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1. Caracterização do espaço 

 

A atual Escola de Música do Conservatório Nacional (EMCN) foi criada em 

1835 com o objetivo de formar músicos portugueses. Nasceu com um ideal de 

democraticidade: “promover a arte da música e fazer aproveitar os talentos que 

para ela aparecem, principalmente no grande número de órfãos que se educam 

na Casa Pia, sendo todas as aulas públicas e francas para estudantes externos de 

um e outro sexo” (Decreto de 5 de Maio de 1835). 

 

Em 1837 instala-se no Convento dos Caetanos incorporando três escolas: Escola 

de Dança, Escola Dramática e Escola de Música.  A instituição passou a ser 

designada por Conservatório Real de Lisboa.  

 

Em 1910, com a implantação da República, a instituição passa-se a chamar 

Conservatório Nacional de Lisboa (CNL). Foi um período áureo, época 

inovadora, com a inclusão de disciplinas como Cultura Geral, Classe de 

Ciências Musicais e o Curso de Composição. Por estas razões houve um grande 

aumento da população escolar e surgiram grandes nomes da música erudita 

portuguesa. 

 

Vários decretos e reformas sucessivas levaram a atitudes de resistência por parte 

dos professores do CNL, que desde esta época não aceitaram as intervenções 

consecutivas que foram sendo apresentadas em relação ao ensino da música pela 

tutela.  

 

O Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Junho converte o CNL em várias escolas 

autónomas. As escolas de Música e Dança ficaram inseridas nos moldes gerais 

do ensino em vigor: Escolas Básicas e Secundárias. É assim criada a EMCN.  

Paralelamente são criadas as Escolas Superiores de Música, Dança e a Escola 

Superior de Teatro e Cinema, ligadas ao Instituto Politécnico.  
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A EMCN, apesar de ter passado por muitas crises e dificuldades, continua sendo 

responsável pela formação dos maiores nomes da música portuguesa, sendo uma 

escola pública de ensino artístico de referência em Portugal, mantendo uma 

identidade própria dentro da rede de escolas vocacionais de ensino artístico. 

 

A EMCN tem atualmente cerca de 1000 alunos distribuídos pelo Curso Oficial 

(Básico e Secundário) e o Curso Profissional, nas vertentes de Canto, 

Composição e todos os instrumentos, o que torna possível a formação de várias 

orquestras: Orquestra Clássica, de Sopros, Jovem, Barroca, Coros e vários 

grupos de Música de Câmara. Os alunos podem optar pela frequência em regime 

integrado, articulado ou supletivo. Além disso, a EMCN oferece Cursos de 

Iniciação, que podem ser frequentados na Sede ou Pólos de Loures, Amadora e 

Seixal.	  	  

A comunidade escolar conta com cerca de 130 professores, 5 assistentes 

administrativos e 20 operacionais. 

Uma significativa parte desta comunidade reside fora do distrito de Lisboa e tem 

diversas origens e nacionalidades.  

Também é responsabilidade pedagógica da EMCN a Orquestra Geração, que 

completa seu 10º ano (2016/2017). Este projeto é gerido pela Associação das 

Orquestras Sinfónicas Juvenis, Sistema Portugal, e conta com cerca de 70 

professores. 

Os órgãos de direção, administração e gestão da EMCN são os determinados por 

lei: Conselho Geral, Diretor, Conselho Pedagógico e Conselho Administrativo. 

 

2. Princípios orientadores 

 

No nosso sistema educativo a EMCN, além de capacitar o aluno para optar pela 

profissão de músico, tem em conta outras vertentes	  da personalidade humana: 

físicas, intelectuais, estéticas, emocionais e espirituais. 

 

Estudos recentes revelam que o acumular de informações que não privilegiam o 

raciocínio e o bom senso, não apresentam resultados positivos no 

desenvolvimento físico e intelectual do indivíduo e não conferem as ferramentas 

necessárias para que este possa usufruir das oportunidades que lhe são 



4	  
	  

apresentadas. Os relatórios da UNESCO, para a educação do século XXI, 

apostam na criatividade como investimento seguro para o sucesso escolar. A 

dança, a música e as artes cénicas (entre outras artes) já fazem parte do currículo 

de muitas escolas, que encontram nas artes um recurso eficaz para o 

desenvolvimento global do indivíduo. Várias manifestações artísticas têm 

influenciado de forma positiva crianças e jovens de meios desfavorecidos.  

 

Na nossa escola a matéria prima é a música. Em torno da música desenvolvemos 

a criatividade e talentos dos nossos alunos. Sendo a música uma arte, privilegia a 

criação. O produto obtido é analisado sob parâmetros diversos: originalidade, 

rigor, entre outros. Esta análise desenvolve o espírito crítico e a autonomia. A 

exposição ao público desenvolve a capacidade de integração, de ver, de sentir, 

de ouvir, de se adaptar, pois o público é parte integrante do processo criativo. A 

Orquestra Geração tem sido inspiração para muitos jovens em situação de risco. 

Estando a música presente em todos os tempos e em todos os grupos sociais, 

podemos afirmar que é um fenómeno universal e não apenas uma produção 

mecânica, pois expressa sentimentos, ideias e valores culturais universais. 

 

É com estas ferramentas que pretendemos fornecer os meios para que nossos 

alunos possam compreender o outro e a si mesmo, para que aprendam a respeitar 

a diversidade, outras culturas, outros valores e façam com que isso seja um fator 

positivo no seu desenvolvimento global.  

 

Projetando a EMCN como uma escola do ensino especializado da música 

confrontada com os desafios da educação no século XXI, este plano de 

intervenção adota os seguintes princípios orientadores: 

 

• Educar os nossos alunos em todos os aspetos do seu crescimento, dentro 

de um ambiente criativo, exigente e responsável; 

 

• Promover a integração da comunidade escolar; 

 

• Valorizar a iniciativa, a diversidade, a criatividade e a democraticidade; 
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• Preservar a identidade da EMCN como ensino musical de referência, 

caracterizado pela qualidade e rigor; 

 

• Hierarquizar necessidades, acompanhar as mudanças, aceitar os 

desafios; 

 

• Acompanhar de perto a aplicação do Projeto Educativo e as orientações 

das avaliações externa e interna; 

 

• Assegurar que todos os procedimentos das estruturas de gestão e das 

estruturas pedagógicas sejam transmitidos com transparência a toda 

comunidade da EMCN, acelerando o processo de comunicação entre 

todas e simplificando os procedimentos administrativos; 

 

• Adotar uma gestão democrática, delegar tarefas e indicar estratégias de 

escolha do melhor caminho; 

 

• Pensar nas nossas especificidades enquanto ensino vocacional da música 

com espírito inovador, utilizando e valorizando as capacidades do 

nosso material humano. 

 

3. Notas explicativas 

 

Uma vez que não podemos definir metas para a gestão de espaços, por não 

conhecermos o resultado final do	  processo de requalificação do edifício sede da 

EMCN, será necessário acompanhar de perto o plano de arquitetura e, dentro do 

possível, intervir na definição dos espaços. Para o ano letivo de 2017/2018 

continuamos com 17 turmas de regime integrado e profissional para apenas 7 

salas de aula*. Confirmado o processo de mudança do edifício iremos sofrer os 

constrangimentos inerentes ao mesmo, além do período de adaptação às novas 

condições. 
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Um dos fatores de instabilidade na nossa comunidade escolar é a alteração 

constante das regras e procedimentos administrativos. Este projeto pretende dar 

continuidade às estruturas e procedimentos acertados que foram definidos nos 

últimos anos na EMCN, aperfeiçoando e criando mecanismos para corrigir e 

simplificar ao máximo o sistema. A longo prazo aposta na estabilidade e solidez 

da instituição. Quando todas as estruturas permanentes forem asseguradas, será 

possível fixar um limite máximo de turmas, que permita uma gestão confortável 

dos nossos espaços, da estrutura pedagógica, do corpo administrativo e do corpo 

operacional. Será sempre necessário reavaliar periodicamente o processo de 

seleção de novos alunos. A distribuição atual dos alunos pelo	   Canto, 

Composição e os vários instrumentos, resulta de uma necessidade da escola. 

Este processo de seleção deve ser mantido, mas acreditamos que com o 

envolvimento mais ativo das classes pode ser aperfeiçoado. 

 

Em relação ao Projeto Educativo (P.E.), e uma vez que o Conselho Geral 

aprovou o mesmo até 2017/2018, a	  equipa responsável pela elaboração do novo 

P.E. deverá propor medidas adequadas à nova realidade e aos novos meios 

disponibilizados durante o período de transição de edifícios. 

 
*Salas para formação geral: 7 salas + sala de Ciências + Ginásio.  

Destas 7 salas, duas são partilhadas com a Formação Musical e com outras disciplinas teóricas 

da formação vocacional e específica.  

 

4. Aspetos positivos e aspetos negativos 

 

4.1. Aspetos positivos 

 

• Diversidade e riqueza cultural da comunidade escolar; 

 

• Rigor e qualidade no ensino; 

 

• Localização privilegiada no centro da vida cultural da cidade; 
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• Excelência do Corpo Docente, resultado de contratação por 

regulamentação própria; 

 

• Turmas reduzidas no regime integrado (Relatório de Avaliação Interna, 

R.A.I.); 

 

• Bom nível de aprendizagem,	   bom comportamento dos alunos e 

facilidade de integração na escola, não havendo retenções, absentismo 

ou abandono escolar a registar (R.A.I.); 

 

• Grande empenho e iniciativa nas actividades não curriculares; 

 

• Participação ativa dos Encarregados de Educação; 

 

• Bons resultados nos cursos de Iniciação, com repercussão significativa 

na qualidade e preparação dos alunos que ingressam no ensino Básico 

(R.A.I.). 

 
4.2. Aspetos negativos                                                                                 

Aspetos negativos    Propostas de ação 

Condições de espaço desfavoráveis que 
condicionam o bom funcionamento nos 
diferentes setores de atividades  

Acompanhar o plano de arquitetura para restauração do 
edifício da sede com o objetivo de encontrar as melhores 
soluções para os espaços e utilização dos mesmos 
 

 
 
Dificuldade no cumprimento de regras 
e prazos (R.A.I./ relatório dos diretores 
de turma e tutores) 
 

 
 
Tratar com rigor o cumprimento das regras e prazos para 
assegurar a estabilidade dos procedimentos pedagógicos 
e administrativos 
 

Dificuldade em conseguir a 
participação ativa dos professores em 
projetos como o Plano Anual de 
Atividade (P.A.A.), Relatório de 
Avaliação Interna, entre outros  

Facultar uma divulgação mais eficaz dos projetos de 
escola e motivar os professores a promover a discussão 
dos mesmos no seio dos departamentos 
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Articulação pouco consistente entre as 
disciplinas, resultando em poucos 
projetos comuns 
 

 
Apostar em projetos partilhados e na “flexibilização” do 
currículo 
 

 
Dificuldade em atrair potenciais 
candidatos para o ensino secundário, 
especialmente no curso Canto 
 
 
 
 

 
Apostar numa estratégia de comunicação digital 
direcionada a dois públicos-alvo distintos: E.E. do 
Ensino Básico e jovens entre 14 e 20 anos. Mostrar a 
dinâmica e os atrativos que o ensino especializado da 
música propicia. Prosseguir o investimento e divulgação 
do Curso de Iniciação, a base da pirâmide, procurando 
novas parcerias e apostando na inovação. 
 

 
Falta de assistentes administrativos e 
assistentes operacionais 
 
 

 
Reorganização do serviço de forma a garantir que o 
mesmo esteja disponível aos professores sempre que 
necessário 
 
 

 
Instabilidade em virtude da incerteza 
em relação às obras e mudança do 
edifício sede 

 
Organizar os serviços de forma a não centralizar 
decisões e distribuir as tarefas, assegurando que as 
dificuldades serão ultrapassadas com tranquilidade 
 

 

5.  Plano de Intervenção 

 

Este Plano de Intervenção reúne um conjunto de ações a desenvolver que 

permite responder às necessidades educativas da EMCN. Para a sua elaboração 

foi ouvida toda a comunidade educativa: alunos, pessoal docente, pessoal não 

docente, pais, E.E. e parceiros. Procura	   o equilíbrio, de forma ativa e 

motivadora. Através de uma visão democrática, reforça o planeamento das 

estruturas e compromete-se com as metas do P.E. e outros documentos 

orientadores.  
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5.1. Área de intervenção: organização e gestão pedagógica 

 

Aspeto negativo Meta Estratégias de intervenção 

• Pouca articulação 
entre as disciplinas 

• Melhorar a 
articulação entre as 
disciplinas                 

• Priorizar o trabalho em equipa e 
pensar na EMCN como um 
organismo vivo no qual somos a 
ferramenta para criar um 
ambiente de trabalho inspirador 
e com resultados de sucesso  

• Introduzir no P.A.A. uma 
semana onde a escola se dedica 
em conjunto, num panorama 
transdisciplinar, ao desenvol- 
vimento de um tema escolhido  

• Apostar em mais estágios de 
orquestra para motivar e 
dinamizar o trabalho dos alunos 

• Envolver as classes de conjunto 
em projetos comuns, 
promovendo a partilha e a 
comunicação entre os 
professores e as outras 
estruturas. Planificar com a 
direção e os coordenadores as 
atividades da orquestra, coro, 
atelier e atelier de ópera   

• Refletir sobre a “flexibilização” 
curricular, uma vez que esta 
será, no próximo ano lectivo, 
implementada em algumas 
escolas. Pensar numa diferente 
organização do ano letivo, 
permitindo a possibilidade de 
programar algumas disciplinas 
por semestre, com currículos 
partilhados por projetos comuns 
e a permeabilidade entre cursos  

 
• Falta de eficácia nas 

estruturas de gestão 
intermédias 

• Optimizar o 
desempenho e a 
articulação entre 
todas as estruturas 
pedagógicas 

• Criar coordenações intermédias: 
Coordenador do Curso 
Profissional e Coordenador do 
Regime Integrado 

• Clarificar os perfis para os 
cargos e responsabilizar os seus 
detentores 
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• Inexistência de 
tempos sem 
atividade letiva para 
visitas de estudo, 
reuniões, audições, e 
outras atividades 
extra aula 

• Organizar as 
atividades com 
tranquilidade, 
procurando 
aproveitar o tempo 
da forma mais 
adequada   

• Estudar, juntamente com a 
equipa responsável pelos 
horários, a possibilidade de criar 
um espaço de três tempos 
semanais sem atividades letivas 
dentro do horário da escola, 
destinados à realização de 
projetos extracurriculares, 
quando a EMCN tiver as 
instalações definidas 

 
 

5.2. Área de intervenção: Comunicação interna e externa 

 

Aspeto negativo Meta Estratégias de intervenção 

• Ineficácia na 
circulação de 
informações 
internamente e com 
o exterior 

• Repensar a 
organização e 
circulação da 
informação 

• Criar um e-mail institucional   
• Reavaliar a plataforma GARE  
• Prosseguir com a implementação 

da nova Base de Dados de alunos 
e alargar para novas 
funcionalidades 

• Reativar a newsletter da EMCN   
• Ir ao encontro dos futuros 

candidatos adotando estratégias 
mais atrativas para a publicitação 
dos cursos 

• Intensificar a divulgação das 
atividades da EMCN nos meios 
de comunicação, através de 
protocolos com a imprensa, 
rádio, televisão e meios digitais 

• Dar especial atenção ao ensino 
secundário, procurando 
ferramentas que nos permitam 
comunicar melhor com os jovens 

• Elaboração de um guia/manual 
que contenha respostas a 
questões práticas relativas aos 
serviços administrativas, de 
forma a que as informações 
sejam transmitidas corretamente 

• Assegurar que todas as estruturas 
(Conselho Pedagógico, 
departamentos, classes, Conselho 
Geral, associação de estudantes, 
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etc.) participem na construção 
harmoniosa do nosso dia-a-dia 
assumindo as regras que foram 
escolhidas democraticamente 

 
 

 

5.3. Área de intervenção: Gestão de recursos e espaços 

 

Aspeto negativo Meta Estratégias de intervenção 

• Falta de espaços e 
de funcionários 
administrativos, o 
que resulta em 
condições de 
trabalho 
desfavoráveis 

• Minimizar os 
problemas 
consequentes da 
falta de espaços e 
funcionários, 
assegurando 
melhores 
condições futuras 
de trabalho 

• Assegurar que as novas instalações 
contemplem salas de estudo, 
cantina, bar, biblioteca, sala de 
reuniões e outros meios que 
proporcionem a toda a comunidade 
educativa um ambiente de trabalho 
atraente e dinâmico que favoreça as 
relações humanas   

• Transferir a sala dos professores 
para sala 212, com custos 
reduzidos, uma vez que está por 
baixo da atual sala dos professores 
e tem ligação à rede (internet). 
Tentar com esta medida facilitar a 
comunicação e o convívio entre os 
colegas (2017/2018) 

• Usufruir da entrada principal da 
escola, criando um espaço para 
pais e comunidade educativa o que 
possibilita a libertação do átrio para 
uso exclusivo dos alunos 
(2017/2018) 

• Reorganizar os espaços para 
audições, disponibilizando de 
imediato a sala 308 (2017/2018) 

• Fazer parcerias com salas de 
concerto tentando suavizar o 
problema atual da falta de 
condições do edifício e da eventual 
falta de salas para audições nas 
acomodações provisórias 

• Procurar o apoio da Junta de 
Freguesia de Santa Catarina ou 
outras entidades para encontrar um 
espaço alternativo para as aulas de 
Educação Física 
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• Reorganizar, com os assistentes 
administrativos, um possível 
horário de secretaria que não 
exclua o atendimento aos 
professores durante todo o turno 

• Relações pouco 
consistentes com 
outras instituições 
semelhantes a nível 
internacional 

• Promover 
intercâmbios 
internacionais 
com outras 
escolas e 
reafirmar os laços 
com instituições 
semelhantes do 
nosso país 

• Prosseguir e criar novas 
oportunidades de colaboração com 
diversas instituições e entidades 
através de protocolos que permitam 
o desenvolvimento das nossas 
atividades em todas as vertentes do 
currículo 

• Fomentar a participação da EMCN 
em projetos europeus, 
nomeadamente através dos 
programas financiados pela EU 

 
• Associação de 

Alunos (A.A.) 
pouco ativa 

• Garantir que os 
alunos participem 
ativamente nas 
atividades da 
comunidade 
escolar 

• Trabalhar com a A.A. 
incentivando-os a participar 
ativamente no dia a dia da escola 

• Desafiar a A.A. a procurar 
atividades que auxiliem os alunos 
na opção enquanto músicos 
profissionais 

• Ajudar a A.A. na organização da 
primeira ação solidária “Na Rua 
com Música”, atividade que visa 
intervir socialmente combatendo o 
isolamento dos idosos que vivem 
no centro histórico 

• Encorajar os alunos a frequentar 
com assiduidade as salas de 
concerto e as audições /projetos da 
EMCN. Com a colaboração dos 
professores de instrumento, 
despertar nos alunos boas práticas 
musicais, ajudando-os a refletir 
sobre toda a ética de performance 
enquanto músicos 
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• A Biblioteca da 

EMCN não ocupa 
lugar de destaque. O 
R.A.I. menciona 
que“... a biblioteca 
mereceria uma 
atualização mais 
criteriosa, adaptada 
às novas 
necessidades 
educativas e ao 
alargamento da 
população escolar” 

 
• Inserir a 

Biblioteca no 
“Programa Rede 
de Bibliotecas 
Escolares” 
(PRBE). * 

 
 

 
• Reiniciar, no próximo ano letivo, a 

digitalização das fichas e catálogos 
da Biblioteca 

• Dinamizar o espaço, organizando 
palestras e debates com 
personalidades não só do universo 
musical 

• Manter a Biblioteca em 
funcionamento durante todo o 
período de aulas 

• Falta de eficiência 
no funcionamento 
de alguns meios de 
apoio às aulas. 
Alunos e 
Professores 
manifestam esta 
preocupação 

• Agilizar o serviço 
de fotocópias e 
manter os 
equipamentos 
auxiliares às aulas 
em bom 
funcionamento 

• Manter os projetores, 
computadores, material de 
gravação, entre outros em perfeito 
estado para que isso não 
comprometa o bom funcionamento 
das aulas. Organizar junto com os 
professores das disciplinas teóricas 
outras formas de trabalhar com a 
reprografia 

 

* Este	   Programa	   articula	   a	   sua	   ação	   com	   outros	   serviços	   do	   MEC,	   autarquias,	   bibliotecas	  
municipais	  e	  outras	  instituições	  -‐	  universidades,	  centros	  de	  formação,	  fundações	  e	  associações	  
nacionais	  e	  internacionais.	  

 

6.  Considerações finais 

 

Este plano de intervenção reflete sobre os objetivos dos documentos orientadores da 

EMCN, as recomendações dos relatórios de avaliação externa e interna, a minha 

experiência diária, as reflexões de colegas, alunos, funcionários e E.E.. Será divulgado, 

acompanhado e avaliado ao longo da gestão. A comunidade escolar será sempre ouvida 

para que se possam fazer alterações neste documento quando necessário, acolhendo 

novas necessidades e acompanhando o dinamismo do nosso meio. 
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