atendendo à Missão e princípios enunciados, são objectivos gerais da EMCN: 

 Preservar e desenvolver a tradição e a herança únicas de que a EMCN é 
depositária, contribuindo assim para a sua identidade e projectando-as no meio 
musical português, posicionando-se como uma escola de referência; 

 Promover um ensino pautado pela qualidade, em todas as vertentes da formação 
do aluno, proporcionando uma prática lectiva exigente e rigorosa, para que os 
alunos atinjam um domínio efectivo das competências exigidas no final de cada 
ciclo; 

 Promover o desenvolvimento de competências musicais, apetrechando o aluno 
com as ferramentas adequadas para poder afirmar-se como um músico de 
excelência e com sólidas estrutura e formação de base; 
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 Motivar e mobilizar a comunidade escolar através de projectos artístico-musicais 
transdisciplinares e articulados; 

 Estimular e valorizar o espírito crítico, a capacidade de reflexão, a criatividade e a 
inovação; 

 Formar para a autonomia e responsabilização do indivíduo; 

 Promover a sensibilização da comunidade envolvente para a música de modo a 
atrair mais candidatos à escola; 

 Intervir activamente na vida cultural e musical da cidade de Lisboa, da sua área 
metropolitana e do país. 

 

3. PERFIS 

Perfil de competências de um aluno que termina o curso de Iniciação 
 Está apto, técnica e musicalmente, a fazer prova de acesso a qualquer curso 

básico de música; 

 Está motivado a prosseguir os estudos; 

 Está apto a desenvolver a leitura e a escrita musical, tendo feito muito trabalho 
sensorial; 

 Tem uma boa relação física com o instrumento, nomeadamente a postura (corpo, 
braços, pulso, mãos, dedos, tronco, pernas, embocadura e respiração); 

 Compreende o funcionamento físico do instrumento; 

 Toca peças elementares de vários estilos e épocas; 

 Tem capacidade de memorização que lhe permite tocar de cor; 

 Tem prática de música de conjunto; 

 Possui hábitos de estudo regulares; 

 Apresenta-se regularmente em público. 
 
Perfil de competências de um aluno que termina o Curso Básico 

 Está apto, técnica e musicalmente, a fazer prova de acesso a qualquer curso 
secundário de música; 

 Está apto cientificamente a prosseguir os estudos em qualquer área da formação 
geral (alunos do regime integrado); 

 Toca obras de vários estilos e épocas; 

 Percebe a estrutura da música que toca aplicando musicalmente os 
conhecimentos que adquiriu; 

 Tem capacidade de memorização que lhe permite tocar de cor; 

 Manifesta uma certa atitude e personalidade artística; 

 Tem prática de tocar em público; 

 Possui hábitos de trabalho individual e em grupo; 
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 Pauta a sua conduta por normas de comportamento que facilitam as 
aprendizagens; 

 Convive segundo parâmetros de respeito e tolerância. 
 
Perfil de competências de um aluno que termina o Curso Secundário 

 Está apto a realizar a prova de acesso para a sua formação de nível superior; 

 Domina repertório fundamental do seu instrumento; 

 Executa música de diversos estilos e épocas; 

 Tem cultura geral e musical que lhe permite contextualizar histórica, estética e 
estilisticamente as obras que executa; 

 Conhece repertório de música de conjunto onde o seu instrumento intervém; 

 Aplica eficazmente e com autonomia os conhecimentos adquiridos, com vista à 
abordagem de novo repertório; 

 Está apto a ingressar na vida profissional (alunos do curso profissional). 
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PARTE III – CARACTERIZAÇÃO 
 

A EMCN herda, no âmbito do ensino da música, todo o passado do Conservatório 
Nacional de Lisboa, tanto ao nível da prática pedagógica como no que se refere ao 
espaço físico e aos equipamentos que utiliza. O dia-a-dia de funcionamento desta 
instituição é assim marcado por este passado, que é assumido como parte da sua 
identidade. 
Pela sua dimensão, pela sua localização geográfica e pela sua história, a EMCN é uma 
escola pública de ensino artístico de referência incontornável em Portugal, mantendo 
uma identidade própria mesmo no quadro de uma progressiva transformação da rede de 
escolas vocacionais de ensino artístico. Enquanto escola pública, os seus órgãos de 
direcção, administração e gestão são os determinados por lei: conselho geral, director, 
conselho pedagógico e conselho administrativo. 
 

1. ENQUADRAMENTO 

1.1. MEIO ENVOLVENTE 

A EMCN está sedeada no espaço do antigo Convento dos Caetanos, no Bairro Alto, 
constituindo um dos núcleos de dinamização do bairro. 
A sua localização e a constante procura que tem tido por alunos residentes em mais de 
cem localidades diferentes vem reforçar o carácter abrangente da sua área de influência 
geográfica. 
A EMCN situa-se numa zona bem servida de transportes (metropolitano, barcos, 
comboios, eléctricos, autocarros), bem no centro da cidade. A sua localização junto do 
Chiado, numa zona de grande oferta cultural (Teatro Nacional de São Carlos, Teatro 
Municipal de São Luís, Teatro da Trindade – INATEL, Museu de São Roque, Museu do 
Chiado, galerias de arte, etc.) onde os equipamentos culturais são dos mais importantes 
de Lisboa, possibilita a realização de parcerias relevantes para a formação dos alunos. 
A EMCN funciona ainda em três pólos: desde 2004, em Loures e na Amadora e, desde 
o início do ano lectivo de 2013/2014, no Seixal.  
 

1.2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

Na década de 1980, realizou-se a última reforma legal estruturante do ensino 
especializado da música, por via do Decreto-Lei nº 310/83, de 1 de Julho, que 
estabeleceu que : “… o ensino especializado visa a formação de músicos e se insere 
nos diversos níveis de ensino, acrescendo aos objectivos próprios de cada um destes 
uma preparação específica que constitui sucessivamente uma opção vocacional 
precoce, um ensino profissionalizante e uma formação profissional aprofundada”. 
Actualmente, e para além da legislação geral, que regulamenta o funcionamento dos 
estabelecimentos de ensino não artístico, a EMCN encontra-se enquadrada por 
legislação específica, nomeadamente pelas Portarias nº 225/2012, de 30 de Julho, e 
nº243-B/2012, de 13 de Agosto, que estabelecem, respectivamente, os planos de 
estudo dos cursos de ensino artístico de música de nível básico e a organização dos 
cursos de iniciação e os planos de estudo dos cursos do ensino secundário. 
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2. OFERTA EDUCATIVA 

A EMCN proporciona aos seus alunos o ensino em todos os instrumentos previstos na 
legislação, ministrando  os seguintes cursos: 

a) Cursos de iniciação; 
b) Cursos básicos; 
c) Cursos secundários de música e canto; 
d) Cursos profissionais de nível IV. 

Com base na actual legislação, os cursos básicos e secundários de música e canto 
podem ser frequentados nos seguintes regimes de frequência: 

a) Integrado, com frequência de todas as componentes do currículo na EMCN; 
b) Articulado, com frequência na EMCN apenas das disciplinas da componente 

de formação vocacional, no curso básico, e das disciplinas das componentes 
de formação científica e técnico-artística, no nível secundário; 

c) Supletivo, cursos constituídos apenas pelas disciplinas da componente de 
formação vocacional, no nível básico, e pelas disciplinas das componentes de 
formação científica e técnico-artística, no nível secundário. 

 

3. COMUNIDADE EDUCATIVA 

3.1. ALUNOS  

Verifica-se, desde o ano lectivo de 2000/2001, um aumento do número de alunos que 
optam pelo regime articulado e também pelo regime integrado. No entanto, a opção de 
frequência do regime supletivo ainda é a que tem maior expressão globalmente e em 
especial no nível secundário. 
No ano lectivo de 2016/2017, a distribuição dos alunos por curso, nível e regime é a 
seguinte: 

CURSOS Lisboa 
(Sede) 

Amadora Loures Seixal Sub-
total 

Iniciações 133 55 56 41 285 

Básico 
Integrado 165    

367 Articulado 58 9 
Supletivo 135  

Secundário 
Integrado 80    

225 Articulado 2 
Supletivo 143 

Profissional 31    31 
TOTAL 747 55 56 50 908 

Dados de Dezembro 2016 
 
Assim, frequentam a EMCN, por regime: 

REGIME Nº DE ALUNOS 
INTEGRADO (incluindo curso profissional) 276 
ARTICULADO 69 
SUPLETIVO (incluindo iniciações) 563 

TOTAL 908 
Dados de Dezembro 2016 
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Uma significativa parte dos alunos da EMCN reside em concelhos limítrofes, havendo, 
no entanto,  alguns que vêm mesmo de outros distritos. Também se continua a verificar 
a frequência de alunos de diversas nacionalidades e de diferentes origens geográficas e 
socioeconómicas. São apoiados pela ASE um total de trinta e um alunos, dos quais 
dezassete no Escalão A e catorze no escalão B. É de salientar ainda o facto de haver 
sete alunos com necessidades educativas especiais no ensino integrado. 
 

3.2. PESSOAL DOCENTE 

O quadro definido para a EMCN está regulado pela Portaria nº 551/2009, de 26 de Maio, 
com as alterações decorrentes do mapa anexo ao primeiro concurso interno e externo 
realizado em 2013. Tomando como referente as vagas previstas nesse quadro, as 
necessidades efectivas da EMCN estão longe de estar preenchidas, representando os 
professores em regime de contratação anual 46% do total.  

 Quadro 
EMCN 

QZP / 
Mobilidade Acumulação* Contratados SUB-

TOTAL TOTAL 

Formação 
geral 11 6 0 6 23 

161 

Formação 
artística 84 2 5 **44 135 

Técnico 
especializado 0 0 0 1 1 

Educação 
especial 1 0 0 0 1 

Psicóloga 0 0 0 0 1 

Orquestra 
Geração 0 0 13 ***53 66 66 

TOTAL 96 8 18 104  227**** 
Dados referentes ao ano lectivo 2016/2017 

 
* Docentes do quadro de outras instituições e que leccionam na EMCN em acumulação 
** Contabiliza-se aqui o professor que presta serviço na EMCN e na Orquestra Geração 

*** Contabilizam-se aqui os 2 professores que prestam serviço na Orquestra Geração e 
completam horário na EMCN 

**** Incluindo a psicóloga, que sendo partilhada com a Escola Secundária de Pedro 
Nunes, não possui um vínculo laboral com a EMCN. 

Desde 2014/2015, a EMCN tem contratado anualmente um técnico de produção para as 
actividades envolvendo a apresentação pública de alunos e outras como a Temporada 
de Concertos do Conservatório Nacional. Refira-se que, a docente de educação 
especial integrou o quadro da EMCN no ano lectivo 2015-2016 . 
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3.3. PESSOAL NÃO DOCENTE 

Vínculo 
Chefe de Serviços 
de Administração 

Escolar 

Assistentes 
técnicos 

Assistentes 
operacionais Totais 

QND 0 1 4 5 
Contratos por 
tempo 
indeterminado 

1 3 8 12 

Contratos a termo 0 0 8 8 
Contratos a tempo 
parcial 0 0 1 1 

*Instituto de 
Emprego e 
Formação 
Profissional 

0 1 0 1 

TOTAL 1 5 21 27 
Dados referentes ao ano lectivo 2016/2017 

3.4. PAIS  E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEEEMCN) foi formalmente 
constituída em 1991. No ano de 2007, foi igualmente constituída a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EMCN – Pólo de Loures. 
A APEEEMCN colabora regularmente com a Escola nos termos da lei, nos conselhos de 
turma e no conselho geral, desenvolvendo iniciativas próprias e apoiando diversas 
actividades organizadas por esta instituição. 

4. RECURSOS FÍSICOS: INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO 

Embora alguns espaços pareçam recentemente reabilitados, como o átrio principal e a 
entrada do Salão Nobre, foram-no na década de 90. Por conseguinte, e dada a 
premência da conservação do edifício, tem-se feito um esforço de investimento na 
recuperação de alguns espaços e na adaptação de outros. Em 2013, foram, por 
exemplo, recuperadas duas salas para aulas teóricas, uma para ginásio e uma para sala 
de ciências, para além da sala da direcção. O projecto de requalificação de todo o 
edifício pela Parque Escolar está neste momento em fase de concurso, não se sabendo 
ainda a data em que as obras terão início. 
Para além de servir como espaço de estudo e consulta, a biblioteca reúne um corpus de 
material muito específico para a leccionação da música (partituras e recursos 
audiovisuais) que lhe confere um carácter único no contexto do panorama musical 
nacional. Funciona ainda como espaço para audição de alunos, para concertos, 
conferências e outros eventos. 
O Salão Nobre, sala de apresentação pública dos alunos e de realização de eventos 
diversos, é um espaço de reconhecido valor arquitectónico e artístico, possuindo uma 
acústica especialmente vocacionada para a música de câmara, que permite uma 
utilização muito para além do âmbito escolar. 
Por via da sua oferta educativa, a EMCN tem um vasto património ligado ao ensino da 
música (instrumentos, partituras), sendo também de destacar um valioso acervo noutros 
domínios, nomeadamente mobiliário e pintura. Dispõe ainda de instrumentos que podem 
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ser facultados aos alunos. 
No que diz respeito ao apetrechamento  tecnológico, a maior parte das salas das 
disciplinas teóricas, quer da formação geral, quer artística, estão equipadas com 
projector de vídeo e computador, dispondo várias de sistemas de som (leitores de CDs e 
colunas). 

5. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

Dada a sua especificidade, a Escola recorre regularmente a vários técnicos de 
manutenção de instrumentos: luthier, mecânico e afinador de pianos, técnico de 
instrumentos de sopro e organeiro. 
Recorre ainda a dois técnicos, um para apoio informático e outro para o 
desenvolvimento da base de dados de alunos em funcionamento. 
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PARTE IV: OPERACIONALIZAÇÃO 
 

1. CONSTRANGIMENTOS 

A EMCN depara-se, na prossecução da sua Missão, com constrangimentos de vária 
ordem, que condicionam e limitam a sua actividade. 
 
No plano dos recursos humanos, o funcionamento da instituição é negativamente 
afectado pelos seguintes factores: 

 Quase metade do pessoal docente é contratado, tendo um vínculo precário à EMCN, 
o que dificulta - e muitas vezes impede – a continuidade pedagógica, implicando 
ainda transtornos  a nível de calendário escolar, com as consequências que daí 
decorrem. Trata-se de uma situação gravemente penalizadora não apenas dos 
docentes contratados (nomeadamente em termos de carreira profissional e ao nível 
da perspectivação do trabalho a médio e a longo prazo), mas bem assim de toda a 
comunidade escolar (em particular, dos alunos); 

 A insuficiência de pessoal não docente obriga a recorrer ao Instituto de Formação 
Profissional. Isto pressupõe uma constante necessidade de acompanhamento e 
formação destes funcionários, de modo a garantir a sua adequação à especificidade 
da escola e às funções que têm de desempenhar. O investimento nesta formação 
não tem retorno a médio prazo, uma vez que a permanência destes funcionários tem 
sempre carácter temporário. 

No plano legal, são diversos os constrangimentos, começando desde logo com as 
restrições etárias à admissão ao ensino especializado da música, sem que sejam 
consideradas as exigências de desenvolvimento físico específicas de alguns 
instrumentos (nomeadamente os de maior porte). 
 
No plano dos recursos físicos e materiais, considerem-se os seguintes obstáculos:  

 A EMCN debate-se com um problema de escassez de espaço, que, não só limita as 
admissões à sua frequência – com uma oferta insuficiente para a procura –, como 
também condiciona a própria actividade de alunos (nomeadamente pela insuficiência 
de espaços para estudo individual) e professores (não havendo gabinetes de 
trabalho, ou um espaço destinado exclusivamente ao atendimento de pais e 
encarregados de educação pelos directores de turma e tutores). A partilha do edifício 
com a Escola de Dança do Conservatório Nacional está directamente relacionada 
com este constrangimento; 

 A generalidade dos espaços não está pensada e construída para as novas funções 
de uma escola artística do séc. XXI. A contemporaneidade de uma escola artística 
de música, com os diferentes regimes de frequência e uma média de 950 alunos 
distribuídos por todos os instrumentos, obriga a novos e diferentes espaços de 
leccionação; 

 Actualmente, a instalação eléctrica de alguns sectores do edifício está num estado 
de preocupante degradação e perigo. As salas utilizadas para apresentações 
públicas estão deterioradas e necessitam de ser ocupadas também por aulas (Salão 
Nobre, Teatrinho, Biblioteca, sala 201); 

 A leccionação e estudo de alguns instrumentos (Órgão, Tuba, Trombone, Trompete, 
Trompa, para só citar alguns), obriga a áreas úteis específicas e a uma adequada 
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insonorização das salas; 

 As classes de conjunto, como as Orquestras, Coro, Grupo de Metais, etc., precisam 
de espaços amplos e adequados acusticamente, para que o trabalho seja produtivo; 

 A permanência dos alunos na EMCN prende-se também com a existência de 
estruturas de apoio, como cantina, bar, papelaria, videoteca, sala de informática, 
salas individuais de estudo e espaços colectivos para convívio e recreio, que sejam 
uma motivação e uma ajuda para o trabalho a desenvolver, nomeadamente daqueles 
que a frequentam em regime integrado e profissional; 

 Quanto aos meios informáticos, os computadores disponíveis para utilização dos 
docentes no seu horário de trabalho individual são em número insuficiente. 

2. ESTRATÉGIAS E PROJECTOS 

2.1. ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO E ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Actualmente, a EMCN oferece várias actividades, que desenvolve autonomamente ou 
em parcerias, no âmbito das disciplinas curriculares, tais como masterclasses, concertos, 
palestras, audições, publicações, seminários, conferências, exposições, concursos, 
visitas de estudo, todas com o objectivo de possibilitar aos alunos uma formação 
completa e integral. 
 
2.2. EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

Com este projecto pretende-se promover a Educação para a Saúde de forma 
transversal no desenvolvimento dos currículos das diferentes disciplinas da formação 
geral, visando a adopção de estilos de vida saudável, criando hábitos de alimentação 
saudável e fomentando a prática regular de actividade física. 
Este projecto inclui ainda a Educação Sexual, regulamentada pela Lei nº 60/2009, de 6 
de Agosto, e pela Portaria nº 196-A/2010, de 9 de Abril, abrangendo todos os níveis de 
ensino (básico, secundário e profissional). Para a sua implementação, em cada turma, 
será disponibilizada uma carga horária de 6 tempos lectivos, no 2º ciclo, e de 12 tempos, 
no 3º ciclo, secundário e profissional, distribuídas de forma equilibrada ao longo do ano 
lectivo. A nível do conselho de turma, no início de cada ano lectivo, deverá ser 
elaborado o projecto de Educação Sexual da Turma, coordenado pelo respectivo 
director  em articulação com o coordenador da Educação para a Saúde. 
Para a consecução deste projecto, poderão ser convidadas entidades externas para a 
realização de actividades específicas de acordo com as necessidades da escola. 

 
2.3. PLANO NACIONAL DE CINEMA 

Em 2014/2015, a EMCN aderiu a este projecto, no qual se mantém até à data. No 
âmbito desta iniciativa, que se propõe divulgar obras cinematográficas nacionais e 
internacionais e contribuir para a literacia da imagem, tem-se promovido a apresentação 
aberta a toda a comunidade de obras destinadas a alunos de diferentes ciclos de ensino. 
Tem-se privilegiado aquelas que, pela sua abordagem das artes em geral e da música 
em particular, possam contribuir para a formação integral dos alunos e a 
interdisciplinaridade. 
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2.4. APOIO EDUCATIVO 

A biblioteca/sala de estudo constitui a estrutura logística de apoio ao desenvolvimento 
das aprendizagens dos alunos. Os alunos podem estudar sozinhos ou com apoio de 
professores e utilizar os computadores para trabalhos de pesquisa ou jogos didácticos. 

 

2.5. PÓLOS/EXTENSÕES PEDAGÓGICAS 

Com base num projecto apresentado à Secretaria de Estado da Educação e com a 
participação das Câmaras Municipais da Amadora e de Loures, desde 2004, e do Seixal, 
desde 2013, funcionam nessas localidades pólos da EMCN. Os projectos, que contam 
com o apoio das respectivas Câmaras Municipais. só ministram Cursos de Iniciação, à 
excepção do pólo do Seixal, onde, desde 2016/2017, foi autorizado o funcionamento do 
1º grau em regime articulado. 
Actualmente com cerca de 150 alunos inscritos nos seus Cursos de Iniciação, estes 
pólos constituem uma forma de incentivar a prática musical e instrumental desde tenra 
idade, com a facilidade de encontrarem, junto da sua área de residência, essa formação. 
De momento, oferecem os cursos de violino, violoncelo, contrabaixo, piano, clarinete, 
flauta transversal e bisel, percussão, trompa, trompete, tuba, saxofone e oboé. 
O seu plano de estudos é semelhante ao praticado na EMCN. 
 
2.6. ORQUESTRA GERAÇÃO 

O projecto Orquestra Geração (OG), desenvolvido pela EMCN desde 2007, em parceria 
com várias instituições públicas e privadas, é um projecto centrado na acção e 
desenvolvimento social através da música e é inspirado no sistema de Orquestras 
Infantiles e Juveniles de Venezuela. O projecto tem como objectivo o desenvolvimento 
de orquestras juvenis em escolas do 1º, 2º e 3º ciclo, contribuindo para um crescimento 
mais harmonioso das crianças e jovens, alargando as suas perspectivas de vida e 
promovendo uma maior mobilidade social. 
Por despacho do Ministério da Educação, que aprovou o projecto, a EMCN está 
autorizada a contratar docentes para o desenvolvimento do mesmo, estando a sua 
coordenação a cargo de um director adjunto e de um assessor. 
 
2.7. TEMPORADA DE CONCERTOS DO CONSERVATÓRIO NACIONAL 

A Temporada de Concertos do Conservatório Nacional constitui uma forma de 
divulgação das actividades da EMCN, aproveitando a circunstância de a EMCN dispor 
de uma sala de concertos com uma entrada própria. Os espectáculos, alguns com 
participação de docentes e alunos da escola, estão abertos a toda a comunidade 
escolar e à comunidade envolvente. 
 

2.8. PARCERIAS E PROTOCOLOS 

A EMCN tem desenvolvido os seus contactos e relações institucionais que, nalguns 
casos, têm conduzido ao estabelecimento de protocolos com as seguintes entidades: 

 Câmara Municipal da Amadora 
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 Câmara Municipal de Loures 
 Câmara Municipal de Lisboa 
 Câmara Municipal do Seixal 
 Câmara Municipal de Sintra 
 Câmara Municipal de Sesimbra 
 Cultivarte 
 Fundação Calouste Gulbenkian 
 EGEAC 
 INATEL 
 ESML – IPL 
 EPABI 
 FCSH – UNL 
 GMCL – Grupo de Música Contemporânea de Lisboa 
 Instituto Piaget – Almada 
 Universidade de Évora 
 
Parcerias efectuadas: 
 Associação de Amigos da Escola de Música do Conservatório Nacional 
 Rotary Club Lisboa-Estrela 
 Instituto Cervantes 
 Institut Franco-Portugais 
 Palácio Foz 
 Teatro Nacional de São Carlos 
 Teatro Nacional Dona Maria II 
 Biblioteca Nacional 
 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
 Centro Nacional de Cultura 
 PSP – Escola Segura 
 Instituto Português da Juventude 
 Associação de Pais e Encarregados de Educação da EMCN (APEEMCN) 
 
2.9. OUTRAS ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR 

De acordo com os objectivos propostos e os perfis enunciados, propõem-se algumas 
estratégias e indicadores que permitirão aferir a sua execução no período de vigência do 
presente PEE: 
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DIMENSÃO CURRICULAR / PEDAGÓGICA 
OBJECTIVOS ESTRATÉGIAS INDICADORES 

Promover um ensino pautado pela 
qualidade e a exigência 

Promover o sucesso, atendendo às necessidades 
individuais: 

 Propondo estratégias individualizadas para os 
alunos com mais dificuldades ou com 
desempenho excepcional; 

 Oferecendo aulas de apoio aos alunos que 
evidenciem dificuldades de aprendizagem. 
 

 Relatório de aulas de apoio, com 
avaliação dos resultados obtidos. 

Nas disciplinas de formação geral, melhorar 
resultados nos exames nacionais: 

 Criando turmas de nível em determinados 
momentos; 

 Prosseguindo com as aulas de apoio antes dos 
exames; 

 Familiarizando os alunos com a tipologia de 
exercícios utilizada nos exames nacionais. 

 Comparação dos resultados dos alunos 
da EMCN nos exames nacionais com a 
média nacional; 

 Comparação avaliação interna (CIF) com 
avaliação externa (CE) e análise do 
desvio; 

 Comparação com resultados de anos 
anteriores; 

 Comparação dos resultados da 
avaliação diagnóstica com os do final do 
ano lectivo. 

Nas disciplinas vocacionais, promover: 

 Realização regular de actividades que permitam a 
apresentação dos alunos ao público; 

 Participação regular dos alunos em masterclasses 
e outras actividades artísticas. 

 Actividades realizadas. 
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Promover a articulação de conteúdos 
e saberes nas diferentes disciplinas 

 Inclusão, ao nível das planificações, gestão 
programática e actividades complementares, das 
disciplinas da formação geral, de actividades que 
promovam a criatividade e a abertura a várias 
formas de expressão artística; 

 Realização de actividades de carácter 
interdisciplinar/transdisciplinar. 

 Concretização de actividades que 
promovam a educação para a arte – 
PAA, planificações por disciplina, 
relatórios de Departamento – e sua 
avaliação. 

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 

 Manutenção do número de alunos nas Iniciações, 
mantendo-se a oferta na sede, nomeadamente 
nos instrumentos não disponíveis nos pólos. 

 Em cada ano lectivo, número de alunos 
nos cursos de iniciação – na sede e nos 
pólos. 

Meta-avaliação: optimizar a 
avaliação interna da EMCN 

 Reflexão da comunidade escolar, em particular 
dos departamentos e dos órgãos da EMCN, sobre 
os resultados apresentados e sobre as questões 
e recomendações constantes dos relatórios de 
avaliação interna; 

 Consideração da avaliação interna no processo 
decisório e no planeamento das práticas 
profissionais na EMCN. 

 Inclusão desta reflexão na ordem de 
trabalhos de reuniões do conselho 
pedagógico, do conselho geral e dos 
departamentos (convocadas, ou não, 
expressamente para o efeito); 

 Divulgação atempada, no site da EMCN, 
dos resultados da avaliação interna; 

 Verificação do grau de implementação 
das conclusões e propostas concretas 
apresentadas nos relatórios de avaliação 
interna e aceites; 

 Permanência dos resultados do 
Observatório dos anos lectivos 
anteriores no site da EMCN. 
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Afirmar “extra-muros” a EMCN e os 
seus alunos, como escola de 
referência na formação de jovens 
músicos 

 Participação dos alunos em concursos nacionais 
e internacionais; 

 Promoção do acesso ao ensino superior de 
Música (ou estúdios de ópera) dos alunos que 
optem por essas vias; 

 Preparação do ingresso em agrupamentos 
musicais profissionais dos alunos que se 
candidatarem. 

 Dados do Observatório EMCN. 

Incentivar a difusão e partilha de 
materiais didácticos 

 Adopção de uma plataforma para partilha de 
materiais. 

 Materiais disponibilizados. 

Incentivar práticas que contribuam 
para a autonomia dos alunos e para 
a cooperação entre pares 

 Disponibilização de recursos para estudo 
autónomo dos alunos na plataforma a 
desenvolver; 

 Actividades que promovam hábitos e técnicas de 
trabalho individuais e em grupo, conciliando a 
autonomia do aluno com a gestão do programa 
das disciplinas 

 Recursos disponibilizados e nº de 
utilizadores. 

Promover a qualificação dos 
professores ao longo da sua vida 
profissional 

 Detecção de necessidades de formação e 
dinamização de acções de formação adequadas 
às necessidades do pessoal docente; 

 Valorização e estímulo à participação dos 
docentes em concertos e masterclasses. 

 Acções de formação promovidas na 
EMCN ou proporcionadas por outros 
agentes; 

 Prática musical activa dos docentes 
(internamente e/ou no exterior). 

Orientar os alunos para o 
prosseguimento do estudo da música 
ou para outra área, quando esta não 
é a sua opção 

 Criação de um gabinete de orientação 
profissional, apoiando os alunos noutras escolhas 
ou ajudando na procura de opções musicais 

 Criar o Gabinete de orientação, através 
da existência de um psicólogo. 
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Sensibilizar a comunidade 
envolvente para a música, de modo a 
atrair mais jovens à escola 

 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; 

 Divulgar a EMCN junto da comunidade escolar, 
através da dinamização de projectos que 
envolvam alunos e professores, e que ponham 
em relevo a natureza do ensino artístico da 
música; 

 Divulgar datas dos testes de admissão na 
imprensa, rádio, televisão, bem como nas escolas 
de ensino geral e de música. 

 Atelier instrumental, demonstração de 
instrumentos ou outra acção de 
divulgação antes dos testes de admissão 
para as Iniciações. 
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DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 
Reforçar a participação da 
comunidade escolar na vida da 
instituição 

 Envolvimento de alunos e encarregados de 
educação na elaboração dos documentos 
orientadores da Escola; 

 Envolvimento dos encarregados de educação nas 
actividades promovidas pela EMCN, promovendo 
a sua participação e apoio e acompanhamento 
dos seus educandos no prosseguimento dos seus 
estudos musicais. 

 Pareceres da Associação de Estudantes 
e da APEEEMCN sobre as propostas de 
PEE, RI, PAA. 

Melhorar os canais de circulação de 
informação 

 Reforço e alargamento da utilização do correio 
electrónico como meio de comunicação de 
informação entre escola – encarregados de 
educação, professores de formação geral e 
formação vocacional, etc. 

 Criação de conta de correio electrónico 
institucional. 

Garantir a plena integração de novos 
professores e alunos na EMCN 

 Criação de manual de acolhimento para novos 
professores e alunos da EMCN. 

 Realização de manual de acolhimento. 

Qualificar o pessoal não docente  Detecção de necessidades de formação.  Inquéritos de satisfação ao público. 

Articular funcionamento das 
disciplinas de formação geral e 
vocacional 

 Horários compatíveis; 

 Articulação de provas de avaliação da várias 
componentes. 

 Verificação de calendário 
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 DIMENSÃO FÍSICA E MATERIAL 

Preservar o património da EMCN  Inventário integral do património mobiliário da 
EMCN que, para além dos instrumentos musicais, 
inclua nomeadamente móveis e peças de arte; 

 Manutenção e conservação desse património; 

 Promover o respeito pelos instrumentos, salas e 
outros espaços da EMCN. 

 Inventário completo e integral do 
património mobiliário da EMCN, 
actualizado anualmente; 

 Responsabilização pessoal dos 
utilizadores de salas, instrumentos e 
equipamento da EMCN pela integridade 
dos mesmos, aplicando mecanismos 
constantes do RI. 

Apetrechar a escola com 
equipamentos informáticos,  áudio e 
vídeo 

 Inventário de recursos informáticos, áudio e vídeo; 

 Aquisição de material informático, áudio e vídeo, 
conforme necessidades detectadas. 

 Inventário completo e actualizado dos 
recursos e do seu estado de 
conservação. 
 

Adequar progressivamente o 
espaço físico da escola às 
necessidades educativas (sede e 
pólos) 

 Recuperação de salas e espaços de utilização 
condicionada; 

 Redistribuição e reafectação dos espaços 
disponíveis, se conveniente; 

 Prosseguimento de iniciativas de apoio e 
sensibilização para a recuperação do Salão Nobre; 

 Nos pólos, prosseguimento da adaptação dos 
espaços às exigências práticas de uma escola de 
Música; 

 Adequação das salas das disciplinas da formação 
geral à sua especificidade, melhorando as 
condições de funcionamento (por exemplo, 
existência de quadros adequados). 

 Diligências efectuadas. 
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RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 

Intervir activamente na vida cultural 
e musical da cidade de Lisboa, da 
sua área metropolitana e do pais 

 Reforço da dupla aposta em iniciativas internas 
dirigidas à Comunidade e em apresentações fora 
da EMCN, nomeadamente em locais e espaços 
públicos da cidade. 

Exs: iniciativas como Temporada de 
concertos do Conservatório Nacional, Dias 
do Conservatório, “Conservatório sai à rua”, 
concertos de agrupamentos da EMCN em 
igrejas, museus, teatros e espaços 
públicos, etc. 

Reforçar parcerias  e protocolos  Promoção de protocolos e parcerias com as 
autarquias e locais de espectáculo. 

 Número de parcerias e protocolos. 

 



Escola de Música do Conservatório Nacional | PROJECTO EDUCATIVO 2016/2017 |  23 

 
 

PARTE V – AVALIAÇÃO 
 

A avaliação deve aferir a aplicação e cumprimento do PEE e permitir, simultaneamente, 
obter informações que fundamentem as opções/decisões que venham a ser tomadas no 
futuro. 
Constituem-se como mecanismos de avaliação do PEE: 

 Recolha e análise de dados sobre admissões, frequência, interrupções, 
reingressos e reprovações em todos os regimes de frequência; 

 Recolha e análise de dados sobre os alunos, professores e funcionários através 
da realização de inquéritos; 

 Recolha e análise da informação sobre o percurso académico/profissional dos 
alunos após a saída da EMCN; 

 Análise dos relatórios dos projectos e actividades em curso na Escola; 

 Análise dos relatórios das estruturas de orientação educativa (departamentos e 
directores de turma e tutores); 

 Recolha e apresentação dos resultados externos dos alunos da EMCN na área 
vocacional (prémios em concursos, admissões no ensino superior de Música e 
ingresso em orquestras juvenis e agrupamentos profissionais) pelo Observatório 
EMCN. 

São instrumentos de avaliação do PEE: 
 Questionários; 
 Relatórios de actividade; 
 Comparação com resultados externos (exames nacionais e provas de aferição do 

ensino integrado, e provas de acesso ao ensino superior especializado); 
 Observatório EMCN; 
 Inquérito/levantamento do percurso dos alunos após conclusão do curso na 

EMCN. 
A avaliação do PEE é realizada pelos seguintes órgãos da escola: 

 Conselho geral; 
 Directora; 
 Conselho pedagógico; 
 Equipa de avaliação interna. 

 
Os departamentos deverão promover uma efectiva reflexão sobre os resultados 
apresentados, bem como o debate em torno das diversas questões e recomendações 
sobre a vida da EMCN presentes nos relatórios de avaliação interna da EMCN. 
Em particular no que se refere aos dados do Observatório, deverão ser objecto de 
análise por parte de cada classe/professor de Instrumento/Canto/Música de Câmara, 
procurando-se aferir em que medida cada um presta o seu contributo à Missão e daí 
extraindo conclusões em ordem à manutenção ou melhoria das práticas pedagógicas no 
futuro. 
Calendarização da avaliação: 
1. No final de cada ano lectivo 
2. No final do tempo de vigência do PEE 
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Os relatórios de avaliação interna, para que constituam mais uma oportunidade de 
melhoria, deverão ser pronta e adequadamente divulgados junto da comunidade escolar, 
proporcionando uma atempada reflexão e discussão e eventual adopção de novas 
práticas e medidas já no ano lectivo seguinte àquele a que respeitam. 
Deverá ser mantida a divulgação pública dos resultados do Observatório dos anos 
anteriores, nomeadamente no site da EMCN, por forma a que os êxitos dos nossos 
alunos estejam disponíveis em permanência. 




