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ANEXO I 

OBSERVATÓRIO EAMCN 2016/2017 * 

1. ALUNOS E GRUPOS PREMIADOS EM CONCURSOS 

43 ALUNOS, 2 QUARTETOS E 3 TRIOS OBTIVERAM UM TOTAL DE 70 PRÉMIOS. 

ACORDEÃO 

 João Alexandre - 2º Prémio no Concurso Folefest, categoria C - acordeão solo (não   
 foi atribuído 1º prémio). Aluno do Prof. Paulo Jorge Ferreira. 

 Raquel Reis - 1º Prémio no Concurso Folefest, categoria A - acordeão solo. Aluno do   
 Prof. Paulo Jorge Ferreira. 

CANTO 

 Arthur Filemon - 1º Prémio no Concurso de Canto dos Conservatórios Oficiais de   
 Música, Categoria A. Aluno da Prof.ª Ana Paula Russo. 

 Inês Rasquinho - Prémio Canção Portuguesa no Concurso dos Conservatórios. Aluna   
 da Prof.ª Manuela de Sá. 

 João Pedro Afonso - Melhor interpretação de peça portuguesa no Concurso de Canto   
 dos Conservatórios Oficiais de Música. Aluno da Prof.ª Ana Paula Russo. 

 Maria Teresa Casaca dos Santos - Prémio de Interpretação de música portuguesa no   
 Concurso Internacional Cidade de Almada. Aluna da Prof.ª Filomena Amaro. 

 Patrícia Modesto - 1º Prémio no Concurso dos Conservatórios. 2º Prémio no    
 Concurso de Canto de Almada. Aluna da Prof.ª Manuela de Sá. 

CLARINETE 

 Catarina Louro - Prémio Especial “Buffet Crampon” atribuído pelo júri ao melhor   
 concorrente seleccionado entre o 1º, 2º e 3º escalões. 1º Prémio no XI Concurso Luso-  
 Espanhol de Fafe - Clarinete. Aluna do 4º ano de Iniciação no Pólo do Seixal, Prof.   
 Luís Gomes. 

 Laura Mendes - 2º Prémio no XI Concurso Luso-espanhol de Fafe - Clarinete, 1º   
 escalão. Aluna do 4º ano da Iniciação no Pólo do Seixal, Prof. Luís Gomes. 
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FLAUTA TRANSVERSAL 

 Mariana Robert Preto - 1º Prémio no Concurso Dias da Flauta da Escola de Música   
 de Nossa Senhora do Cabo, escalão C. Aluna do 11º ano/7º grau do Prof. João    
 Pereira Coutinho. 

GUITARRA 

 Francisco Moz Carrapa - 1º Prémio ex aequo no Concurso Internacional de Música   
 Cidade de Almada 2017, V escalão (17-18 anos). Aluno do 8º grau, Prof. Júlio    
 Guerreiro. 
 Guilherme Raminhos - 1º Prémio ex aequo no II Concurso Nacional Cidade do    
 Montijo, nível V. 1º Prémio no III Festival Internacional de Guitarra de Guimarães,   
 escalão até 17 anos. 2º Prémio no I Concurso de Interpretação Contemporânea na    
 Guarda. 1º Prémio ex aequo no Concurso Internacional de Música Cidade de Almada   
 2017, V escalão (17-18 anos). Aluno do 12º ano integrado, Prof. Júlio Guerreiro. 

PERCUSSÃO 

 João José Franco Fialho - 1º Prémio no II Concurso Internacional de Percussão da   
 Beira Interior, categoria A. 3º Prémio no Concurso Jovem.com. Aluno do 5ºB,    
 integrado, da Prof.ª Fátima Juvandes. 
  

PIANO 

 Adriana Guerreiro - 1º Prémio na XII edição do Concurso de Piano de São Teotónio   
 em Coimbra, nível A. 1º Prémio no Concurso Olga Prats 2017, categoria infantil A.    
 Aluna do 3º ano da Iniciação do Prof. Hélder Entrudo. 

 Ana Rita Ramos - 3º prémio no 2º Concurso de Piano de Cascais, categoria C. Aluna   
 de 3º grau da Prof.ª Anne Kaasa. 

 António Azevedo Gomes - 1º Prémio no 2.º Encontro de Piano do Sardoal, categoria  
 júnior/"novo talento". Aluno do 8.º grau do Prof. Joaquim Fernandes. 

 Ásia Galante - Menção Honrosa na XII edição do Concurso de Piano de São Teotónio   
 em Coimbra. Aluna do 1º grau do Prof. Hélder Entrudo.  

 Bartolomeu Arriaga - Menção Honrosa na XII edição do Concurso de Piano de São   
 Teotónio em Coimbra, nível A. Aluno do 1º ano da Iniciação do Prof. Hélder Entrudo. 

 Beatriz Djalo - 3º Prémio no XIX International Competition Santa Cecília, categoria D. 
 2º Prémio no Concurso Internacional de Música Cidade de Almada. 3º Prémio no    
 Concurso de Piano de Cascais. Aluna da Prof.ª Olga Vassilieva.   
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 Diogo Farraia - 1º Prémio na XII edição do Concurso de Piano de São Teotónio em   
 Coimbra, nível B. Aluno do 4º ano da Iniciação do Prof. Hélder Entrudo. 

 Elisa Marinheiro - 2º Prémio na XII edição do Concurso de Piano de São Teotónio em   
 Coimbra, nível C. Aluna do 2º grau do Prof. Hélder Entrudo.   

 Gabriel Gabirro - 2º Prémio no Concurso Olga Prats 2017, categoria infantil A.    
 Menção Honrosa no II Concurso de Piano de Cascais, categoria B. Aluno de iniciação   
 4 no Pólo da Amadora, Prof.ª Anne Kaasa.  

 Lucas Martins Vieira da Veiga Machado - 2º Prémio no Concurso Internacional de   
 Música Cidade de Almada, nível elementar. 3º Prémio no II Concurso de Piano de   
 Cascais, categoria A. Aluno do 2º ano de Iniciação no Pólo de Loures, Prof. João    
 Vasco.  

 Luís Pereira Coutinho - 3º Prémio ex aequo na final do 54º Concurso Jugend    
 Musiziert, nível V. 1º Prémio no Concurso das Escolas Alemãs da Península Ibérica.   
 Aluno do 7.º grau do Prof. Joaquim Fernandes. 

 Pedro Andrade - 1º Prémio ex aequo no Concurso Internacional de Música Cidade de   
 Almada, nível 1. 1º Prémio no II Concurso de Piano de Cascais, categoria B. Aluno do  4º  
 ano de Iniciação do Prof. João Vasco.   

 Sebastião Bastos Pinto - 1º Prémio no II Concurso de Piano de Cascais, categoria A.   
 3º Prémio ex aequo no Concurso Internacional de Música Cidade de Almada, nível   
 elementar. Aluno do 2º ano de Iniciação no Pólo de Loures, Prof. João Vasco.   

 Sofia Pelágio - Menção Honrosa na XII edição do Concurso de Piano de São Teotónio   
 em Coimbra, nível A. Aluna do 2º ano da Iniciação do Prof. Hélder Entrudo.  

 Tiago Martim de Freitas - 3º Prémio ex aequo no Concurso Internacional de Música   
 Cidade de Almada, nível elementar. Aluno do 1º ano de Iniciação do Prof. João    
 Vasco. 

 Tomás Bryant Jorge - 2º Prémio na final do Concurso Jovem.com na Madeira,    
 escalão B. Aluno do 4º grau, do regime integrado, da Prof.ª Inês Várzea.  

TROMPA 

 Leonor Nunes Marinho - 3º Prémio no  V Concurso Internacional de Sopros do Alto   
 Minho, escalão A. Aluna do 1ºgrau do Prof. Rodrigo Carreira. 
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VIOLINO 

 Catarina António - 3º Prémio no Concurso Nacional Cidade do Montijo, nível I.    
 Menção Honrosa no Concurso Capela, categoria B. Aluna do 1º grau da Profª Joana   
 Cipriano. 

 Ian Palazov - 3º Prémio do Concurso Vasco Barbosa. Prémio de melhor interpretação   
 da peça portuguesa. Aluno da Prof.ª Anne Victorino d’Almeida. 

 Júlio Marques - 2º Prémio no Concurso Nacional Cidade do Montijo, nível II. 
 1º Prémio no Concurso Capela, categoria B. Aluno do 1º grau da Profª Joana Cipriano. 
  
 Leonardo Guedes - 2º Prémio no Concurso Nacional Cidade do Montijo, nível IV.   
 Aluno do 6º grau da Profª Joana Cipriano.  

 Manuel Castro - 1º Prémio no Concurso Nacional Cidade do Montijo, nível II. Aluno  d o 
 3º grau da Profª Joana Cipriano.  

 Maria Madalena Lopes - 2º Prémio no Concurso Internacional Cidade do Fundão.   
 Menção Honrosa no II Concurso Nacional Cidade do Montijo, 2º escalão. Aluna da   
 Prof.ª Raquel Cravino. 

 Maria Matos - Menção Honrosa no II Concurso Nacional Cidade do Montijo, 2º    
 escalão. Aluna da Prof.ª Raquel Cravino. 

 Mariana Pina - 3º Prémio ex aequo no II Concurso Nacional Cidade do Montijo, 1º   
 escalão. Aluna da Prof.ª Raquel Cravino. 

 Rita Catarino - 3º Prémio no Concurso Capela, categoria A. Aluna da Prof.ª Raquel   
 Cravino. 

VIOLONCELO 
  
 António Marques -  1º Prémio no Concurso oj.com, classe B dos 3º e 4º graus. 2º   
 Prémio no Concurso Internacional da Cidade do Fundão, nível IV (13 aos 15 anos).   
 Aluno do 4º grau do Prof. Luís Sá Pessoa. 

 Duarte Gomes - 1º Prémio no Concurso Internacional da Cidade do Fundão, nível I   
 (6 aos 8 anos). Aluno do 2º ano da Iniciação, Prof. Luís Sá Pessoa. 

 Leonor Furtado Mateus - 1º Prémio no Concurso Internacional da Cidade do    
 Fundão, nível V (16 aos 18 anos). Prémio Revelação também no Concurso    
 Internacional da Cidade do Fundão, prémio único para todos os níveis. Aluna do 8º   
 grau do Prof. Luís Sá Pessoa. 

 Marta Nabeiro - Menção Honrosa no Concurso Internacional Cidade do Fundão.  
 2º Prémio no Concurso Capela. Aluna da Prof.ª Catherine Strinckx.  
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MÚSICA DE CÂMARA 

 Caetanos Trio - 2º Prémio no Concurso Jovem.com, modalidade MC. Prof.ª Anna   
 Tomasik. 
  Leonie Asamoah, violino 
  Laurens Asamoah, violoncelo 
  António Azevedo Gomes, piano 

 Carrapa Trio - 3º Prémio no Concurso Jovem.com. 1º Prémio no Concurso    
 Culturxis em Aveiro, nível médio. Prof.ª Anna Tomasik. 
  Guilherme Alves, Clarinete 
  Bernardo Nabais, violoncelo 
  Francisco Costa, piano 

 Quarteto de Cordas - 1º Prémio no Concurso PJM, nível médio. Prof. Paulo Jorge   
 Ferreira. 
  Francisca Brito, violino 
  Leonardo Guedes, violino 
  Francisca Feyo, viola de arco 
  Laura Álvares, violoncelo 

 Quarteto de Cordas - 1º Prémio no Concurso Jovem.com, escalão do Básico. Prof.   
 Luís André Ferreira. 
  Vasco Sequeira, violino 
  Ian Palazov, violino 
  Francisca Galante, viola de arco 
  Jasmim Mandillo, violoncelo 

 Scherzi Trio - Menção Honrosa no Concurso Jovem.com, escalão do Secundário.   
 Prof. Luís André Ferreira. 
  Susana Francês, violino 
  Catarina Raimundo, viola de arco 
  Catarina Rodrigues, violoncelo 

Nota: Apenas foram considerados os prémios obtidos na fase final de concursos externos à 
escola. 
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2. ALUNOS ADMITIDOS NO ENSINO SUPERIOR DE MÚSICA 

15 ALUNOS ADMITIDOS A CURSOS SUPERIORES DE MÚSICA, 1 ALUNO 

ADMITIDO NO MESTRADO. ESTES ALUNOS REALIZARAM COM SUCESSO 

UM TOTAL DE 22 ADMISSÕES, 4 DELAS NO ESTRANGEIRO, 1 NO MESTRADO.    

CANTO 

 Filipa Pimentel - Concluiu com 15 a PAA na nossa escola, ingressou na licenciatura   
 em formação musical na ESML. Aluna da Prof.ª Manuela de Sá. 

 Mariana Pinto - Curso de Canto da Universidade de Aveiro. Aluna da Prof.ª    
 Rute Dutra. 
  
 Mónica Santos - Curso de Canto e Curso de Formação Musical/Direção Coral da    
 Escola Superior de Música de Lisboa. Aluna da Prof.ª Rute Dutra. 

 Patrícia Modesto - Concluiu com 19 valores a PAA na nossa escola e entrou    
 diretamente no mestrado de Canto na ESML. Aluna da Prof.ª Manuela de Sá. 
  

FAGOTE 

 Erline Vieira - Ingressou na Escola  Superior da Metropolitana. Aluna do Prof.    
 Arlindo Santos. 

 Sara Maia - Entrou na Escola Superior da Metropolitana e foi aprovada para a Banda   
 da Força Aérea encontrando-se a fazer a recruta. Aluna do Prof. Arlindo Santos. 

OBOÉ 

 Maria Inês Figueiredo - Ingressou na ESML. Aluna do Prof. José Coutinho. 

TROMBONE 

 Henrique Peralta - Concluiu o 12º ano e foi admitido no Instituto Politécnico de    
 Castelo Branco. Aluno do Prof. Ismael Santos. 

VIOLA DEDILHADA 

 Guilherme Raminhos - aluno do regime integrado, terminou a PAA com 19 valores e   
 foi admitido no curso superior do Conservatorium de Maastricht, Holanda. Aluno do   
 Prof. Júlio Guerreiro. 

!6



VIOLINO 

 Andria Bandjai - Admitida na Escola Superior de Música de Lisboa e na Academia   
 Nacional Superior de Orquestra. Aluna da Prof.ª Joana Cipriano. 

 Mafalda Clemente - Admitida na Escola Superior de Música de Lisboa e na    
 Academia Nacional Superior de Orquestra. Aluna da Prof.ª Joana Cipriano. 

VIOLONCELO 

 Ana Catarina Rodrigues - Foi admitida no Royal Conservatoire in the Hague, no   
 Conservatorium van Amsterdam, na Hochschule für Musik Köln e na ESMAE. Aluna do   
 12ºB, Prof. Luís André Ferreira. 

 Bernardo Nabais - Entrou na ESMAE. Aluno da Prof.ª Catherine Strynckx. 

 Bruna Moura - Concluiu o secundário e entrou na Escola Superior de Música de    
 Lisboa. Aluna da Prof.ª Cristina Coelho. 

 Leonor Mateus - Concluiu a PAA com de 19 valores. Ingressou na ESML tendo    
 ficado em primeiro lugar na lista das admissões. Aluna do Prof. Luís Sá Pessoa. 

 Noémi Adrião - Entrou na ESML. Aluna da Prof.ª Catherine Strynckx. 

3. ALUNOS ADMITIDOS (ou que colaboraram) EM AGRUPAMENTOS   PROFISSIONAIS 

 Patrícia Modesto - Colaborou com a Orquestra Metropolitana no papel de Servilia na   
 Ópera Clemencia de Tito de Mozart, está a fazer de Rainha da Noite na Flauta Mágica   
 com a mesma Orquestra. Colaboração regular com o Coro do São Carlos. Aluna da   
 Prof.º Manuela de Sá. 

 Sara Maia - Admitida na Banda da Força Aérea onde se encontra a fazer a recruta. 
 Aluna do Prof. Arlindo Santos. 

4.   ALUNOS ADMITIDOS EM ORQUESTRAS JUVENIS 

 Bernardo Nabais - Toca violoncelo na JOP. Aluno da Prof.ª Catherine Strinckx.  
  
 Leonardo Guedes - Admitido na orquestra OJ, estágio realizado na Madeira e    
 dirigido pelo maestro Pedro Neves. Aluno do 6º grau da Prof.ª Joana Cipriano. 

 Marta Nabeiro - Toca violoncelo na Orquestra Juvenil. Aluna da Prof.ª Catherine   
 Strinckx.  
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 Odete Martins - 2º profisssional de Clarinete. Selecionada como membro da "oj.com"   
 2017. Aluna do Prof. Luís Gomes. 
  

OUTROS 

 Beatriz Djalo - Atuação na Fundação Calouste Gulbenkian Paris. “Concert de    
 Compositeurs  Portugais 2017” 

*Dados enviados ao Observatório pelos professores dos alunos. 

!8

http://oj.com/


ANEXO II 

OBSERVATÓRIO EAMCN 2017/2018 * 

1. ALUNOS E GRUPOS PREMIADOS EM CONCURSOS  
48 ALUNOS, 2 TRIOS, 1 QUARTETO E 1 GRUPO CORAL OBTIVERAM UM 
TOTAL DE 62 PRÉMIOS. 

ACORDEÃO 

 Guilherme Barradas - 2º Prémio no Concurso Folefest, categoria B. Aluno do Prof.  Paulo   
 Jorge Ferreira. 

Raquel Reis - 1º Prémio no Concurso Nacional de Interpretação Contemporânea 2018 na Guarda, 
categoria júnior. Aluna do Prof. Paulo Jorge Ferreira. 

CLARINETE 

Beatriz Carvalho - 3º Prémio no Concurso Sons de Cabral em Belmonte, em 4ª  categoria. Aluna do 
regime integrado, 11º B, Prof. Luís Gomes. 

  
 Diogo Custódio - 1º Prémio ex aequo no XII Concurso Luso Espanhol de Clarinete    
 organizado pela Academia de Música José Atalaya, 1º escalão. Aluno do 4º ano de I   
 niciação no Pólo do Seixal, Prof. Luís Gomes.  
    
 Guilherme Alves - 2º Prémio no Verão Clássico, Lisboa CCB. Aluno do Prof. Rui Martins. 

Guilherme Duque - Vencedor ex aequo da Bolsa de Estudo da YMFE (Prémio  Nacional Yamaha). 
2º Prémio no XII Concurso Luso Espanhol de Clarinete organizado pela academia de música José 
Atalaya, 4º escalão. Aluno do 1º Profissional, Prof. Luís Gomes.   

CRAVO 

 Guilherme Lopes - Menção Honrosa no Concurso de Cravo de Braga. Aluno da  Prof.ª    
 Cândida Matos. 

 Leonardo Amorim - 1º Prémio no Concurso de Cravo de Braga. Aluno da Prof.ª  Cândida   
 Matos. 

Leonor Gonçalves - 3º Prémio no Concurso de Cravo de Braga. Aluno da Prof.ª  Cândida Matos. 

 Maria Teresa Neves - 1º Prémio no Concurso de Cravo de Braga. Aluno da Prof.ª    
 Cândida Matos. 

Miguel Ferreira - 2º Prémio no Concurso de Cravo de Braga. Aluno da  Prof.ªCândida Matos. 

 Simão Duarte - 3º Prémio ex aequo no Concurso de Cravo de Braga. Aluno da  Prof.ª    
 Cândida Matos. 

 Tomás Guerra - 3º Prémio ex aequo no Concurso de Cravo de Braga. Aluno da  Prof.ª    
 Cândida Matos. 
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FLAUTA TRANSVERSAL 

 Mariana Robert Preto - 1º Prémio no Concurso Nano Músicos Electroacústicos    
 2017 em Seia. Aluna de 8º grau do Prof. João Pereira Coutinho. 

PIANO 

 Beatriz Djalo - 2º Prémio no Concurso Internacional de Música Cidade de Almada,    
 nível I. 1º Prémio no Concurso de Piano de Cascais, nível B. Aluna da Prof.ª Olga    
 Vasilieva. 

Francisco Sevinate Sousa - 3º Prémio no Concurso Jovem.com em Angra do Heroísmo, escalão A. 
Aluno do 2º grau da Prof.ª Inês Várzea.  

 Gustavo Araújo - 3º Prémio no Concurso Internacional de Música Cidade de     
 Almada, nível II. Aluno da Prof.ª Olga Vasilieva. 

 Laura Portulez - 1º Prémio ex aequo no Concurso de Piano de Cascais, escalão A2.    
 Aluna de iniciação 4 da Prof.ª Inês Várzea. 

Manuel Afonso - 2º Prémio ex aequo, escalão B, no 3º Concurso de Piano Ilda  Moura. Aluno do 
Prof. Joaquim Fernandes. 

 Manuel Prata - 2º Prémio no XIX Concurso Cidade do Fundão, nível 5. Aluno do 6º    
 grau, regime integrado, Prof.ª Ana Valente. 

Martim Vilas Lage - Menção Honrosa no Concurso Internacional de Música Cidade de Almada, 
nível III. 1º Prémio ex-aequo no Concurso Jovem.com em Angra do Heroísmo, escalão B. Aluno do 
4º grau, regime integrado, da Prof.ª Inês Várzea. 

  
Miguel Sousa - 2º prémio no Concurso de Piano de Cascais 2018, categoria C. Aluno do 4º grau da 
Prof.ª Anne Kaasa. 

Rodrigo Nunes - 3º Prémio no Concurso Internacional de Almada 2018 escalão 5. Menção honrosa 
no Concurso Ibérico Adelina Caravana 2018 escalão B. Aluno do 3º ano do curso profissional da 
Prof.ª Anne Kaasa. 

 Sara Oliveira - Menção Honrosa no Concurso Internacional de Música Cidade de    
 Almada, nível I. Aluna da Prof.ª Olga Vasilieva. 

 Tomás Bryant Jorge - 2º Prémio no Concurso Internacional de Música Cidade de    
 Almada, nível III. Aluno do 5º grau, regime integrado, da Prof.ª Inês Várzea. 

TROMPA 

 Marcos Matos - 1º Prémio no Concurso Adácio Pestana. Aluno do Prof. Rodrigo    
 Carreira. 

 Rebeca Cavaco - 2º Prémio no Concurso Adácio Pestana. Aluna do Prof. Rodrigo    
 Carreira. 

VIOLETA 
 

Alice Gorjão - 1º Prémio no I Concurso de Viola do Montijo, nível I. Aluna do Prof. 
Ricardo Mateus.
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 Filipa Rodrigues - Menção Honrosa no I Concurso de Viola do Montijo, nível III.    
 Aluna do Prof. Ricardo Mateus. 

Francisca Barata Feyo - 1º Prémio no I Concurso de Viola do Montijo, nível III.    
 Aluna da Prof.ª Isabel Pimentel. 

Francisca Galante - 1º Prémio no I Concurso de Viola do Montijo, nível II. 1º Prémio no 
concurso “The North International Competition” em Estocolmo, categoria V. Aluna do 5º grau da 
Prof.ª Isabel Pimentel. 

Inês Francisco - 2º Prémio no I Concurso de Viola do Montijo, nível I. Aluna do Prof. 
Ricardo Mateus.

 Leonor Gil - Menção Honrosa no I Concurso de Viola do Montijo, nível III. Aluna do    
 Prof. André Araújo. 

Rebeca Marti - Menção Honrosa no I Concurso de Viola do Montijo, nível I. Aluna da Prof.ª Isabel 
Pimentel.

Sara Pires - Menção Honrosa no I Concurso de Viola do Montijo, nível I. Aluna do 
Prof. André Araújo.

VIOLINO

 Carolina António - 2º Prémio na 11ª Edição do Concurso Capela (2018), categoria A.    
 Aluna do 2º ano de Iniciação da Prof.ª Joana Cipriano. 

 Íris Yang - 3º Prémio no Concurso Capela, escalão A. Aluna da Prof.ª Sara Llano. 

Júlio Marques - 2º Prémio ex aequo na 11ª Edição do Concurso Capela (2018),   categoria C. Aluno 
do 2º grau da Prof.ª Joana Cipriano. 

 Leonardo Guedes - Menção Honrosa na 11ª Edição do Concurso Capela (2018),    
 categoria D. Aluno do 7º grau da Prof.ª Joana Cipriano. 

Manuel Castro - 2º Prémio ex aequo na 11ª Edição do Concurso Capela (2018),  Categoria C. Aluno 
do 4º grau da Prof.ª Joana Cipriano. 

 Maria Madalena Lopes - 1º Prémio no 2º Concurso Internacional de Cordas Artur    
 Fernandes Fão, escalão B. 2º Prémio no III Concurso Nacional Cidade do Montijo,    
 nível II. Aluna da Prof.ª Raquel Cravino. 

 Rita Catarino - Duas Menções Honrosas, uma no X Prémio Nacional Elisa de Sousa    
 Pedroso, outra no III Concurso Nacional Cidade do Montijo (nível I). Aluna da Prof.ª    
 Raquel Cravino. 

Vicente Sousa - Menção Honrosa na 11ª Edição do Concurso Capela (2018), categoria B. Aluno do 
3ºano de Iniciação da Prof.ª Joana Cipriano. 

VIOLONCELO 

António Marques - 1º Prémio Concurso Capela, categoria 14 a 15 anos. Aluno do 5º grau do Prof. 
Luís Sá Pessoa. 

Estér de Sena Santos - 1º Prémio Concurso Capela. Aluna do núcleo da Miguel  Torga da Orquestra 
Geração, Prof. Luís Azevedo. 
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Jasmim Mandillo - 1º Prémio do Concurso Jovem 2018, escalão C. Aluna do prof. Luís André 
Ferreira. 

Laura Álvares - 2º Prémio no Concurso do Fundão, nível V. Aluna da Prof.ª Catherine Strinckx.   

Marta Nabeiro - 2º Prémio no Concurso de Fafe, nível IV. 2º Prémio no Concurso Capela, nível D. 
1º Prémio no Concurso do Fundão, nível IV. Aluna da Prof.ª Catherine Strinckx.  

CORO 

Musaico - 1º Prémio na 2ª edição do Festival Internacional de Coros de Aveiro. Direcção do Prof. 
Tiago Marques. 

MÚSICA DE CÂMARA 

 Éremi Trio - 1º Prémio ex aequo no Concurso Jovem.com. Sofia Weffort (violino ),    
 Jasmim Mandillo (violoncelo) e Alexandre Sá Pessoa (piano). Prof.ª Anna Tomasik. 

 Quarteto de Cordas - 3º Prémio no Concurso Jovem.com. Susana Francês e Leonie    
 Asamoah (violinos), Samuel Ribeiro  (viola), Laurens Asamoah (violoncelo). Prof.    
 André Michalczyk. 

 Trio da Caprio - 1º Prémio no PJM, escolhidos pelo júri do concurso a participar no    
 Festival Jovem que decorreu em Setembro de 2018 na Fundação Gulbenkian. 
 1º Prémio ex aequo no Concurso Jovem.com. Francisco Esteves (violino), Vasco  Ferrão    
 (violoncelo) e Manuel Prata (piano).  Prof.ª Anna Tomasik. 

Nota: Apenas foram considerados os prémios obtidos na fase final de concursos externos à escola. 

2. ALUNOS ADMITIDOS NO ENSINO SUPERIOR DE MÚSICA 
12 ALUNOS REALIZARAM COM SUCESSO UM TOTAL DE 13 PROVAS DE 
ADMISSÃO A CURSOS SUPERIORES DE MÚSICA. 

CANTO 

 Ana Rita Coelho - Optou pelo ingresso na Universidade de Aveiro. Paralelamente    
 concorreu à ESMAE em Canto Lírico tendo obtido a classificação de 20 valores na    
 prova de acesso. Aluna da Prof.ª Manuela de Sá. 

Carolina Bermejo - Obteve a classificação de 18 valores na prova de acesso ao Curso de Canto 
Barroco na ESMAE. Aluna da Prof.ª Manuela de Sá. 

 Teresa Casaca - Obteve a classificação de 20 valores na prova de acesso de canto na    
 ESMAE. Aluna da Prof.ª Filomena Amaro. 

Vera Liverio - Terminou o Curso de Canto na EAMCN em regime integrado, entrando na ESML no 
Curso de Canto onde frequenta, actualmente, o 1º ano. Aluna da Prof.ª Rute Dutra. 
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CLARINETE 

 Beatriz Figueira - Ingressou na ESML. Aluna do Prof. Luís Gomes. 

 Odete Martins - Ingressou na ESML. Aluna do Prof. Luís Gomes. 

PERCUSSÃO 

 Fábio Bento - Entrou na Escola Superior de Artes Aplicadas para a licenciatura em    
 Percussão. Aluno do Prof. João Monteiro. 

PIANO 

António Azevedo Gomes - Concluiu o 8º grau de Piano em 2017. Admitido no Curso de Piano na 
ESMAE. Aluno do Prof. Joaquim Fernandes. 

SAXOFONE 

 Rodrigo Lopes - Admitido na ESML em Saxofone. Aluno do Prof. Hélder Alves. 

VIOLINO 

Maria Francisca Bonacho - Admitida na Academia Superior de Orquestra em Violino. Aluna da 
Prof.ª Sofia Grilo. 

VIOLONCELO 

 Catarina Bairrão - Entrou na ESML em Violoncelo. Aluna da Prof.ª Cristina Coelho. 

 Idil Dogan - Admitida na Academia Superior de Basileia. Aluna da Prof.ª Catherine    
 Strinckx.  

3. ALUNOS ADMITIDOS (ou que colaboraram) EM AGRUPAMENTOS PROFISSIONAIS 

 Noémie Adrião - Entrou na Banda da Marinha como violoncelista. Aluna da Prof.ª    
 Catherine Strinckx.  

 Patrícia Santos Modesto - Rainha da Noite na Flauta Mágica na Temporada Clássica    
 2017/18 da Metropolitana no Teatro Thalia. ex-aluna da Prof.ª Manuela de Sá. 

4. ALUNOS ADMITIDOS EM ORQUESTRAS JUVENIS: 
A PRESENÇA DE ALUNOS DA EAMCN EM ORQUESTRAS JUVENIS SOFREU 
UM AUMENTO MUITO SIGNIFICATIVO.  

ORQUESTRA OJ.com  

 5 alunos de violeta da EAMCN num naipe de 10: 

 Francisca B. Feyo 
 Leonor Gil 
 Manuel Câmara  
 Filipa Rodrigues  
 Samuel Ribeiro 
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 Guilherme Alves - Solista em clarinete. Aluno do Prof. Rui Martins. 

Odete Martins - Admitida como suplente nº1 de clarinete. Aluna do 3º ano do profissional, Prof. 
Luís Gomes. 

 Mariana Robert Preto - Admitida como efectiva, 1ª Flauta. Aluna do 8º grau do  Prof. João   
 Pereira Coutinho. 

ORQUESTRA SINFÓNICA JUVENIL 

 Filipa Rodrigues - Violeta, bolseira da EDP. 

 Guilherme Alves - Solista em clarinete. Aluno do Prof. Rui Martins. 

 Igor Duarte - Trombone. Aluno do Prof. Ismael Santos. 

  
Samuel Ribeiro - Violeta, Bolseiro da EDP. 

JOVEM ORQUESTRA PORTUGUESA 

 Francisca B. Feyo - Violeta 

 Francisca Galante - Violeta 

 Leonor Gil - Violeta 

ORQUESTRA JOVEM DA ESCOLA PROFISSIONAL METROPOLITANA 

 Guilherme Duque - Clarinete. Aluno do 1º profissional, Prof. Luís Gomes. 

FRANCO-GERMAN-HUNGARIAN YOUTH PHILHARMONIC 

 Catarina Póvoa - Estágio na Alemanha na orquestra “Franco-German-Hungarian Youth    
 Philharmonic”. Aluna de Violino da Prof.ª Sara Llano. 

ORCHESTRE DES LYCÉES FRANÇAIS DU MONDE 

 Maria Matos - Selecionada para integrar e participar no Concert de l’ Orchestre des    
 Lycées Français du Monde, 2018. Aluna da Prof.ª Raquel Cravino. 

OUTROS 

Trio da Caprio - Francisco Esteves (violino), Vasco ferrão (violoncelo) e Manuel  Prata 
(piano). Escolhidos para participar no Festival Jovem que decorreu em Setembro  de 2018 na 
Fundação Gulbenkian. Prof.ª Anna Tomasik. 

*Dados enviados ao Observatório pelos professores dos alunos. 
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No ano letivo 2016/2017 a Orquestra Geração, sob a responsabilidade pedagógica da 

Escola Artística de Música do Conservatório Nacional e a gestão da Associação das 

Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal, completou o seu 10º ano 

desenvolvimento, integrando diretamente 14 núcleos e dando apoio ao desenvolvimento 

e à gestão a mais 3 núcleos e a 1 projeto associado num total de 1018 alunos, a saber: 

 

Diretamente dependentes da AEMCN/AOSJSP (mantém-se a contratação de 

professores pela EMCN, num total de 60), na Área Metropolitana de Lisboa: 

- Amadora - Agrupamento Miguel Torga, Agrupamento Almeida Garrett e 

Agrupamento Pedro d’Orey da Cunha, 228 alunos – apoio da Câmara Municipal 

da Amadora;  

- Loures – Agrupamento da Maria Keill (EB da Apelação), Agrupamento de 

Escolas de Camarate (EB Mário de Sá Carneiro), Agrupamento Eduardo Gageiro 

(EB Bartolomeu Dias), 145 alunos – apoio da Câmara Municipal de Loures;  

- Oeiras – Agrupamento Carnaxide/Portela (EB Amélia Vieira Luís), 56 alunos –  

apoio da Câmara Municipal de Oeiras;  

- Sintra – Agrupamento Mestre Domingos Saraiva em Algueirão/Mem-Martins, 

56 alunos – apoio da EB Mestre Domingos Saraiva (através da Câmara 

Municipal de Sintra) e encarregados de educação;  

- Lisboa – Agrupamento Francisco Arruda (EB Alexandre Herculano), 

Agrupamento de Benfica (EB Arquitecto Ribeiro Telles), Agrupamento das 

Olaias (EB Bairro do Armador) , Agrupamento Gil Vicente, 159 alunos – apoio 

da Câmara Municipal de Lisboa; 

- Sesimbra - Boa Água na Quinta do Conde, 67 alunos – apoio da Câmara 

Municipal de Sesimbra; 

- Almada – EB Miradouro de Alfazina, 33 alunos – apoio da Câmara Municipal 

de Sesimbra; 

 

com apoio da coordenação pedagógica pela EMCN e apoio à gestão e contratação de 

professores pela AOSJSP na EB Alta de Lisboa (Agrupamento Pintor Almada 

Negreiros), 20 alunos; 
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 com apoio da coordenação pedagógica pela EMCN e apoio à gestão e contratação de 

professores pela AOSJSP  e na EB1 de Loures (projecto de coro), 20 alunos;  

 

com apoio da coordenação pedagógica pela EMCN e apoio à gestão pela AOSJSP em 

Coimbra (Agrupamento de Escolas Coimbra Centro, com contratação de professores 

pelo Conservatório de Coimbra) 33 alunos; 

 

apoio ao projeto associado do Agrupamento de Vialonga (com coordenação e 

contratação pelo próprio agrupamento), em Vila Franca de Xira, 201 alunos. 

 

O desenvolvimento da Orquestra Geração mantém a sua tipologia de intervenção 

maioritariamente em escolas TEIP (Territórios Escolares de Intervenção Prioritária). 

Com uma componente letiva de 7 horas semanais (aula de instrumento individual  - 

30m, ou em pequeno grupo – 1h; 2 horas de naipe; 3 horas de orquestra; 1 hora de 

formação musical) as frequentes apresentações públicas continuam a ser fundamentais à 

prossecução dos objectivos sociais do projeto, tanto nas comunidades escolares e locais 

como no exterior. O documento em anexo tem o registo de todas as apresentações, num 

total de tendo sido realizados um total de 135 apresentações e concertos, 10 estágios 

(um dos quais em Coimbra, juntando alunos de Coimbra e Oeiras), encontros entre Pais 

e Filhos (interação musical); assistência a concertos/espectáculos e ensaios (Orquestra 

Sinfónica Simão Bolívar, Orquestra Sinfónica Juvenil, Quarteto de músicos da 

Orquestra Gulbenkian), visita de estudo a Coimbra (com os alunos de Oeiras), 

participação dos alunos do GeraJazz no estágio da escola Profissional de Montemor. De 

entre os vários concertos, realizou-se mais uma vez o concerto de Carnaval na Casa da 

Música, assim como os concertos syde by syde com a Orquestra Gulbenkian. Tivemos 

uma representçaõ de alunos na abertura da cidade europeia da cultura, Aahrus, e no 

Summercamp do Sistema Europa, na Grécia. Manteve-se também o programa 

GeraEncontros, que realizou concertos com a Cerci de Oeiras, tendo integrado alunos 

com síndrome de Down.  

 

Realizou-se mais uma vez os Estágios de Verão, que no presente ano contaram com a 

participação de 757 alunos, entre Iniciação (234), Infantil (202), Pré-Juvenil (194 – 163 

alunos da OG e mais 31 alunos do projeto suíço congénere – Ensemble Musique) e 
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Juvenil (127). Os dois primeiros níveis realizaram o concerto final na Aula Magna da 

Reitoria de Lisboa, com os 1600 lugares preenchidos, e os níveis Pré-Juvenil e Juvenil 

apresentaram-se no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian (em dois 

concertos separados), tendo a lotação ficado completa nos dois dias, com a presença 

maioritária dos familiares dos alunos, mas também com público em geral. 

No que respeita a ações de formação contínua para docentes foram realizadas 6 ações, 

sobre a música e inclusão social, gestão de conflitos, em didática do instrumento 

(cordas), direção de orquestra (sinfónica e orquestra de sopros) e orquestra de papel 

(iniciação à orquestra para crianças mais pequenas – jardim de infância).  

 

 Os alunos mantém-se agregados em 4 níveis de orquestra dentro de cada núcleo 

(Iniciação, Infantil, Pré-Juvenil e Juvenil), realizando-se também encontros, estágios e 

concertos que reúnem todos os alunos de um mesmo nível.   

Mantêm-se igualmente ativas as Orquestras Municipais, com ensaios quinzenais, 

reunindo os alunos mais desenvolvidos dos vários núcleos de cada concelho - Orquestra 

Municipal Geração da Amadora, Orquestra Municipal Geração/Bora Nessa de Loures e 

a Orquestra Jovem Municipal Geração de Lisboa, ou agregando diferentes concelhos 

onde existe somente um núcleo -  Orquestra Intermunicipal do Atlântico (Sintra, 

Sesimbra e Oeiras), continuando a ser convidadas para eventos relevantes no contexto 

de cada município. De referir a gravação de dois CD’s  - pela Orquestra Municipal 

Geração da Amadora e GeraJazz, com intervenções solistas dos elementos dos dois 

agrupamentos e com o apoio do mecenas BNP Paribas; pela Orquestra Jovem 

Municipal Geração de Lisboa, com apoio da Câmara Municipal de Lisboa. 

O grupo de Jazz (GeraJazz) tem igualmente continuado a sua ação, tendo-se 

apresentado de novo no Ciclo de Jazz da Cidade da Amadora, e noutros eventos 

relacionados com o Jazz, para além de outros eventos pontuais.  

 

Em 2016/2017, dos alunos afetos diretamente à coordenação sob a responsabilidade da 

EAMCN, 18 frequentaram o ensino especializado da música, 4 no ensino superior 

(ESML – 1 a contrabaixo; ANSO – 1 a violoncelo e 1 a viola; Real Conservatório de 

Haia – 1 a contrabaixo) e 14 no ensino integrado/profissional (8 na EPM; 5 na EAMCN; 

1 na Escola Profissional da Jobra). Sendo que o principal objetivo da Orquestra Geração 

é o de manter os alunos num percurso conducente ao sucesso educativo, particularmente 
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em contextos onde o abandono escolar ainda é uma realidade, bem como contribuir para 

o desenvolvimento de competências de socialização e individuais que são fundamentais 

a esse mesmo percurso mas também à sua formação enquanto indivíduos, o projeto tem 

também permitido descobrir vocações e percursos dentro da música, que à partida 

estariam completamente fora dos seus horizontes, contribuindo também pelo 

alargamento de públicos sensíveis à grande música orquestral e o Jazz. Com o apoio da 

Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação Share, foi desenvolvido um programa de 

bolsas para alunos mais carenciados a frequentarem o ensino secundário, superior ou em 

transição entre os dois ciclos (de música ou outras áreas), que permitiu dar apoio 

financeiro para materiais, apoio educativo, propinas ou transportes, a 14 alunos, 

possibilitando também o acompanhamento por uma tutora (com formação em 

psicologia). 

 

Em Fevereiro foi lançado o livro Crescer a tocar na Orquestra Geração, da autoria de 

Graça Mota e João Teixeira Lopes, que resulta de um estudo levado a cabo entre 2012 e 

2015. 

 

Estamos também a fazer parte de dois grupos de trabalho (um dos quais já terminou): 

O primeiro, que esteve em funções entre Março de Junho, coordenado e por convite da  

Fundação para a Ciência e Tecnologia, para a organização da agenda 2030, na temática 

“Inclusão Social e Cidadania”; 

O segundo, por convite da Câmara Municipal da Amadora, com a coordenação por 

parte do ISCTE, integrando um projeto europeu do programa Erasmus+, em conjunto 

com vários parceiros nacionais e com outros 5 países europeus (Croácia, França, Itália, 

Inglaterra e Roménia), com a duração de 3 anos letivos (2016/2019), com vista ao 

estudo da problemática do abandono escolar precoce e estratégias para o seu combate. 

 

As atividades podem ser consultadas no documento em anexo, havendo igualmente 

registo no site do projeto (www.orquestra.geracao.aml.pt). 

 
 
 
EMCN, 8 de maio de 2018 
 
Helena Lima 
 
Assessora da Direção para a Orquestra Geração  
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No ano letivo 2017/2018 a Orquestra Geração, projeto sob a responsabilidade 

pedagógica da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, completou o seu 

10º ano desenvolvimento, integrando diretamente 17 núcleos e dando apoio ao 

desenvolvimento a outros 2, num total de cerca de 1000 alunos: 

• diretamente dependentes da EAMCN (contratação de professores pelo ME, num 

total de 66), na Área Metropolitana de Lisboa:  

o Amadora - Agrupamento Miguel Torga, Agrupamento Almeida Garrett e 

Agrupamento Pedro d’Orey da Cunha, 204 alunos; 

o Loures – Agrupamento da Maria Keill (EB da Apelação), Agrupamento 

de Escolas de Camarate (EB Mário de Sá Carneiro), Agrupamento 

Eduardo Gageiro (EB Bartolomeu Dias), Agrupamento de Escolas Luís 

de Sttau Monteiro – 183 alunos;  

o Oeiras – Agrupamento Carnaxide/Portela (EB Amélia Vieira Luís), 61 

alunos;  

o Sintra – Agrupamento Mestre Domingos Saraiva em Algueirão/Mem-

Martins, 45 alunos;  

o Lisboa – Agrupamento Francisco Arruda (EB Alexandre Herculano), 

Agrupamento de Benfica (EB Arquitecto Ribeiro Telles), Agrupamento 

das Olaias (EB Bairro do Armador) , Agrupamento Gil Vicente, 

Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros (EB Alta de Lisboa),  

163 alunos; 

o Sesimbra - Boa Água na Quinta do Conde, 65 alunos; 

o Almada – EB Miradouro de Alfazina, 33 alunos; 

 

• Desenvolvimento de um núcleo no Recolhimento de São Cristóvão, em Lisboa, 

com financiamento integral da Santa Casa da Misericórdia, com 33 alunos; 

 

• apoio ao projeto associado do Agrupamento de Vialonga (com coordenação e 

contratação pelo próprio Agrupamento de Escolas de Vialonga), em Vila Franca 

de Xira, 200 alunos. 
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O desenvolvimento da Orquestra Geração mantém a sua tipologia de intervenção 

maioritariamente em escolas TEIP, com uma componente letiva base de 7 horas 

semanais (aula de instrumento individual  - 30m, ou em pequeno grupo – 1h; 2 horas de 

naipe; 3 horas de orquestra; 1 hora de formação musical).  

 

Dentro de cada núcleo mantiveram-se em actividade 3 a 4 níveis de orquestra 

(Iniciação, Infantil, Pré-Juvenil e Juvenil), realizando-se também encontros, estágios e 

concertos que reúnem todos os alunos de um mesmo nível.  

 

As frequentes apresentações públicas continuam a ser fundamentais à prossecução dos 

objectivos sociais do projeto, tanto nas comunidades escolares e locais como no 

exterior. Permitem reforçar o trabalho semanalmente realizado, onde as competências 

emocionais e de socialização são potenciadas: reforço do auto-controlo, da auto 

imagem, criando um espaço de valorização para alunos com comportamentos 

frequentemente disruptivos no contexto escolar, desenvolvimento de trabalho em 

equipa, responsabilização pelo grupo, sentido de pertença, entre outros. O 

desenvolvimento destas competências promovem uma ligação à escola e ao percurso 

escolar, ligação extremamente importante, sobretudo em contextos tão marcados pelo 

insucesso escolar, como são a maioria das escolas TEIP em que o projeto está sedeado. 

Para além destes aspetos, fundamentais a qualquer jovem para uma integração escolar 

consequente, independentemente do percurso que venha a seguir profissionalmente,  o 

desenvolvimento de competências musicais, importante para todos eles (como o têm 

demonstrado os recentes estudos das neurociências, a ligação entre as competências 

emocionais e sociais atrás descritas e a aprendizagem musical é real), tem também 

permitido opções profissionais na área da música a estes jovens, algo que estava 

completamente arredado dos seus horizontes de vida, bem como das suas famílias. Em 

2017/2018 (e todos os alunos indicados iniciaram a prática musical através da Orquestra 

Geração, mantendo ainda hoje o instrumento que lhes é cedido, através do apoio das 

câmaras ou de privados), 36 frequentam o ensino especializado da música: 

7 no ensino superior (Escola Superior de Música de Lisboa – em contrabaixo; 

Academia Nacional Superior de Orquestra – em violino, viola e violoncelo; Real 

Conservatório de Haia – em contrabaixo; Universidade Nova de Lisboa – FCSH – 

Ciências Musicais; Escola Superior de Educação de Lisboa – Música na Comunidade) e 
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 31 no ensino integrado/profissional (21 na Escola Profissional de Música da 

Metropolitana; 8 na Escola Artística de Música do Conservatório Nacional; 2 no 

Conservatório de Música de Coimbra; 2 na Escola Profissional da Jobra; 1 na Ofício das 

Artes – Montemor-o-Novo, curso Profissional de Jazz). De referir a obtenção por um 

destes alunos (violoncelo) de vários prémios: 1º classificado no concurso do Fundão, 1º 

classificado no concurso Capela e 2º classificado no Prémio Jovens Músicos, no nível 

médio. Outra aluna, também de violoncelo, foi classificada em primeiro lugar na 

categoria infantil do concurso Capela, com a particularidade de estar a frequentar 

somente as aulas da Geração. 

 

Os Estágios da Orquestra Geração englobaram 798 alunos – 140 da Pré-Juvenil no 

Carnaval, com concerto final na Casa da Música; 370 alunos de Iniciação na Páscoa, 

com concerto final na Aula Magna da Reitoria de Lisboa; os níveis Infantil e Juvenil 

realizaram os respetivos estágios no Verão, com apresentações no Grande Auditório da 

Fundação Calouste Gulbenkian (160 alunos do nível Infantil e 128 do nível Juvenil); 87 

alunos participaram no Estágio de Verão de Sopros, que contou alguns convidados 

oriundos das bandas dos concelhos de Sintra e Oeiras, com apresentação no Auditório 

da Escola Superior de Música e Lisboa. Ao longo do ano foram realizados vários 

concertos nos diferentes núcleos, para as comunidades, e fora destes, de onde se pode 

salientar para além dos já acima mencionados: concerto da Pré-Juvenil no Teatro Garcia 

de Resende (Évora), a participação pela sexta vez no ciclo de Jazz da Amadora (pelo 

GeraJazz), concerto no São Luiz pela Orquestra Juvenil Geração com a participação de 

convidados, dois concertos com a Orquestra Gulbenkian (nas Festas da Cidade, Lisboa 

e no Grande Auditório por ocasião da entrega dos Prémios Gulbenkian, no dia do 

fundador)  e ainda o lançamento de dois CD’s, respectivamente pela Orquestra Jovem 

Municipal Geração de Lisboa e Orquestra Municipal Geração Amadora. De referir por 

último a participação de duas delegações de alunos da Geração no contexto do Sistema 

Europa em Birmingham (integrando a SEYO – Sistema Europe Youth Orchestra, 18 

alunos) e no Festival de Lucerne (20 alunos, integrando uma orquestra de projectos 

congéneres suíço e italiano), em que 5 desempenharam funções de monitores 

(assistência a ensaios de naipes) e foram concertino e chefes de naipe. 

O documento em anexo tem o registo de todas as apresentações realizadas. 
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O projeto integrou, nestes dois últimos anos letivos, duas equipas de trabalho, 

nomeadamente: 

no âmbito da agenda 2030, na temática “Inclusão Social e Cidadania”, 

coordenado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia; 

no âmbito de um projeto europeu do programa Erasmus+, em conjunto com 

vários parceiros nacionais e com outros 5 países europeus (Croácia, França, Itália, 

Inglaterra e Roménia, com a duração de 3 anos letivos - 2016/2019), para a definição e 

aprofundamento de estratégias de combate ao abandono escolar precoce, convite da 

Câmara Municipal da Amadora, com a coordenação por parte do ISCTE, estando para 

sair em breve os primeiros resultados (ao nível do mapeamento dos projetos nos vários 

países, sendo que no próximo ano letivo se irão trabalhar as propostas de intervenção). 

 

Atendendo às especificidades do trabalho a realizar nestes contextos escolares, que 

implica nos docentes competências sociais a par das musicais (incluindo direção de 

classes de conjunto), deu-se continuação à formação contínua nas áreas da música e 

inclusão social, gestão de conflitos, preparação e gestão de classes de conjunto, direção 

de orquestra e iniciação para crianças mais pequenas (ações igualmente identificadas no 

documento em anexo). Estas ações foram desenvolvidas no âmbito da colaboração com 

a Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal, e que conta com o 

apoio das autarquias e mecenas, o que tem permitido igualmente o desenvolvimento das 

orquestras municipais (reunindo os alunos mais desenvolvidos dos vários núcleos de 

cada concelho - Orquestra Municipal Geração da Amadora, Orquestra Municipal 

Geração/Bora Nessa de Loures e a Orquestra Jovem Municipal Geração de Lisboa, ou 

agregando diferentes concelhos onde existe somente um núcleo -  Orquestra 

Intermunicipal do Atlântico - Sintra, Sesimbra e Oeiras) e do GeraJazz (grupo de Jazz 

que reúne alunos de vários núcleos, alargando assim o leque das opções musicais e que 

permitiu, por exemplo, que uma aluna seja bolseira do Hot Clube de Portugal, onde tem 

aulas desde há três anos). 

 

Ainda através da Associação, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e a 

Fundação Share, foi desenvolvido um programa de bolsas para alunos mais carenciados 

a frequentarem o ensino secundário, superior ou em transição entre os dois ciclos (de 

música ou outras áreas), que permitiu dar apoio financeiro para materiais, apoio 
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educativo, apoio a propinas ou transportes a 28 alunos, no presente ano, possibilitando 

também o acompanhamento destes e mais alunos por uma tutora (psicóloga).  

 

A nível internacional, a Orquestra Geração é membro da direção do Sistema Europe 

(pelo segundo mandato consecutivo), participando na definição da missão e objetivos 

desta organização europeia, tendo ficado encarregada, devido à sua experiência de 10 

anos de trabalho com orquestras,  de elaborar o plano de  remodelação do modelo de 

funcionamento da Orquestra Juvenil do Sistema Europa (SEYO) em cujas sessões cerca 

de 20 jovens portugueses têm vindo a participar de há quatro anos para cá (Viena, 

Istanbul, Milão, Atenas e este ano Birmingham). Neste âmbito organizou-se nos dias 7 e 

8 de Julho o Meeting de Lisboa, fórum de discussão e troca de experiências para cerca 

de 10 projetos europeus.  

O projeto foi também solicitado para dar apoio a outras organizações congéneres, como 

foi o caso da organização da Sérvia no passado mês. Por indicação da Associação 

Sistema Portugal à presidente do sistema na Sérvia, também membro da direção do 

Sistema Europa, houve um convite a Portugal para estar presente no meeting sobre 

inovação organizado pela UNICEF em Belgrado, tendo cabido ao Dr. Pedro Cunha a 

deslocação a esse evento. 

 

Respondendo a necessidades de cada contexto e procurando soluções específicas, deu-

se início ao desenvolvimento de micro programas, também através do apoio da 

Associação Sistema Portugal (sem contratação de docentes pelo Ministério da 

Educação) e das câmaras municipais, nomeadamente: 

• ao nível do jardim de infância – cerca de 150 crianças do Jardim de Infância de 

agrupamentos TEIP onde os núcleos estão sedeados (Carnaxide-Portela e Alta 

de Lisboa), trabalhando através da expressão musical competências emocionais 

e sociais (e englobando as educadoras e auxiliares educativas), com vista a uma 

integração mais facilitada e com melhores perspetivas de sucesso na 

escolaridade obrigatória;  

• na EB Miradouro de Alfazina desenvolveu-se uma ação na unidade de 

multideficiência e uma ação com pais de alunos da orquestra e funcionários da 

escola (grupo de 6 pessoas);  
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• na EB da Apelação uma ação com adultos do curso noturno (grupo de 7 

pessoas).  

Estas ações têm no seu modus operandis uma interação regular com os alunos que 

frequentam o núcleo da Orquestra, fomentando assim uma partilha intergeracional e 

visando uma cooperação alargada entre vários elementos da comunidade escolar, 

incluindo familiares. 

 
 
EAMCN, 14 de dezembro de 2018 
 
Helena Lima 
 
Assessora da Direção para a Orquestra Geração  



Nota introdutória à apresentação dos resultados dos inquéritos relizados em 2018 à comunidade 
escolar da EAMCN 

Os resultados que se seguem foram apurados através da participação de cerca de 27% de cada um dos 3 
grupos da comunidade escolar a que foram dirigidos.  

Estes resultados vêm confirmar, na generalidade, as apreciações que a Equipa de Avaliação Interna (EAI) 
vem fazendo sobre o funcionamento da escola bem como reforçar a identificação dos principais problemas 
que afetam a atividade letiva. A EAI acha desnecessário analisar em detalhe cada resposta uma vez que os 
gráficos explicitam com clareza a sensibilidade e opiniões dos inquiridos sobre as questões abordadas.  

Contudo, pareceu-nos de alguma utilidade contextualizar e resumir através de pequenos comentários 
explicativos as respostas livres suscitadas por algumas das questões formuladas, atendendo ao número e 
diversidade dessas mesmas respostas.  

Relembramos que nem todos os inquiridos optaram por responder a todas as questões e que há encarregados 
de educação de mais do que um aluno (no caso de irmãos, por exemplo), o que justifica, no “Universo” do 
inquérito aos encarregados de educação, a discrepância entre a soma do número de alunos por nível de 
ensino e o número de formulários recebidos.  

A EAI informa, ainda, que nenhum dos seus elementos possui conhecimentos aprofundados de informática e 
que os recursos técnicos de que dispõe são simplesmente os de respetivo uso pessoal de rotina, por isso, 
agradece a compreensão de todos os que na consulta destes documentos venham, porventura, a sentir algum 
desconforto na leitura dos gráficos apresentados.  

A Equipa de Avaliação Interna  



Respostas	aos	inquéritos	–	E.E.	/Alunos	
Universo	(249	respostas)	

Iniciação	-	Indique	o	ano	

� 	

Básico	-	Indique	o	grau	

� 	

INICIAÇÃO	
(86	respostas)

3.º	ano 2.º	ano 4.º	ano 1.º	ano

34,9%

25,6%24,4%

15,1%

BÁSICO	
(115	respostas)

5.º	grau 3.º	grau 4.º	grau 2.º	grau 1.º	grau

31,3%

22,6%21,7%
16,5%

7,8%

� 	1



Secundário	-	Indique	o	grau	

� 	

	 	
Indique	o	regime	

� 	

SECUNDÁRIO	
(68	respostas)

8.º	grau 7.º	grau 6.º	grau

48,5%

27,9%
23,5%

REGIME	
(201	respostas)

Profissional ArZculado Integrado SupleZvo

45,8%

36,3%

11,9%
6,0%

� 	2



1) De 1 a 5 classifique o seu grau de satisfação por frequentar a 
EAMCN		

� 	

2) Razões que o levaram à escolha da EAMCN e principais razões 
da opção pelo regime de frequência (supletivo, articulado, integrado 
ou profissional)		

� 	3



� 	

� 	

� 	

� 	4



� 	

	

� 	

� 	5



� 	

� 	

� 	

� 	6



� 	

� 	

� 	

� 	7



Outras	
Foram	registadas	apenas	14	respostas,	havendo	apenas,	fora	do	âmbito	das	questões	
efetuadas,	 uma	 referência	 ao	 ensino	 público	 gratuito	 e	 duas	 ao	 interesse	 por	
determinados	professores.	

3) Classifique de 1 a 5 a qualidade do instrumento com que o aluno 
estuda em casa, de acordo com a opinião do respetivo professor, 
sendo 1 correspondente a não o possuir.		

	� 	

� 	8



4) Considerando a carga horária total despendida pelos alunos com 
a frequência do ensino geral e com a do ensino especializado da 
Música, considera-a razoável? Classifique de 1 a 5 (sendo 1 muito 
reduzida, 3 adequada e 5 exagerada) a adequação da carga horária 
global dos alunos.	

� 	

� 	

� 	9



� 	

5) Em média por dia, aproximadamente, quanto tempo disponibiliza 
para o estudo do instrumento?

Fora	da	escola:	
242	respostas	

� 	0h 30	min. 1h 1,5h 2h >2h

6,2%3,7%
9,9%

22,3%

52,9%

5,0%

� 	10



Na	escola:	
228	respostas	

� 	

6) Em média por dia, aproximadamente, quanto tempo disponibiliza 

para o estudo das outras disciplinas?	

Fora	da	escola:	
240	respostas	

� 	

0h 30	min. 1h 1,5h 2h >2h

6,6%6,6%8,8%

22,8%24,1%

31,1%

0h 30	min. 1h 1,5h 2h >2h

5,8%5,8%7,5%

30,0%

41,7%

9,2%

� 	11



Na	escola:	
211	respostas	

� 	

7) Em média, por dia, aproximadamente, excluindo o fim de 
semana, quanto tempo tem livre:

Para	dedicar	ao	estudo	em	geral?	
242	respostas	

� 	

0h 30	min. 1h 1,5h 2h >2h

16,1%

2,8%1,9%

18,0%

26,1%

35,1%

0h 30	min. 1h 1,5h 2h >2h

16,1%16,9%

9,9%

30,6%

20,2%

6,2%

� 	12



Para	ocupar	com	qualquer	outra	forma	de	lazer?	
239	respostas	

� 	

8) Considerando que a EAMCN é uma escola de ensino 
especializado da música, se pretendesse e/ou pudesse alterar a 
carga horária semanal de alguma(s) atividade(s) ou disciplina(s) 
curricular(es) ou extracurricular(es) como o faria?
		
Dos	249	formulários	recebidos	foram	registadas	125	respostas	válidas,	15	não	válidas	e	
109	inquiridos	não	responderam	a	esta	questão.	

A	designação	“Classe	de	Conjunto”	é	uZlizada	sempre	que	a	disciplina	correspondente	
não	tenha	sido	especificada	

INICIAÇÃO		

	 AUMENTO	CARGA	HORÁRIA	(25	respostas):	
	 	 20	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	para	o	instrumento		
	 	 3	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	Iniciação	Musical	
	 	 2	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	Ateliê	Musical	

	 DIMINUIÇÃO	CARGA	HORÁRIA	(10	respostas):	
	 	 6	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	Iniciação	Musical	
	 	 4	respostas	-	1	bloco	de	45’	de	Ateliê	Musical	

0h 30	min. 1h 1,5h 2h >2h

11,7%10,5%9,6%

34,3%

18,8%
15,1%

� 	13



BÁSICO	INTEGRADO/ARTICULADO	

	 AUMENTO	CARGA	HORÁRIA	(44	respostas	para	o	ensino	vocacional	+	11	para	o		
académico):	
	 	 24	respostas	-	1	bloco	de	45’	de	instrumento	
	 	 6	respostas	-	2	blocos	de	45’	de	instrumento	
	 	 4	respostas	-	1	bloco	de	45’	de	FM	
	 	 3	respostas	-	1	bloco	de	45’	de	Expressão	DramáZca	
	 	 2	respostas	-	1	bloco	de	45’	de	Ateliê	
	 	 2	respostas	-	1	bloco	de	45’	de	Coro	
	 	 1	resposta	(cada)	-	2	blocos	semanais	de	45’	de	Orquestra,	1	bloco			 	
	 semanal	de	45’	de	Orquestra	e	1	de	História	da	Música	
	 	 3	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	E.F.	
	 	 2	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	F.Q.	
	 	 1	resposta	(cada)	-	2	blocos	semanais	de	45’	de	E.F.,	2	de	Espanhol,	2	de		 	
	 Francês,	1	bloco	semanal	de	45’	de	Inglês,	1	de	E.V.	e	1	para	todas	as		 	 	
disciplinas	que	possuem	2	blocos	semanais	

	 DIMINUIÇÃO	CARGA	HORÁRIA	(11	respostas	vocacional	+	25	académico):	
	 	 5	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	Coro	

2	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	Expressão	DramáZca	
1	resposta	(cada)	-	2	blocos	semanais	de	45’	de	Coro,	1	bloco	semanal	de	
45’	de	F.M.,	1	de	Ateliê	e	outro	de	Orquestra	
3	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	a	E.F.	
3	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	a	Geografia	
3	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	a	E.V.	
2	respostas	-	2	blocos	semanais	de	45’	a	Francês	
2	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	a	Francês	
2	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	a	História	
2	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	a	MatemáKca	
2	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’a	Cinema	
1	resposta	(cada)	-	2	blocos	semanais	de	45’	a	E.F.	e	1	bloco	semanal	de	
45’	a	HGP,	Ciências,	Inglês,	Português,	e	F.Q.	

� 	14



BÁSICO	SUPLETIVO	

	 AUMENTO	CARGA	HORÁRIA	(18	respostas):	
15	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	Instrumento	
1	resposta	(cada)	-	2	blocos	semanais	de	45’	de	Música	de	Câmara,	1	
bloco	semanal	de	Música	de	Câmara	e	1	de	F.M.	

	 DIMINUIÇÃO	CARGA	HORÁRIA	(15	respostas):	
7	Respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	F.M.	
4	Respostas	-	2	blocos	semanais	de	45’	de	Coro	
3	Respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	Ateliê	e	Expressão	DramáZca	
1	Resposta	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	Ateliê	

SECUNDÁRIO	INTEGRADO/ARTICULADO	

	 AUMENTO	CARGA	HORÁRIA	(11	respostas	vocacional	+	3	académico):	
5	respostas	-	2	blocos	semanais	de	45’	de	Instrumento	
2	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	Música	de	Câmara	
1	resposta	 (cada)	 -	1	bloco	semanal	de	45’	de	Música	de	Câmara,	1	de	
F.M	e	1	Acompanhamento	e	Improvisação	e	1	de	Expressão	DramáKca	
1	resposta	(cada)	-	2	blocos	semanais	de	45’	de	MatemáKca,	2	de	Língua	
Estrangeira,	1	bloco	semanal	de	45’	de		Português		

	 DIMINUIÇÃO	CARGA	HORÁRIA	(11	respostas	vocacional	+	11	académico):	
3	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	História	e	Cultura	das	Artes	
2	respostas	-	2	blocos	semanais	de	45’	de	Coro	
2	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	Coro	
2	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	ATC	
1	resposta	(cada)	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	AcúsZca	e	1	de	
Organologia	(?)	
3	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	E.F	
2	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	Inglês	
2	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	Filosofia	
1	resposta	(cada)	-	2	blocos	semanais	de	45’	de	E.F,	2	de	Filosofia,	
1	bloco	semanal	de	45’	de	Português	e	1	de	TIC	
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SECUNDÁRIO	PROFISSIONAL	

	 AUMENTO	CARGA	HORÁRIA	(5	respostas	vocacional	+	1	académico):	
1	resposta	(cada)	-	2	blocos	semanais	de	45’	de	F.M.,	2	de	Música	de	
Câmara,	1	bloco	semanal	de	45’	de	F.M,	1	de	Instrumento	e	1	de	
Orquestra	
1	resposta	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	E.F.	

	 DIMINUIÇÃO	CARGA	HORÁRIA	(1	resposta	vocacional	+	2	acaddémico):	
1	resposta	-	1	bloco	de	45’	de	Classe	de	Conjunto	
1	resposta	(cada)	-	2	blocos	semanais	de	45’	de	Área	de	Integração,	e	1	
bloco	semanal	de	45’	de	área	de	integração	

SECUNDÁRIO	SUPLETIVO	

	 AUMENTO	CARGA	HORÁRIA	(23):	
11	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	Instrumento	
4	respostas	-	2	blocos	semanais	de	45’	de	Instrumento	
4	respostas		-	1	bloco	semanal	de	45’	de	F.M,	
	1	resposta	(cada)	-2	blocos	semanais	de	45’	de	F.M.,	2	de	Classe	de	
Conjunto,	1	bloco	semanal	de	45’	de	Expressão	DramáZca	e	1	de	Alemão	

DIMINUIÇÃO	CARGA	HORÁRIA	(19	respostas):	
5	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	Classe	de	Conjunto	
4	respostas	-	2	blocos	semanais	de	45’	de	Classe	de	Conjunto	
3	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	F.M.	
2	respostas	-	2	blocos	semanais	de	45’	de	H.C.A.	
2	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	de	H.C.A.	
1	resposta	(cada)	-	2	blocos	semanais	de	45’	de	ATC,	2	de	Línguas	de	
Reportório	e	1	bloco	semanal	de	45’	de	ATC			
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9) De 1 a 5, como classifica o número total de atividades realizadas 
pela escola no último ano letivo (sendo 1 correspondente a 
reduzido, 3 adequado e 5 exagerado)?

� 	

� 	17



10) Enumere, “telegraficamente”, por ordem decrescente de 
importância, os maiores problemas com que se depara em relação 
à frequência da EAMCN:

70	referências Instalações

61	referências Localização/acessibilidades/transportes	

58	referências Configuração	de	horários	

31	referências Planos	curriculares	

25	referências Salas	de	estudo

23	referências Falta	de	senZdo	pedagógico	(falta	de	planificação	anual,	TPC	a	mais,	pouca	
exigência…)

22	referências Coordenação	departamental/arZculação	(tutoria,	testes…)

20	referências Comunicação	Escola	-	Professores	-	EE	-	alunos	(planeamento…)

19	referências
Alimentação	

Excesso	de	carga	horária	

18	referências Serviços	administraZvos	

16	referências Secretaria/horário	

13	referências Falta	de	Organização	(arZculação	com	outras	escolas,	marcação	de	provas…)

9	referências
Problemas	de	relacionamento	(dentro	e/ou	fora	do	mesmo	grupo	da	comunidade	
escolar)	

Poucas	visitas	de	estudo/projetos	culturais

7	referências
Divulgação	de	informações/clareza	

Controlo	de	saídas	e	entradas/segurança		

6	referências

Apoio/vocacional/valorização	

Funcionários	desmoZvados/pouco	prestáveis	

Falta	de	funcionários			

3	referências

Modernização/informaZzação	dos	procedimentos	

Valorização	da	área	académica	

Biblioteca/Acesso	à	Net/Música/ParZturas	Aquisição	de	instrumento	

Limpeza

2	referências
Acompanhamento	das	crianças	

Reprografia
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11) Enumere, “telegraficamente”, por ordem decrescente de 
importância, as maiores vantagens que regista com a frequência da 
EAMCN:

1	referência

Página	Web	

Serviços	

SubsZtuição	de	Professores	

“Discriminação”	maus	tratos	de	professores	Qualidade	dos	instrumentos	

Peso	das	mochilas	

Assiduidade	dos	professores	

Falta	de	rigor	nas	disciplinas	teóricas	(profissional)	

139	referências Qualidade	do	ensino	

93	referências
Ambiente	(ensino	arysZco,	cordialidade	e	proximidade	das	relações	entre	os	grupos	
da	comunidade	escolar,	ausência	de	formalismos	excessivos…)

84	referências Ensino	Vocacional	da	Música	

18	referências Número	de	alunos	por	turma	

17	referências Localização

16	referências
GratuiZdade	do	ensino	

Oportunidades	práZcas/diversidade	áreas	(Saídas	profissionais…)	

14	referências
Ensino	integrado	

Dinamismo

10	referências Presygio/Salão	Nobre/Edizcio

8	referências Flexibilidade	horária	

5	referências Planos	curriculares	

3	referências Organização

1	referência

Estabilidade	do	corpo	docente	

Qualidade	das	instalações(?)	

Qualidade	dos	instrumentos	

Oferta	de	escola
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12) Indique, por ordem decrescente de importância, os 
equipamentos ou serviços, que não existem ou são de qualidade 
insuficiente, que a EAMCN deveria disponibilizar aos alunos:

83	referências
Salas	de	estudo/biblioteca	

CanZna/Espaço	para	refeições/alimentação	/Bar

33	referências
Falta	de	ginásio/campos	de	jogos/balneário	

Computadores/Aparelhagens/Equipamentos

31	referências Salas	de	alunos/espaços	de	lazer/espaços	ao	ar	livre

29	referências Instalações	Sanitárias

22	referências Disponibilidade	de	instrumentos

8	referências
Apoios	/	vocacional	/Académico	/	materiais	de	apoio	/	manuais	

AZvidades	extracurriculares	

6	referências Papelaria

5	referências
Divulgação	de	informações/Clareza	de	procedimentos	

Reprografia	

4	referências

Modernização	/	informaZzação	de	procedimentos	/	Plataforma	online	

Controlo	de	saídas	e	entradas	/	segurança	

Psicólogo/orientação	profissional	

Polo	da	Amadora	-	Falta	de	condições	gerais	

Salas	para	audições	e	ensaios

3	referências
Extensão	da	oferta	educaZva	nos	polos	

Espaço	apropriado	para	guardar	instrumentos/cacifos	

2	referências
Limpeza/cuidado	geral	das	instalações	

Enfermaria

1	referência

Sala	de	espera	

Fisioterapia	

Acesso	a	indivíduos	com	limitação	de	mobilidade
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13) Na motivação para o desempenho das suas atividades 
escolares, de 1 a 5, como classifica o contributo dado pelo 
relacionamento que mantêm consigo os outros membros da 
comunidade escolar:

� 	

� 	
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� 	

� 	
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� 	

� 	
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14) Do que pode aperceber-se, como aprecia classificando de 1 a 5 
a respetiva competência na generalidade do desempenho das suas 
funções:

� 	

� 	
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� 	

� 	
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� 	

� 	
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15) Em média, qual a duração das deslocações do aluno à escola? 
De casa ou de outro estabelecimento de ensino:

241	respostas	

� 	

16) Se em algum momento o aluno optasse pelo abandono da 
EAMCN, quais seriam as razões mais prováveis para uma decisão 
nesse sentido?

� 	

Até	30	min. Entre	30'	e	1h Entre	1h	e	1,5h Entre	1,5h	e	2h Mais	de	2h

1,3%5,4%

19,1%

39,4%
34,9%
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� 	

� 	

� 	
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� 	

Outras. Quais?
39 respostas

Para	além	dos	moZvos	invocados	nas	alíneas	anteriores	nas	respostas	a	esta	questão,	
são	sobretudo	apresentadas	como	razões	principais	para	o	abandono	da	escola	a	
dificuldade	de	conciliação	de	horários	com	diferentes	aZvidades	dos	alunos,	a	
impossibilidade	de	cumprimento	dos	programas	esZpulados,	a	impossibilidade	de	
frequência	da	escola	por	moZvos	de	ordem	pessoal	ou	familiar	e	ainda	quebra	na	
qualidade	de	ensino.	

17) No próximo ano letivo a EAMCN vai mudar provisoriamente, por 
cerca de 2 anos, de instalações para a Escola Secundária Marquês 
de Pombal na Junqueira, Belém. De 1 a 5 qual o grau de 
probabilidade de o aluno abandonar a EAMCN, ainda que 
temporariamente, por esse motivo?

� 	
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18) De 1 a 5 como classifica as instalações e equipamentos da 
EAMCN quanto à sua funcionalidade: 

� 	

� 	

� 	
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� 	

� 	
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� 	
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�  

19) Como classifica a preparação e participação em atividades 
associadas às diferentes disciplinas quanto à exigência de estudo 
suplementar e disponibilidade de tempo solicitado aos alunos.
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20) Classifique de 1 a 5 a eficácia na difusão da informação 
referente à realização de atividades e respetiva preparação, 
calendarização de provas, inscrições, procedimentos 
administrativos, etc.

	

� 	

� 	
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� 	

21) De 1 a 5 como classifica o grau de convicção em prosseguir 
estudos superiores na área da Música (só alunos do ensino 
secundário)
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22) Se ponderar mudar de área para prosseguimento de estudos 
superiores para qual seria? (só alunos do ensino secundário)

31 respostas

Não	há	uma	área	que	se	destaque	em	relação	ao	número	de	preferências.	No	entanto,	
registam-se	5	referências	à	área	de	Ciências,	4	à	de	Artes	em	geral	e	3	a	Economia.	

23) Tendo em conta o contexto económico e social dos alunos e as 
transformações a todos os níveis (legislação, recursos, estratégias 
pedagógicas, critérios de admissão de novos alunos, etc.) no 
ensino da Música, sobretudo as que se têm verificado com a 
convivência do ensino especializado e académico nesta escola, 
como classifica, globalmente, de 1 a 5, a evolução da qualidade dos 
resultados dos alunos nos últimos 4 anos quanto à concretização 
da Missão definida no Projeto Educativo 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"? (Para os alunos que frequentam a escola há pelo 
menos 4 anos)
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24) Se pretender referir mais algum aspeto que envolva a atividade 
da EAMCN, não tenha sido focado e cuja análise ache pertinente 
deixe, por favor, resumidamente, o seu comentário.

51 respostas

Neste	 ponto	 do	 inquérito,	 registámos	 51	 comentários	 em	 que	 foram	 pontualmente	
tecidos	 alguns	 elogios	 ao	 funcionamento	 da	 EMCN,	 dirigidas	 algumas	 críZcas,	 em	
número	 reduzido,	 à	 competência	 pedagógica	 de	 alguns	 docentes	 e	 feitas	 algumas	
considerações	sobre	temas	já	abordados	anteriormente,	designadamente	nas	questões	
10,	11	e	12	deste	inquérito.	
Porém,	 parece-nos	 importante	 salientar	 os	 temas	 seguintes	 de	 entre	 todos	 os	
comentários	recebidos:	

-	 Falta	 de	 clareza,	 de	 objeZvidade	 e	 de	 centralização	 da	 informação	 que	 envolve	 as	
aZvidades	escolares,	curriculares	e	extracurriculares	e	a	arZculação	entre	professores,	
direção	e	encarregados	de	educação	na	gestão	das	aZvidades	leZvas.	

	-	Pouco	envolvimento	dos	Tutores	no	acompanhamento	dos	alunos.	

-	 Pouca	ou	nenhuma	parZcipação	dos	 alunos	dos	 polos	 nas	 aZvidades	da	 escola	 em	
conjunto	com	os	alunos	da	sede.	

-	Necessidade	de	modernização	de	currículos	e	equipamentos	didáZcos.	

-	Necessidade	de	mais	e	melhor	arZculação	entre	disciplinas	académicas	e	vocacionais	
incluindo	cruzamento	de	conteúdos	(EstéZca,	História	da	Música	e	das	Artes,	por	ex.).	

-	Necessidade	de	maior	oferta	de	visitas	de	estudo	e	aumentar	as	possibilidades	dos	
alunos	em	assisZr	a	concertos,	espetáculos	ou	outras	aZvidades	no	campo	das	artes.	

-	 Planificação	 do	 ano	 leZvo	 desde	 o	 início	 de	 modo	 a	 evitar	 sobreposições	 de	
momentos	 de	 avaliação	 com	 a	 parZcipação	 em	 audições	 ou	 noutras	 aZvidades	 da	
escola	decididas	em	“cima	da	hora”.	

-	 Necessidade	 de	 implementação	 de	 algumas	 medidas	 práZcas	 quanto	 ao	
carregamento	com	dinheiro	e	uZlização	dos	cartões	de	aluno.	

-	Melhoria	na	realização	de	inquéritos.
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Resumo	das	respostas	ao	inquérito	dirigido	em	2018	aos	professores	da	EAMCN	

(63	respostas)	

Por favor, marque o que se lhe aplica e responda só às perguntas acerca 
das quais tenha uma opinião formada. Salvo indicação em contrário, 
quando é pedida uma classificação de 1 a 5, 1 corresponde à cotação 
mais negativa e 5 à mais positiva.

� 	

� 	

� 	1
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1) De 1 a 5 como classifica o seu grau de contentamento como professor 
da EAMCN, numa perspetiva de satisfação profissional e abstraindo-se 
das limitações de recursos - instalações e equipamentos.

2) Na motivação para o desempenho das suas atividades escolares, de 1 
a 5, como classifica o contributo dado pelo relacionamento que mantêm 
consigo os outros membros da comunidade escolar:
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3) Do que pode aperceber-se, como aprecia, classificando de 1 a 5, a 
competência na generalidade do desempenho das suas funções dos:
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4) Como classifica a influência da tutela, de 1 a 5, na qualidade do ensino 
artístico especializado da música na EAMCN quanto à sua 
responsabilidade pelos seguintes domínios:
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5) Baseando-se no conhecimento que tem do ensino em Portugal e na sua 
experiência, como classifica, de 1 a 5, o nível geral de aproveitamento dos 
alunos da EAMCN da área que leciona.
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6) Considerando a carga horária total despendida pelos alunos com a 
frequência do ensino geral e com a do ensino especializado da música, 
considera-a razoável? Classifique de 1 a 5 (sendo 1 muito reduzida, 3 
adequada e 5 exagerada) a adequação da carga horária global dos 
alunos:
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7) Considerando que a EAMCN é uma escola de ensino especializado da 
música, se pretendesse e/ou pudesse alterar a carga horária semanal de 
alguma(s) atividade(s) ou disciplina(s) curricular(es) ou extracurricular(es) 
como o faria?

A	designação	“Classe	de	Conjunto”	é	u@lizada	sempre	que	a	disciplina	correspondente	não	
tenha	sido	especificada	

INICIAÇÃO		

	 AUMENTO	(11	respostas):		
6	respostas	-	1	bloco	semanal	de	45’	para	o	instrumento			
	2	respostas	-	2	blocos	semanais	de	45’	para	o	instrumento		
	1	resposta	-	2	blocos	semanais	de	45’	de	Iniciação	Musical		
	1	resposta	(cada)	-1	bloco		semanal	de	45’	para	Iniciação	Musical	e	1	para	
Técnicas	de	Palco	

	 DIMINUIÇÃO	(12	respostas):	
11	respostas	–	1	bloco	de	45’	de	Ateliê	(5	Coro,	3	Expressão	Dramá@ca	e	3	de	
Ateliê).	

1	resposta	–	2	blocos	de	45’	de	coro	

� 	13



BÁSICO	INTEGRADO/ARTICULADO	
	 AUMENTO	(22	respostas):	

12	respostas		–	1	bloco	de	45’	de	instrumento	
2	respostas	–	2	blocos	de	45’	de	instrumento	
1	resposta	(cada)	–	2	blocos	de	45’	de	Música	de	Câmara,	2	blocos	de	F.M.,	1	de	
F.M.,	1	bloco	de	45’	de	Prá@ca	ao	Teclado,		1	de	Orquestra	e	1	de	Técnicas	de	
Palco	
1	resposta	(cada)	–	1	bloco	de	45’	de	Português	e	2	blocos	de	45’	de	HGP	

	 DIMINUIÇÃO	(18	respostas):	

4	respostas	-	2	blocos	de	45’	de	Coro	
3	respostas	-	1	bloco	de	45’	de	Coro	
2	respostas	–	1	bloco	de	45´de	Classe	de	Conjunto	
2	respostas	–	1	bloco	de	Expressão	Dramá@ca	
2	respostas	–	2	blocos	de	Orquestra	
1	respostas	(cada)	–	2	blocos	de	Disciplina	de	Oferta	Complementar	e	1	bloco	de	
Ateliê	
2	respostas	–	2	blocos	de	E.F.		

1	resposta	–	1	bloco	de	Físico-química	

BÁSICO	SUPLETIVO	

	 AUMENTO	(17	respostas):	

10	respostas	-	1	bloco	de	45’	de	Instrumento	
2	respostas	–	2	blocos	de	45’	de	Instrumento	
1	resposta	(cada)	–	2	blocos	de	F.M.,	1	de	F.M.,	1	de	Orquestra,	2	de	Música	de	
Câmara	e	1	de	Técnicas	de	Palco	

	 DIMINUIÇÃO	(13	respostas):	
4	respostas	–	2	blocos	de	45’	de	Coro	
2	respostas	–	1	bloco	de	45	de	Coro	
2	respostas	–	1	bloco	de	45’	de	Expressão	Dramá@ca	
2	respostas	–	1	bloco	de	45’	de	Classe	de	Conjunto	

2	respostas	–	1	bloco	de	Orquestra	
1	resposta	–	1	bloco	de	Ateliê	
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SECUNDÁRIO	INTEGRADO/ARTICULADO	

	 AUMENTO	(22	respostas):	
8	respostas	–	1	bloco	de	45’	de	Instrumento	
3	respostas	–	2	blocos	de	45’	de	Instrumento	
1	resposta	(cada)	–	2	blocos	de	45´	de	Música	de	Câmara,	2	de	F.M.,	1	bloco	45’	
de	Acús@ca	e	Produção	Musical,1	de	Informá@ca	Musical,	1	de	Orquestra	e	1	de	
Técnicas	de	Palco	
2	respostas	–	2	blocos	de	45’	de	MatemáEca	

1	resposta	(cada)	–	1	bloco	de	45’	de	MatemáEca,	1	de	Português	e	1	de	Alemão	

	 DIMINUIÇÃO	(17	respostas):	
3	respostas	–	2	blocos	de	45’	de	Coro	

3	respostas	–	1	bloco	de	45’	de	Coro	

2	respostas	–	2	blocos	de	45’	de	Orquestra	
1	resposta	(cada)	–	2	blocos	45’	de	Classe	de	Conjunto,	2	de	ATC,	2	de	Oferta	
Complementar,	1	bloco	de	45’	de	Instrumento	de	Tecla	e	1	de	HCA	

3	respostas	–	2	blocos	de	45’	de	E.F	

SECUNDÁRIO	PROFISSIONAL	

	 AUMENTO	(14	respostas):	
5	respostas	–	1	bloco	de	45’	de	Instrumento	
1	resposta	(cada)	–	2	blocos	de	45’	de	Instrumento,	2	de	FM,	2	de	Música	de	
Câmara,	1	bloco	de	45’	de	Orquestra,	1	de	Acús@ca	e	Produção	Musical,	1	de	
Informá@ca	Musical	e	1	de	Técnicas	de	Palco	
1	resposta	(cada)	–	2	blocos	de	45’	de	MatemáEca	e	1	bloco	de	45’	de	
MatemáEca	

	 DIMINUIÇÃO	(10	respostas):	
2	respostas	–	2	blocos	de	45’	de	Coro	
2	respostas	–	1	bloco	de	45’	de	Coro	
1	resposta	(cada)	–	2	blocos	de	45’	de	Orquestra,	2	de	ATC	e	1	de	Classe	de	
Conjunto	
3	respostas	–	2	blocos	de	E.F.	
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SECUNDÁRIO	SUPLETIVO	

	 AUMENTO	(25	respostas):	
17	respostas	–	1	bloco	de	45’	de	Instrumento	
3	respostas	–	2	blocos	de	45’	de	Instrumento	
1	resposta	(cada)	–	2	blocos	de	45’	de	F.M,	2	de	Música	de	Câmara,	1	bloco	de	45’	
de	Orquestra,	1	de	Técnicas	de	Palco	e	1	de	Alemão	

	 DIMINUIÇÃO	(13	respostas):	
4	respostas	–	2	blocos	de	45’	de	Coro	
4	respostas	–	1	bloco	de	45’	de	coro	
1	resposta	(cada)	–	2	blocos	de	45’	de	ATC	e	2	de	Orquestra,	1	bloco	de	45’	de	
Classe	de	Conjunto,	1	de	Instrumento	de	Tecla	e	1	de	HCA	

8) De 1 a 5 (sendo 1 muito reduzido, 3 adequado e 5 exagerado), como 
classifica o número total de atividades realizadas pela escola no último ano 
letivo?

60 respostas
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9) Enumere, de forma “telegráfica”, por ordem decrescente de importância, 
os maiores problemas com que se depara em relação à docência na 
EAMCN:		

� 	17

42	referências Instalações/Infraestruturas

20	referências
Equipamentos	técnico/pedagógicos		

Falta	de	coordenação/comunicação	entre	áreas	

6	referências
Falta	de	assistentes	Técnicos/Operacionais		

Complexidade	de	procedimentos	e	organização/Burocracia	

5	referências Alunos	desmo@vados

4	referências Planos	curriculares

3	referências

Biblioteca/Falta	de	material	didá@co		

Qualidade	do	corpo	não	docente		

Precariedade/Carreira	profissional		

Relacionamento	com	os	colegas	

2	referências

Orçamento	insuficiente	

Cumprimento	do	regulamento	

Legislação	específica	

Isolamento	da	Direção				

Horário	de	Trabalho		

Carga	horária	dos	alunos		

Excesso	de	população	escolar	

1	referência

Excesso	de	trabalho	administra@vo	

Legislação	laboral	

Falta	de	é@ca	

Falta	de	debate	de	ideias	

Intervalos	muito	curtos	

Secretaria	pouco	eficiente	

Falta	de	formação	dos	assistentes	

Limite	de	Idade	à	frequência	de	Canto	em	regime	suple@vo	

Gestão	dos	espaços	

Tensão	entre	disciplinas	nucleares	e	disciplinas	“acessórias”	(?)		

Limpeza	e	Higiene	de	WC	e	Salas	de	aula	

Desordem	em	orquestra	(?)	

A@vidades	a	mais	

Localização	

Avaliação	docente	

Alguns	acompanhamentos	de	Piano	



10) Enumere, de forma “telegráfica”, por ordem decrescente de 
importância, as maiores vantagens que regista com a docência na 
EAMCN:

23	referências
Ambiente	/Ausência	de	problemas	disciplinares	e	afins/Cordialidade	nas	relações	
entre	os	vários	grupos	da	comunidade	educa@va

21	referências Presvgio	da	escola/Nível/Exigência

16	referências Alunos	bons	e	mo@vados

15	referências Realização	Profissional/Autonomia	Pedagógica

7	referências Qualidade/Disponibilidade	dos	professores

6	referências
Formação	performa@va	e	arvs@ca/	Ensino	arvs@co	e	individual	

Dinamismo/Inicia@vas

4	referências Eficácia	pedagógica

3	referências
Espírito	de	escola	

Salário/Estabilidade	Financeira	

2	referências

Localização	

Proximidade	relacional	da	comunidade	na	eficácia	da	resolução	de	problemas	

Turmas	pequenas

1	referência

Facilidade	em	conciliar	a@vidade	le@va	com	a	de	músico	fora	da	escola	

Contactos	

Espaço	Físico	

Instrumentos	de	qualidade	

Funcionários	competentes	

Apoio	da	direção
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11)	Indique,	por	ordem	decrescente	de	importância,	os	equipamentos	ou	
serviços,	que	não	existem	ou	são	de	qualidade	insuficiente,	que	a	EAMCN	deveria	
disponibilizar	aos	alunos:	

Nota	-	Os	tópicos	adotados	para	agrupar	os	objetos	das	respostas	às	questões	9,	10	e	11	foram	
escolhidos	de	forma	a	tentar	enquadrá-los	o	mais	fielmente	possível	nas	respe@vas	áreas	apesar	
de	 algumas	 dificuldades	 que	 a	 diversidade,	 quan@dade	 e,	 por	 vezes,	 ambiguidade	 dessas	
respostas	ocasionavam	quanto	à	sua	interpretação.

31	referências Equipamentos	Técnico/Pedagógicos/Recursos	

27	referências Salas	de	estudo

15	referências Bar/Refeitório/Espaço	para	refeições

13	referências Espaços	de	lazer/Recreio

9	referências Biblioteca

6	referências Auditório	exclusivamente	para	apresentações

3	referências
WC	

Ginásio

2	referências Apoio	pedagógico

1	referência

Plano	de	a@vidades	detalhado	desde	início	do	ano	le@vo	

Salas	de	ensaio	para	grandes	formações	

Psicólogo	permanente	

Bilhetes	gratuitos	para	espetáculos
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12) De 1 a 5 como classifica as instalações e equipamentos da EAMCN 
(nos casos específicos, de acordo com as necessidades inerentes às 
disciplinas que leciona):

� 	

� 	
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� 	26



� 	

� 	

� 	

� 	27



� 	

� 	

� 	

� 	28



� 	

� 	

� 	

� 	29



� 	

� 	

� 	
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� 	

13) Em relação à formação contínua de docentes, de 1 a 5, como avalia a 
oferta de ações de formação na sua área específica de ensino, ou pelas 
quais tivesse interesse especial, que decorreram nos seguintes biénios 
letivos (sob diferentes tutelas):

� 	
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Quantas	Frequentou?	
52	respostas	

� 	

� 	

0 1 2

9,6%
15,4%

75,0%
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Quantas	frequentou?	
53	respostas	

� 	

� 	

0 1 2

1,9%

18,9%

79,2%
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Quantas	frequentou?	
49	respostas	

� 	

14) De 1 a 5, qual o grau de facilidade em conciliar o seu horário com 
ações de formação?

� 	

0 1 2 3 4

2,0%6,1%

22,4%
26,5%

42,9%
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15) De 1 a 5, qual o seu grau de preferência pela calendarização de ações 
de formação?

� 	

� 	

� 	
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16) De 1 a 5, qual o seu grau de recetividade à aceitação de cargos de 
coordenação pedagógica (Coordenador, DT, Tutor, etc.) ou na colaboração 
com outras estruturas da EAMCN, ainda que com funções não letivas?

17) De 1 a 5, qual o grau de penalização da sua atividade letiva com a 
participação de alunos noutras atividades promovidas por outros 
professores da escola que impliquem faltas às suas aulas?

� 	
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18) De 1 a 5, como classifica o grau de facilidade em efetuar reposições 
de aulas?

� 	

19) De 1 a 5, como classifica o grau de facilidade em marcar audições?	
	 	

� 	
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20) De 1 a 5, classifique o grau de facilidade que tem sentido em realizar 
atividades extracurriculares (visitas de estudo, concursos, participações 
noutras atividades que julgue de interesse pedagógico…):

� 	

21) Classifique de 1 a 5 a eficácia da difusão da informação referente à 
coordenação pedagógica, realização de atividades, calendarização de 
provas, inscrições, procedimentos administrativos, etc.

� 	
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� 	

� 	

� 	39



� 	

� 	
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22) Tendo em conta, o contexto económico e social dos alunos e as 
transformações a todos os níveis (legislação, recursos, estratégias 
pedagógicas, critérios de admissão de novos alunos…) no ensino da 
Música, sobretudo as que se têm verificado com a convivência do ensino 
vocacional e académico nesta escola, como classifica, globalmente, de 1 a 
5, a evolução da qualidade dos resultados dos alunos nos últimos 4 anos 
quanto à concretização da Missão definida no Projeto Educativo 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”? (Para os professores que lecionam na escola há pelo menos 4 
anos).

� 	

23) Se pretender referir mais algum aspeto que envolva a atividade da 
EAMCN, não tenha sido focado e cuja análise ache pertinente, deixe, por 
favor, resumidamente, o seu comentário
11 respostas

Nota: As respostas recebidas são transcritas abaixo tal e qual nos chegaram através 

do inquéito.

- “Extremamente necessário ter equipamentos adequados ao nível de ensino que se 
exige:

1) computadores (atuais) para Informática com respetivos softwares de trabalho e 
respetivos sistemas de escuta;
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2) sistema de escuta de alta fidelidade nas disciplinas teóricas, principalmente 
Acústica, Organologia e H. Música;

3) Régie de apoio ao Salão Nobre para captação e gravação áudio de audições e 
eventos da EAMCN;

4) Salão Nobre/ régie equipados com microfones, cablagem, tripés, placas de som, 
mesa de mistura, sistema informático adequado ao nível artístico que a escola 
representa; “	

	-	“Tenho	apenas	que	felicitar	a	direção	e	os	colegas	docentes	e	não	docentes	pelo	seu	empenho	
em	tornar	esta	uma	escola	de	referência.	Agradecer	também	à	direção	à	sua	abertura	e	à	
confiança	que	deposita	nos	professores	e	que	nos	moEva	a	dar	conEnuidade	aos	nossos	
esforços.”	

-	“A	razão	da	existência	da	EAMCN	é	o	ensino	especializado	da	música.	Os	órgãos	dire@vos,	em	
geral,	atuam,	sem	tempo,	como	se	tudo	fosse	mais	importante	que	a	aprendizagem	do	
instrumento	e	do	solfejo.	O	ensino	instrumental	está	desvirtuado,	assim	como	as	tarefas	dos	
professores.	Formar	um	músico	começa	cedo,	leva	tempo	e	requer	muito	empenho	e	energia,	
parte	a	parte,	professor	e	aluno.	Os	tempos	livres	são	vitais!”	

-“1)	O	principal	objeEvo	da	escola	devia	ser,	em	minha	opinião,	formar	bons	músicos/
instrumenEstas,	no	entanto	a	escola	tem	estado	mais	empenhada	em	tentar	fazer	passar	uma	
boa	imagem	de	si	própria	através	de	inúmeras	aEvidades	nem	sempre	com	a	qualidade	
desejável.		
2)	Não	há	uma	visão	global	do	ensino	da	música,	quer	na	Tutela,	quer	na	escola.		
3)	O	professor	tem	de	realizar	inúmeras	tarefas.	"Ensinar"	é	apenas	uma	delas	e	parece	não	ser	
a	tarefa	mais	importante	para	a	Tutela.”	

-	“A	escola	não	tem	instalações	que	permitam	a	oferta	do	ensino	integrado	com	qualidade.	Não	
tem	planos	de	prevenção	contra	sismos.”	

	-“	A	sobreposição	de	aEvidades,	concertos	das	orquestras	com	as	provas	no	fim	dos	períodos.”	

	-	“Nível	de	ruído	nos	corredores/	fácil	acesso	de	adultos	ao	espaço	escolar”	

	-	“Se	fez	o	máximo	tendo	em	conta	as	condições,	em	todo	senEdo,	da	EAMCN	,	tanto	humanas,	
docentes	e	dos	recursos	materiais	disponíveis”	

-	“Deve	melhorar	o	horário	da	secretaria”	

-	“Este	Epo	de	inquérito	é	demasiado	longo,	podendo	desencorajar	a	colaboração	da	
comunidade	escolar.”		

-	“Os	alunos	do	regime	integrado	têm	excesso	de	avaliações	na	parte	académica,	uma	vez	que	
se	trata	de	uma	escola	arvs@ca.	Deveria,	na	minha	opinião,	ser	pensada	um	estratégia	que	não	
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ocupe	tanto	tempo	extra	escola	para	estudar	para	as	disciplinas	académicas,	creio	que	deve 
sempre prevalecer a qualidade artística, para a termos necessitamos muito tempo. No fundo é 
o objetivo desta escola, formar músicos.”
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Resumo das respostas aos inquéritos ao pessoal não docente da 
EAMCN 

 

 
Responda só às perguntas acerca das quais tenha uma opinião formada. Salvo 

indicação em contrário, quando é pedida uma classificação de 1 a 5, 1 

corresponde à cotação mais negativa e 5 à mais positiva. 

1) De 1 a 5, classifique o seu grau de satisfação por trabalhar na EAMCN 

 



2) Na motivação para o desempenho das suas funções, de 1 a 5, como classifica o 
contributo dado pelo relacionamento que mantêm consigo os seguintes membros da 
comunidade escolar: 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



3) Do que pode aperceber-se, classifique a competência dos seguintes membros da 
comunidade escolar no desempenho das respetivas funções: 

 

 

 



 

 
4) Como classifica os meios postos à sua disposição para exercer com correção o 
trabalho que lhe é distribuído? 

 
 

 

 



5) Enumere, de forma “telegráfica”, por ordem decrescente de importância, os maiores 
problemas com que se depara em relação ao exercício das suas funções na EAMCN. 
 
Neste ponto os problemas mais referidos prendem-se com a falta de pessoal e com os de 
organização e coordenação na gestão das tarefas a cumprir. Há igualmente algumas 
referências à inadequação das instalações, falta de formação de alguns técnicos para as 
funções que exercem, material disponível e queixas quanto ao cumprimento de horários de 
funcionamento da escola. 

6) Enumere, de forma “telegráfica”, por ordem decrescente de importância, as maiores  
vantagens que regista no exercício das suas funções na EAMCN 
 
Nestas respostas refere-se sobretudo o prazer de trabalhar numa área que inclui o ensino da 
música com todas as atividades que isso implica e o ambiente que daí resulta. É ainda 
mencionado o sentimento de utilidade no apoio dado a alunos e encarregados de educação. 
 
7) De 1 a 5 como classifica a qualidade das instalações e equipamentos da EAMCN 
quanto ao grau de adequação ao fim a que se destinam: 
 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 
 



8) Como classifica, de 1 a 5, o seu interesse na frequência de ações de formação na 
área das funções que desempenha? 

 
 

 
9) Em relação à utilidade de ações de formação para o exercício das suas funções, ou 
pela qual tivesse um interesse especial, de 1 a 5, como avalia a oferta de ações de 
formação nos anos letivos abaixo? 

 

 



 

 

 
 



 
 

 

 
10) De 1 a 5, qual o grau de facilidade em conciliar o seu horário com ações de 
formação? 

 
11) Se pretender referir mais algum aspeto que envolva a atividade da EAMCN, não 
tenha sido focado e cuja análise ache pertinente deixe, por favor, resumidamente, o 
seu comentário: 

A esta questão registaram-se apenas duas respostas. Uma lamentando a falta de organização 
a todos os níveis e outra lamentando a falta de resolução por parte da tutela do problema da 
precariedade entre os funcionários. 


