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1. Introdução

Na sequência do Relatório de avaliação realizado há um ano, referente ao período correspondente

aos anos letivos de 2018/2019 e de 2019/2020, o presente Relatório pretende proceder a uma avaliação

das atividades desenvolvidas na Escola Artística de Música do Conservatório Nacional durante o ano

letivo de 2020/2021, tendo por referência o disposto no Projeto Educativo de Escola (PEE) previsto

para o triénio de 2018/2019 a 2020/2021. E, se por um lado, no Relatório apresentado há um ano nos

queixávamos de não ter existido uma equipe de avaliação interna, efetivamente em funções, que pro-

cedesse à análise das informações que iam entretanto chegando ao respetivo Observatório da EAMCN

durante os anos letivos de 2018/2019 e de 2019/2020, logo durante o primeiro período deste ano letivo

de 2021/2022, esta equipe de avaliação interna se viu desfalcada de dois dos seus quatro membros por

motivo de sua aposentação � não tendo ainda sido possível a sua substituição �, o que justi�ca em

parte o atraso na elaboração do presente Relatório, o qual estava previsto ser apresentado até ao �nal

do mês de dezembro de 2021. Assim, e apesar de boa parte dos dados existentes terem sido analisados

dentro do prazo inicialmente prenunciado, a redação deste Relatório acabou por ser um pouco mais

demorada, num contexto onde a comunidade escolar continua vivendo as consequências resultantes de

uma situação pandêmica iniciada em março de 2020.

Há também que salientar que a visão que esta equipa tende a partilhar é a de que é preferível

optar-se por avaliações mais focadas e realizadas em função das informações que vão sendo disponibi-

lizadas � não adiando a apresentação dos dados coletados e das análises que vão sendo possíveis de se

realizar sobre os mesmos �, ao invés de se �car à espera de uma situação de coleta de dados que se

possa considerar ideal. Desta forma, a análise realizada re�ete o conteúdo da informação obtida até à

presente data, em boa parte referente a um reporte nem sempre sistemático, pelo que o mesmo parte

das informações disponibilizadas quanto ao percurso académico e pro�ssional de alunos e ex-alunos da

EAMCN, de Relatórios setoriais recebidos pela equipa de avaliação,1 e pela análise de alguns indicado-

res que nos permitam caracterizar a população discente desta escola, nomeadamente ao nível do sucesso

educativo alcançado no ano letivo sob observação, tendo em consideração a informação constante na

base de dados de alunos com referência ao período temporal em apreço.

Esta perspetiva analítica vai não só ao encontro dos mecanismos de avaliação previstos no próprio

Projeto Educativo desta Escola,2 como vai ainda ao encontro da avaliação de alguns dos objetivos

previstos na sua dimensão curricular e pedagógica.3 Para além disso, a mesma vai também ao encontro

de alguns dos objetivos gerais previstos no referido PEE, nomeadamente quando o mesmo de�ne, como

1Neste âmbito destacam-se aqui os Relatórios entregues pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva,
pela Coordenação do Departamento de Matemática, Ciências Experimentais e Expressões, e pelo Departamento de
Ciências Sociais, Humanas e Línguas (ver na página 19).

2Cf. EAMCN. Projeto Educativo 2018/2021. Lisboa, 2018, p. 25.
3Ibidem, pp. 18-21.
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1. Introdução

objetivos, o �promover um ensino pautado pela qualidade [...] proporcionando uma prática letiva

exigente e rigorosa, para que os alunos atinjam um domínio efetivo das competências exigidas no �nal de

cada ciclo�, bem como o �promover o desenvolvimento de competências musicais, apetrechando o aluno

com as ferramentas adequadas para poder a�rmar-se como um músico de excelência [...] com sólida

estrutura e formação de base�.4 Interessam, pois, para estes dois quesitos, e à semelhança do que tem

sido realizado em Relatórios de anos anteriores, considerar o percurso académico prosseguido por alunos

e ex-alunos desta escola, bem como outras atividades musicais que os mesmos tenham desenvolvido a

par de prémios ganhos pelo seu empenho e mérito musical (ver Apêndice B na página 41), pelo que no

âmbito deste estudo proceder-se-á:

1. À apresentação de elementos constantes nos Relatórios setoriais recebidos pela equipa de avaliação

que sejam considerados pertinentes no âmbito do presente estudo avaliativo;5

2. À recolha e análise da informação sobre o percurso académico/pro�ssional dos alunos após a sua

saída da EAMCN;

3. À recolha e apresentação dos resultados externos dos alunos desta escola na área vocacional de

música obtidos pelo Observatório da EAMCN; e...

4. À recolha e análise de dados que permitam aferir indicadores ao nível do sucesso educativo

alcançado por estes alunos durante o ano letivo de 2020/2021, tendo nomeadamente em conta

as reprovações decorrentes quer de uma avaliação insatisfatória, quer do excesso de faltas, da

anulação de matrícula, ou da desistência de frequência a meio do ano letivo.

Com a análise destes dados procurar�se-á obter um retrato que nos permita avaliar a dimensão pedagó-

gica do trabalho desenvolvido durante o ano letivo de 2020/2021, bem como enquadrar o impacto dessa

dimensão pedagógica no grau de a�rmação �extramuros� da EAMCN enquanto escola de referência

na formação de jovens músicos, não sendo talvez por demais realçar o facto que, sendo esta uma escola

de ensino especializado artístico, o foco principal desta avaliação tende-se a centrar mais na dimensão

da formação e das práticas artísticas, do que na dimensão da formação académica e geral.

4Ibidem, pp. 4-5.
5Os elementos constantes nestes Relatórios setoriais que não sejam diretamente abordados nesta avaliação poderão ser
sempre consultados através da sua leitura integral, sendo que os mesmos constam do Apêndice A (ver na página 19)
a este Relatório.
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2. Metodologia

As fontes de informação utilizadas neste estudo merecem algumas considerações quanto à me-

todologia adotada, uma vez que da mesma podem decorrer limitações com impacto na sistematização

e na qualidade da informação coligida, bem como nas análises efetuadas. Assim, temos que, por um

lado, considerar a informação que é prestada voluntariamente por cada um dos professores desta ins-

tituição escolar, os quais vão informando, nomeadamente para o endereço de e-mail do Observatório

da EAMCN, dados relativos aos seus alunos e ex-alunos no que diz respeito à continuação de seus

estudos musicais, prémios recebidos, bem como de outra informação que entendam ser relevante, com

expressão no cumprimento dos objetivos delineados no Projeto Educativo de Escola (PEE).1 De facto,

a qualidade e a sistematicidade desta informação está dependente de um ato voluntário, podendo desse

facto resultar algum tipo de inconsistência e de incompletude na informação coligida e constante do

Apêndice B a este Relatório. Igual situação ocorre com os Relatórios setoriais recebidos por esta equipa

de avaliação, os quais poderão não re�etir a totalidade das situações que se possam considerar rele-

vantes, nomeadamente se considerarmos, por exemplo, que no âmbito dos Departamentos Curriculares

só houve a receção de dois Relatórios, os quais assumem aqui uma extrema relevância ao permitirem

deitar um olhar sobre a situação de disciplinas da área não vocacional, nomeadamente ao nível da

matemática, das ciências exatas e das expressões,2 bem como das disciplinas de português, de língua

estrangeira, e de história e geogra�a que integram o Departamento de Ciências Sociais e Humanas, e

Línguas, ao nível do ensino básico e secundário.

Por outro lado, temos a informação recolhida diretamente a partir da base de dados de alunos

desta instituição escolar, a qual foi analisada no sentido de se levantarem alguns indicadores relativos

ao percurso escolar destes alunos, nomeadamente quanto à caracterização da população discente da

EAMCN e quanto ao sucesso educativo alcançado, tendo em consideração nomeadamente as seguintes

variáveis de análise:

1. Disciplinas de carácter vocacional frequentadas ao nível dos cursos de iniciação, básico, secundário

e pro�ssional de música; e...

2. Indicadores relativos à caracterização quantitativa da sua população discente, bem como do

sucesso educativo alcançado, considerando as aprovações e reprovações ocorridas no �nal do ano

letivo de 2020/2021.

1A sistematização dos dados disponibilizados ao Observatório da EAMCN pelos professores desta instituição, nomea-
damente quanto a prémios obtidos, bem como a admissões ao ensino superior de música e a agrupamentos musicais
de carácter pro�ssional ou pro�ssionalizante, consta do Apêndice B na página 41.

2Aqui inclui-se, ao nível do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, as disciplinas de Matemática, Ciências Naturais e Ciências
Físico-Químicas, e, ao nível das expressões, a Educação Visual, a Educação Física e a Educação Especial. Já ao nível
do ensino secundário e pro�ssional, a única disciplina abrangida é a disciplina de Educação Física.
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2. Metodologia

Contudo, considerando a diferente dinâmica a que os cursos pro�ssionais estão sujeitos, não nos é aqui

possível para estes, ao contrário do que sucede para as iniciações e para os cursos básico e secundário,

estabelecer o mesmo tipo de indicadores quanto ao sucesso educativo alcançado. Tal se deve ao facto de

os alunos dos cursos pro�ssionais poderem repetir a avaliação de cada um dos módulos que constituem

as disciplinas dos respetivos currículos em momentos distintos, o que se pode inclusivamente prolongar

para além do términos do ano letivo em apreço.3 Assim, não nos é possível falar de insucesso escolar

neste tipo de formações da mesma forma que se pode falar nos cursos básico e secundário, uma vez que a

respetiva dinâmica está construída no sentido de se �forçar� o respetivo sucesso educativo, permitindo

a estes alunos realizar a avaliação de cada um dos módulos que constituem o respetivo currículo em

momentos distintos, repetindo inclusivamente tais avaliações até que consigam ser nestas aprovados.

Por último, nesta avaliação não foram consideradas como sendo propriamente relevantes as clas-

si�cações obtidas pelos alunos, as quais, não obedecendo a um caráter de padronização estatística,

não podem ser comparadas, com real signi�cado, entre si. De facto, uma análise deste tipo levaria-

nos a encontrar diferentes distribuições estatísticas de notas em torno de diferentes modas, médias e

desvios padrões por professor/disciplina, mas que, ao não serem utilizados instrumentos padronizados

de avaliação, não teríamos forma de saber até que ponto se deveriam a reais diferenças ao nível das

aprendizagens efetuadas por estes alunos ou a diferentes subjetividades em jogo e que são inerentes à

avaliação efetuada por cada um dos professores. Desta forma, tal tipo de análise não nos permitiria,

sem uma padronização estatística prévia dos instrumentos de avaliação utilizados, observar diferentes

níveis de aprendizagem destes alunos. Por essa razão, só se considerará nesta avaliação a respetiva

aprovação, bem como as diversas causas de reprovação � como sejam, a anulação de matrícula, a re-

provação por excesso faltas, etc. �, as quais poderão ter relevância para a EAMCN quanto às causas

geradoras de tal insucesso.4 Por exemplo, muitas das anulações de matrículas tendem a ocorrer ainda

durante o primeiro período escolar e parecem poder estar relacionadas com questões de di�culdade na

conciliação de horários, levando a que os alunos desta escola possam ter que fazer opções de frequência

entre a EAMCN e outras atividades escolares pelos mesmos frequentadas.5

3É esse facto que explica que na Tabela 3.3, na página 13, vinte e sete alunos permaneçam no �nal do ao letivo
de 2020/2021 em processo de avaliação, o que signi�ca que cerca de dois terços dos alunos matriculados no curso
pro�ssional possuíam módulos em atraso nas disciplinas frequentadas no �nal do ano letivo em apreço.

4No entanto, isso não nos impedirá de realizar uma breve análise à distribuição estatística das diversas avaliações
atribuídas globalmente, no �nal do ano letivo de 2020/2021, por nível de ensino � i.e., referentes aos cursos de
iniciação, básico e secundário (ver Tabelas 3.5, 3.7 e 3.9 na página 14) �, �cando de fora desta análise o curso
pro�ssional, uma vez que para o mesmo não existe a atribuição de classi�cações inferiores a dez valores em virtude
da sua diferente dinâmica e regime de funcionamento.

5Esta di�culdade de conciliação de horários pode ser especialmente relevante no que diz respeito aos alunos do regime
supletivo. No entanto, há que recordar que o surgimento deste regime de frequência se deveu em primeiro lugar ao
facto de que o atual modelo de ensino ministrado nestas escolas, assente naquilo que alguns autores denominam de
paradigma da especi�cidade, impõe uma opção precoce incompatível com a realidade histórica que sempre constituiu
o grosso da procura por este tipo de formações, havendo assim questões de fundo e de modelo que têm de ser
equacionadas se em algum momento se pretender suprimir o referido regime de frequência.
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3. Análise de Dados

Este Capítulo será constituído por uma breve apresentação das principais evidências e conclusões

que podem ser retiradas dos Relatórios setoriais recebidos por esta equipa de avaliação e que são

reproduzidos no Apêndice A deste Relatório (ver na página 19), por uma análise dos dados recolhidos

pelo Observatório da EAMCN com base na informação prestada voluntariamente pelos professores

desta instituição escolar e que são apresentados no Apêndice B (ver na página 41), e por uma breve

apresentação e análise de indicadores recolhidos junto da base de dados de alunos para o ano letivo de

2020/2021.1

3.1. Relatórios Sectoriais

O breve exame que a seguir se efetuará com base nos Relatórios sectoriais recebidos por esta

equipa de avaliação interna, começará primeiro por analisar o Relatório apresentado pela equipa multi-

disciplinar de apoio à educação inclusiva, seguindo depois, nesta sua análise, a ordem de apresentação

dos referidos Relatórios sectoriais constantes do Apêndice A (ver na página 19). Apesar da ordem

escolhida não deixar de ser em boa parte aleatória, este início com o referido Relatório referente à

educação inclusiva serve para marcar a necessidade do cumprimento de um preceito legal derivado do

Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho. E mesmo que este se possa considerar como sendo paradoxal

quando se observa que �os cursos artísticos especializados [...] [se destinam a proporcionar] uma for-

mação especializada a jovens que revelem aptidões ou talento2 para ingresso e progressão numa via de

estudos artísticos�3 � estando na sua admissão sujeitos à realização de �uma prova de seleção, com

o objetivo de identi�car as aptidões requeridas para a aprendizagem [...] da Música no contexto do

ensino artístico especializado�4 �, o mesmo não deixa de ser decorrente do enquadramento normativo

existente e do facto das aptidões humanas serem multidimensionais.5

Começando assim esta nossa análise pelo Relatório da equipa multidisciplinar de apoio à educação

inclusiva, há que referir que o mesmo começa por estabelecer os objetivos e o enquadramento normativo

que guiam a ação e as atividades desta equipa multidisciplinar, as quais procuram �garantir uma escola

de qualidade através de uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas e da utilização dos

1Para além da análise realizada neste Capítulo, inclui-se no Apêndice C (ver na página 49) os quadros analíticos globais
referentes às matrículas e aprovações nas disciplinas de ensino vocacional de música durante o ano letivo de 2020/2021.

2Presume-se que sobredotados para a respetiva área artística. No entanto, há que notar que numa perspetiva multidi-
mensional das aptidões humanas, o se ser sobredotado numa determinada área não signi�ca que o se seja igualmente
noutras, podendo haver assim lugar à necessidade de intervenções especí�cas no âmbito de uma educação inclusiva.

3GTCAE. Relatório Final [elaborado no âmbito do Grupo de Trabalho para os Cursos Artísticos Especializados, criado
pelo Despacho n.º 435-A/2021, de 12 de janeiro]. [s.l.], 2021, p. 7.

4Ibidem, p. 10.
5Cf., entre outros, Gardner, H. Inteligências múltiplas: a teoria na prática. Porto Alegre: Artes Grá�cas, 1995.
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3. Análise de Dados

recursos que dispomos bem articulados entre si.�6 Apostando numa escola pública de qualidade e na

procura da garantia de igualdade de oportunidades entre alunos, mesmo que reconhecendo as suas

diferenças individuais, o referido Relatório sectorial informa-nos que �a todos os alunos sinalizados,

foram mobilizadas as medidas consideradas adequadas�7 ao nível do suporte à aprendizagem e à

inclusão. Já quanto ao plano de saúde individual, houve três alunos alvo de acompanhamento, os

quais apresentavam problemas ao nível da diabetes, do sangue, e da asma brônquica. O mesmo

Relatório ainda elenca as medidas de suporte à aprendizagem empreendidas ao nível do ensino básico e

secundário, das quais foram alvo alunos que frequentaram a EAMCN em regime integrado ou no âmbito

dos cursos pro�ssionais durante o ano letivo de 2020/2021, diferenciando entre medidas universais8 e

seletivas,9 e adaptações ao processo de avaliação10 conforme previsto no regime jurídico da educação

inclusiva. Para além de uma consulta mais detalhada que se possa fazer ao referido Relatório sectorial

constante no Apêndice A (ver na página 19), há ainda que salientar o facto de que mesmo �durante

o período de con�namento os apoios psicopedagógicos e psicológico mantiveram-se através de sessões

que decorreram de forma síncrona�, tendo sido �reforçado o apoio à família durante o período de

con�namento de forma a minimizar o isolamento social imposto pela pandemia�.11

Já quanto ao Relatório apresentado pela Coordenação do Departamento de Matemática, Ciências

Experimentais e Expressões, o mesmo �re�ete as considerações formuladas pelos professores [...] nas

folhas de avaliação enviadas e [...] arquivadas [...] para consulta�,12 sendo que este se divide em quatro

partes, as quais abrangem a constituição do referido Departamento, os conteúdos programáticos não

lecionados, as atividades e visitas de estudo realizadas, e uma re�exão sobre as vantagens, desvanta-

gens e di�culdades sentidas durante o con�namento, nomeadamente quanto ao uso do chamado ensino

remoto emergencial.13 Entre os vários aspetos neste abordados, encontramos uma taxa de sucesso de

100% nas disciplinas do 2.º ciclo do ensino básico que constituem o referido Departamento Curricular,14

ao nível do 3.º ciclo do ensino básico15 a ocorrência de algum insucesso escolar em especial na disciplina

de Matemática,16 sendo que, ao nível do ensino secundário, a única disciplina inserida neste Departa-

6Cf. Apêndice A na página 19.
7Ibidem.
8Artigo 8.º do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho.
9Artigo 9.º do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho.

10Artigo 28.º do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho.
11Cf. Apêndice A na página 19.
12Ibidem.
13Começa já a surgir alguma pesquisa no âmbito deste ensino remoto emergencial. Num dos estudos já realizados, �os

resultados [obtidos] apontam para uma perceção em geral positiva sobre o modo como os professores e os alunos
responderam ao ensino remoto de emergência, sendo, no entanto, possível identi�car di�culdades associadas ao
seu funcionamento, nomeadamente problemas técnicos, distrações internas e externas, gestão de tempo e desa�os
na interação com os alunos�, havendo a necessidade de �(re)pensar o ensino remoto � quanto aos aspetos não
só técnicos e tecnológicos, mas também pedagógicos �, bem como a formação de professores e a organização do
trabalho docente.� (Flores, M., Barros, A., Simão, A.M.V., Gago, M., Fernandes, E.L., Pereira, D., Ferreira, P.C.
e Costa, L. 2021. Ensino remoto de emergência em tempos de pandemia: a experiência de professores portugueses.
Revista Portuguesa de Investigação Educacional, n.º 21, pp. 1-26, 28 set. 2021. DOI: https://doi.org/10.34632/
investigacaoeducacional.2021.10022).

14Estas são as disciplinas de Ciências Naturais, Matemática, Educação Visual, e Educação Física.
15Aqui encontramos as disciplinas de Ciências Naturais, Matemática, Educação Visual, Educação Física, e Ciências

Físico-Químicas.
16Ao nível do 3.º ciclo do ensino básico, para além do insucesso registado na disciplina de Matemática, encontramos

insucesso numa das duas turmas do 8.º ano na disciplina de Ciências Físico-Químicas, com uma taxa de sucesso de
94,22%. Já na disciplina de Matemática, os anos com maior insucesso escolar são o 8.º e o 9.º ano, com taxas de
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3.2. Observatório da EAMCN

mento Curricular � i.e., Educação Física � apresenta uma taxa de sucesso de 100%. Já quanto ao curso

pro�ssional, dada a forma modular como o mesmo é organizado, não nos é possível determinar qualquer

taxa de insucesso escolar com real sentido. Perto do �nal deste Relatório sectorial é sistematizado um

conjunto de di�culdades e de aspetos positivos sentidos pelos professores do referido Departamento

durante o período em que houve recurso ao ensino remoto emergencial, elencando ainda um conjunto

de necessidades de formação contínua sentidas ao nível da Técnica Alexander e de aspetos decorrentes

do uso de modelos de ensino remoto. Já no seu �nal, há uma breve nota quanto ao equipamento e

instalações disponíveis, fazendo notar que �apesar de os espaços cedidos pela E. S. Marquês de Pombal,

serem mais adequados para a prática da Educação Física, nem sempre os mesmos estão disponíveis, o

que tem implicações na prática da disciplina [...] [para além de] veri�car-se ainda [a] falta de materiais

especí�cos para esta�.17 Por último, o Relatório apresentado pelo Departamento de Ciências Sociais e

Humanas, e Línguas, menciona, por ano e turma, os conteúdos programáticos não lecionados, as visitas

de estudo e outras atividades realizadas no âmbito do referido Departamento, bem como efetua um

levantamento das opiniões que decorrem da experiência de ensino remoto emergencial, mencionando

os manuais adotados para as diversas disciplinas que compõem o referido Departamento.18

3.2. Observatório da EAMCN

A Tabela 3.1 (ver na página 13) resume dois dos indicadores recolhidos pelo Observatório da

EAMCN para o ano letivo de 2020/2021, os quais se relacionam com a avaliação do grau de cumpri-

mento dos objetivos de�nidos no PEE, tal como já foi referido na Introdução a este Relatório. No

indicador aqui referido, referente a ingressos no ensino superior de Música, observamos que no ano

letivo em apreço temos o relato de um número de ingressos que corresponde a 39,0% do número total

de alunos que concluíram nesse mesmo ano letivo o curso secundário ou pro�ssional de música. No

entanto, devemos realçar o facto de que o número de ingressos no ensino superior de Música, aqui

referidos, pode não constituir a totalidade do número de alunos admitidos a este nível de ensino dada

a forma como esta informação é coligida pelo Observatório da EAMCN. De qualquer forma, pode-se

considerar que há o cumprimento de um dos objetivos primordiais constantes no PEE, nomeadamente

no que se refere à formação pro�ssionalizante ao nível da música, pois não é realista esperar que a to-

talidade de alunos que concluam os cursos desta escola correspondam todos eles a ingressos em cursos

superiores na área da performance ou da composição musical, situação em que se inserem os ingres-

sos ao ensino superior reportados ao Observatório da EAMCN.19 E, apesar de essa informação não

se encontrar toda ela sistematizada, a EAMCN continua dando especial relevo aos recitais realizados

junto da sua comunidade envolvente, mantendo uma intensa agenda de atividades, a qual pode ser

consultada em http://www.emcn.edu.pt/index.php/inicio-2. Já quanto a prémios obtidos pelos

alunos da EAMCN durante o ano letivo de 2020/2021, contabilizaram-se um total de cinquenta e três

prémios e seis menções honrosas obtidos por quarenta e quatro alunos, havendo ainda a referir quatro

sucesso situadas entre os 76,47% e os 82,35%.
17Cf. Apêndice A na página 19.
18O Departamento de Ciências Sociais e Humanas, e Línguas, é atualmente composto pelas disciplinas de Português,

Inglês, Francês, Geogra�a, História, e Filoso�a.
19Cf. Apêndice B na página 41.
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3. Análise de Dados

alunos admitidos a participar em orquestras exteriores à EAMCN, bem como a referência ao prosse-

guimento de estudos por parte de alunos que concluíram os seus estudos nesta escola em anos letivos

anteriores.20

3.3. Alunos Matriculados

Conforme consta na Tabela 3.3 (ver na página ao lado),21 no ano letivo de 2020/2021 estiveram

matriculados na EAMCN um total de 1.014 alunos nos cursos de iniciação, básico, secundário e pro�s-

sional, sendo que destes 38,26% frequentavam o curso de iniciação na sua sede e nos polos da Amadora,

Seixal e Loures, 40,34% frequentavam o curso básico, a sua grande maioria na sua sede,22 17,46% o

curso secundário, e 3,94% o curso pro�ssional. Neste quesito, e comparando com os dois anos letivos

imediatamente anteriores, observamos uma ligeira redução ao nível do número de alunos matriculados

nos cursos secundário e pro�ssional � passando respetivamente de 216 alunos, no curso secundário no

ano letivo de 2018/2019, para 189 alunos no ano letivo de 2019/2020 e para 177 no letivo de 2020/2021

�, sendo que, apesar de o curso pro�ssional manter o mesmo número de alunos matriculados durante

os anos letivos de 2018/2019 e de 2019/2020 � i.e., 53 alunos �, o mesmo se reduziu para 40 alunos

no ano letivo de 2020/2021. Por outro lado, e em sentido oposto, observamos um ligeiro aumento do

número de alunos matriculados nos cursos de iniciação � de 354 durante o ano letivo de 2018/2019

para 396 durante o ano letivo de 2019/2020, seguido de uma ligeira redução durante o ano letivo de

2020/2021 (ver Tabela 3.3 na página ao lado) �, bem como observamos um fenómeno similar ao nível

do curso básico que, tendo observado uma pequena redução no número de alunos neste matriculados,

entre os anos letivos de 2018/2019 e de 2019/2020 � respetivamente de 386 para 372 alunos �, viu o

seu número crescer para 409 alunos no ano letivo de 2020/2021.

Ainda, analisando os dados constantes na Tabela 3.3 (ver na próxima página), veri�camos que

os índices de sucesso educativo podem ser considerados bastante satisfatórios, estando em linha com o

observado nos dois anos letivos anteriores.23 De facto, apesar de haver alguma sobreposição entre as

diversas categorias referenciadas na Tabela 3.3 � por exemplo, entre as categorias Transitou e Concluiu

�, veri�camos que as taxas de sucesso são respetivamente de 90,20% para o curso de iniciação, de

91,44% para o curso básico, e de 66,67%24 para o curso secundário,25 sendo que uma informação mais

20Ibidem.
21Os totais de alunos matriculados, referidos nesta Tabela 3.3 na próxima página, foram contados através do número de

processo único, tendo por base a exportação realizada da base de dados de matrículas de alunos na EAMCN para o
ano letivo e 2020/2021.

22Para além dos cursos de iniciação, a EAMCN tinha a funcionar no ano letivo de 2020/2021, nos polos de Loures e do
Seixal, turmas do 5.º e do 6.º ano do curso básico de música.

23Cf. Gomes, C.; Lobo, I.; Lima, F.; e Coutinho, J. Relatório Parcial de Avaliação Interna: Anos letivos de 2018/2019
e de 2019/2020. Lisboa: EAMCN, 2020 (28 dez.), p. 6.

24Esta menor taxa de sucesso educativo, observável quando se compara o curso secundário com os cursos de iniciação e
básico, poder-se-á �car a dever a um maior número de anulações de matrícula e de desistências de frequência, o que
pode ser observado na coluna referente ao curso secundário, nas categorias de anulou matrícula e de não concluiu
constantes para o curso secundário, na Tabela 3.3 na página ao lado, bem como numa análise dos quadros constantes
do Apêndice C na página 49.

25Esta taxa de sucesso educativo corresponde à soma dos alunos com a menção de Concluiu com a dos alunos com a
menção de Transitou, não sendo a mesma aplicável aos alunos matriculados nos cursos pro�ssionais dada a forma
diferenciada como é realizada a sua avaliação, o que determina, no �nal deste ano letivo de 2020/2021, que 67,50%
dos alunos do curso pro�ssional ainda estejam em processo de avaliação (ver Tabela 3.3 na página ao lado).
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3.3. Alunos Matriculados

Tabela 3.1.: Sumário de dados comunicados ao Observatório da EAMCN

Ano Letivo 2020/2021

Alunos matriculados
Curso Secundário 177 alunos

Curso Pro�ssional 40 alunos

Conclusão
Curso Secundário 34 alunos

Curso Pro�ssional 7 alunos

Ingressos no Ensino Superior de Música 16 alunos

Prémios na área da Música 44 alunos

Tabela 3.3.: Dados relativos a matrículas e sucesso escolar no ano letivo de 2020/2021

Iniciações Básico Secundário Pro�ssional

n % n % n % n %

Abandonou 2 0,52% 3 0,73% 2 1,13% 0 0,00%

Anulou Matrícula 24 6,19% 18 4,40% 24 13,56% 0 0,00%

Concluiu 95 24,48% 89 21,76% 34 19,21% 7 17,50%

Em processo de avaliação � 27 67,50%

Excluído por Faltas 7 1,80% 1 0,24% 0 0,00% 0 0,00%

Não Concluiu 2 0,52% 1 0,24% 29 16,38% 5 12,50%

Não Transitou 3 0,77% 10 2,44% 3 1,69% 0 0,00%

Transferido 0 0,00% 2 0,49% 1 0,56% 1 2,50%

Transitou 255 65,72% 285 69,68% 84 47,56% 0 0,00%

Total de Alunos 388 409 177 40

Tabela 3.5.: Avaliações qualitativas atribuídas no curso de iniciação no �nal do ano letivo de 2020/2021

n %

[em branco] 237 28,76%

AN 1 0,12%

B 293 35,56%

I 7 0,85%

MB 194 23,54%

NS 1 0,12%

S 91 11,04%

Total de avaliações 824
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3. Análise de Dados

Tabela 3.7.: Avaliações quantitativas atribuídas no curso básico no �nal do ano letivo de 2020/2021

n %

Nível 1 0 0,00%

Nível 2 49 5,29%

Nível 3 268 28,94%

Nível 4 346 37,37%

Nível 5 263 28,40%

Outras situações 277 29,91%

Total de avaliações 926

Tabela 3.9.: Avaliações quantitativas atribuídas no curso secundário no �nal do ano letivo de 2020/2021

n %

6 1 0,12%

7 2 0,25%

8 6 0,75%

9 8 1,00%

10 31 3,87%

11 28 3,50%

12 34 4,24%

13 49 6,12%

14 65 8,11%

15 75 9,36%

16 97 12,11%

17 89 11,11%

18 82 10,24%

19 49 6,12%

20 18 2,25%

Outras situações 167 20,85%

Total de avaliações 801
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3.3. Alunos Matriculados

detalhada ao nível das taxas de aprovação obtidas no âmbitos das disciplinas de carácter vocacional

na área da música pode ser observada no Apêndice C na página 49. Já quanto à distribuição das

avaliações atribuídas no �nal do ano letivo de 2020/2021, as Tabelas 3.5, 3.7 e 3.9 na página ao lado,

mostram a frequência de distribuição destas pelas escalas de carácter discreto utilizadas nos cursos de

iniciação, básico e secundário.26 Nestas, a moda27 está acima da classi�cação mínima de aprovação,

sendo respetivamente de B28 para o curso de iniciação, de nível 4 para o curso básico, e de 16 para o

curso secundário, sendo que neste, as classi�cações inferiores a 10, num total de dezassete, possuem

no seu conjunto uma menor frequência de atribuição do que a classi�cação de 20 com um frequência

observada de dezoito. Desta forma, olhando para a distribuição destas classi�cações em termos de

frequência da sua atribuição, somos forçados a concluir que existe um nível de aproveitamento que está

signi�cativamente acima do limiar mínimo, o que consideramos corresponder a um bom aproveitamento

global por parte dos alunos que frequentam esta instituição de ensino.

26Dada a diferente mecânica de avaliação a que os cursos pro�ssionais estão submetidos � em que só são registadas
avaliações correspondentes a uma classi�cação de aprovação �, considerou-se que isso introduzia uma distorção na
distribuição estatística das avaliações neste atribuídas, tornando assim sem sentido uma análise similar à aqui realizada
para os restantes cursos ministrados pela EAMCN ao nível do ensino básico e secundário, i.e., para os cursos de
iniciação, básico e secundário do ensino especializado de música.

27Em termos estatísticos esta representa o valor mais frequente num dado conjunto de dados, podendo a mesma ser
aplicada a escalas ordinais.

28O nível mínimo de aprovação é S numa escala ordenada, de baixo para cima, de I, NS, S, B e MB. Nesta análise
exclui-se ainda os casos em que a respetiva classi�cação encontra-se em branco ou em que exista a menção de ter
anulado a respetiva matrícula.
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4. Conclusões

Com este Relatório pretendeu-se fazer uma breve análise à realidade vivida na EAMCN durante

o ano letivo de 2020/2021, sendo que o mesmo se baseia, por um lado, na informação que foi feita

chegar a esta equipa de avaliação e que se encontra respaldada nos Apêndices A (ver na página 19) e B

(ver na página 41), e, por outro, na informação recolhida junto da base de dados de alunos e que deu

origem aos quadros constantes na Secção 3.3 (ver na página 12) e no Apêndice C (ver na página 49).

Desta forma, com esta análise pretendeu-se avaliar indicadores ao nível do sucesso educativo alcançado

ao longo do ano letivo de 2020/2021, efetuando a recolha, o registo e a análise de informação sobre

o percurso académico e pro�ssional dos alunos e ex-alunos da EAMCN, sendo que com esta recolha

e análise se pretendeu também aferir se o ensino ministrado por esta instituição escolar é pautado

pela qualidade e exigência previstos no seu Projeto Pedagógico de Escola, bem como qual o grau de

a�rmação extramuros da EAMCN enquanto escola de referência para a formação de jovens músicos.

E, apesar de estas serem questões que não possuem uma simples resposta de carácter dicotómico �

i.e., sob a forma de um simples sim ou não �, veri�ca-se que há, à semelhança do ocorrido de em anos

anteriores, uma projeção da EAMCN para fora de si � expressa no número de acessos ao ensino superior

de música, bem como em prémios e em outras atividades musicais desenvolvidas por alunos e ex-alunos

da EAMCN �, a par de um sucesso educativo bastante satisfatório, nomeadamente se considerarmos

os cursos de iniciação e básico com taxas de sucesso na ordem dos noventa porcento, tendo assim sido

atingidos os principais objetivos que encontram-se delineados no Projeto Educativo da EAMCN.
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A. Relatórios Setoriais

Neste apêndice reproduzem-se integralmente os Relatórios setoriais feitos chegar atempadamente

a esta equipa de avaliação interna e que foram considerados na elaboração deste Relatório de avaliação

referente ao ano letivo de 2020/2021.

19



















Ano letivo 2020/2021 
 
 

1 de 7 

 

Relatório Coordenação  

Departamento: Matemática, Ciências Experimentais e Expressões 

Ano letivo: 2020/2021 

 

Introdução  

O presente relatório reflete as considerações formuladas pelos professores do departamento 

nas folhas de avaliação enviadas e que serão arquivadas no dossier do Departamento para 

consulta. O relatório está estruturado em quatro partes. 

A primeira parte refere a constituição do Departamento;   

A segunda parte refere gestão do programa nas turmas e disciplinas em que não foram 

cumpridos os conteúdos programáticos; 

A terceira parte as atividades e visitas de estudo realizadas; 

A quarta parte uma reflexão sobre as vantagens e desvantagens e dificuldades sentidas 

durante o confinamento e na E@D. 

 

1. Constituição do Departamento 

O Departamento é constituído por 11 professores distribuídos do seguinte modo: 

Área da Matemática e Ciências Experimentais, 5 professores:  

Matemática e Ciências Naturais - 2º Ciclo – GR- 230 (3); (2- QE, 1 Contratado) 

Matemática – GR (500) 3º Ciclo (2); (1-QE, 1-QZP) 

Ciências Naturais – 3º Ciclo – GR (520) (1); (Contratado) 

Ciências Físico-Químicas - 3º ciclo (1) GR (510); (Contratado) 

Observações: Foi colocado um professor no GR 230 que não exerceu funções docentes, 

tendo-lhe sido atribuído horário na biblioteca. 

 Posteriormente foi colocado um novo professor que assegurou as turmas 

6ºB e 5ºC de matemática, mas que foi apenas colocado no final do 1º 

período. 

 

Área das Expressões 4 professores:  

Educação Visual – 2ºe 3 ciclo (1) GR 600; (QE) 

Educação Física – Ensino Básico e Secundário (3) – GR (550); (2-QE, 1-QZP) 

Educação Especial (1-QE)  
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2. Gestão do programa e aprendizagens  

2.1. Planificações e cumprimento do programa. (Conteúdos não lecionados ou com 

necessidade de reforço de aprendizagens) 

Matemática  

5ºAno, Turma C – Apesar de cumprida a planificação, haverá necessidade de reforço da 

unidade 4 – Áreas – Atividades de consolidação com exercícios e problemas com as 

unidades de medida de áreas e cálculo de áreas de figuras planas complexas por 

decomposição em polígonos simples. 

6º Ano, Turma A – Números inteiros 

7ºAno Turmas A, B e C – Paralelismo, Congruência e semelhança. 

 
Ciências Naturais 

5ºAno, Turmas A e B – Microscópio. Unidade na diversidade, a célula e Classificação 

dos seres vivos (Não faz parte das aprendizagens essenciais) 

5ºAno, Turma C Classificação dos seres vivos (Não faz parte das aprendizagens 

essenciais) 

Educação Fisica 

Ensino Básico 2º Ciclo: 

5º Ano- Turmas A, B e C: Parte da ginástica (de solo e aparelhos); parte da dança; parte 

do atletismo. Jogo formal nos desportos coletivos.  

 
6º Ano – Turmas A e B - Parte da ginástica (de solo e aparelhos); parte da dança; parte 

do atletismo. Jogo formal nos desportos coletivos. 

 
Nota: As planificações tiveram de ser reformuladas e os conteúdos programáticos 

repensados. 

 
Ensino Básico 3º Ciclo: 

 
7ºAno - Turma C – Todos os conteúdos previstos foram concretizados, à exceção dos 

seguintes: parte da ginástica (de solo e aparelhos); parte da dança; parte do 

atletismo. Jogo formal nos desportos coletivos.  

As planificações tiveram de ser reformuladas e os conteúdos programáticos 

repensados. 

 

7ºAno – Turmas A e B - Ginástica. 

 
8º Ano - Turmas A e B – Ginástica. 

 
9º Ano - Turmas A e B – Ginástica. (No entanto foram realizados exercícios para 

aquisição de aprendizagens motoras fundamentais para o sucesso dos alunos nesta 

matéria para o ensino secundário.) 
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Observações: Este ano letivo, o início das aulas apenas ocorreu em novembro, devido à 

necessidade de realização das obras necessárias ao funcionamento de balneários. 

 

2.2.Avaliação de aprendizagens: 

A avaliação diagnóstica foi realizada sempre que o professor sentiu necessidade de a 

realizar. 

Ao longo do ano em todas as turmas foi realizada avaliação formativa e avaliação sumativa 

utilizando materiais diversificados, que constam do dossier de Departamento. 

Também foi realizada de modo sistemático a autoavaliação dos alunos com especial 

incidência nos finais de período.  

No dossier de Departamento constam as fichas de avaliação realizadas pelas diferentes 

disciplinas bem como os documentos enviados pelos professores no final do ano letivo com 

os resultados finais dos alunos em cada uma das disciplinas e turmas. 

 

3. Resultados escolares dos alunos  

3.1. Frequência 

Ensino Básico: Taxas de insucesso  

Ano  Disciplina  Nº de Alunos  Taxa de insucesso  Média por turma  

5º Ano 

 

Ciências Naturais  (18+18+ 17) 

53 
0% 

5ºA – 3,83 

5ºB – 4,06 

5ºC- 4,1  

Matemática (18+18+17) 

53 
0% 

5ºA – 3,39 

5ºB – 3,89 

5ºC -? 

Educação Visual (18+18+ 17) 

53 
0% 

5ºA – 3,55 

5ºB – 3,77 

5ºC - 5,71 

Educação Física (18+18+ 17) 

53 
0% 

5ºA – 4,3 

5ºB – 3,8 

5ºC – 4,05 

6º Ano 

 

Ciências Naturais  (18+18) 

36 

0% 6ºA – 3,94 

6º B – 4,22 

Matemática (18+18) 

36 

0% 6ºA – 3,39 

6º B -? 

Educação Visual (18+18) 

36 

0% 6ºA – 3,39 

6º B - 

Educação Física (18+18) 

36 

0% 6ºA – 4,17 

6º B – 4,52 
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Ano  Disciplina  Nº de Alunos  Taxa de insucesso  Média por turma  

7º ano  Ciências Naturais  (15+18+13) 

46 
0% 

7ºA -3,8 

7ºB – 4,1 

7ºC - 3,9 

Matemática ((15+18+13) 

46 

7ºA- 6,66 % (1al) 

7ºB- 0% 

7ºC- 7,7% (1al) 

7ºA - 3,73 

7ºB - 3,89 

7ºC - 3,69 

Educação Visual 10 0% 7ºA,B e C – 3,7 

Ciências Físico-Químicas (15+18+13) 

46 
0% 

7ºA - 4,3 

7ºB – 4,5 

7ºC – 4,1 

Educação Física (15+18+13) 

46 
0% 

7ºA – 4,80 

7ºB – 4,83 

7ºC- 4,03 

8º ano  

 

Ciências Naturais  (17 + 17) 

34 
0% 

8º A – 4 

8º B – 4,3 

Matemática (17 + 17) 

34 

8ºA ~23,53 % (4 al) 

8º B – 17,65% (3 al) 

8º A – 3,1 

8º B – 3,6 

Educação Visual 7 
0% 

8º A e 8º B - ? 

Educação Física (17 + 17) 

34 
0% 

8º A – 4,65 

8º B – 4,94 

Ciências Físico-Químicas (17 + 17) 

34 

8ºA - 0% 

8ºB – 5,88 (1 al.) 

8º A – 4,2 

8º B – 4,3 

9º ano 

 

Ciências Naturais  (15+15) 

30 
0% 

9º A – 4,3 

9º B – 4,1 

Matemática (a)  (15+15) 

30 

9ºA – 20% (3 al.) 

9ºB – 20% (3 al,) 

9º A – 3,7 

9º B – 3,6 

Educação Visual 14 
0% 

9º A e 9ºB –? 

Educação Física (15+15) 

30 
0% 

9º A – 4,80 

9º B – 4,93 

Ciências Físico-Químicas (15+15) 

30 

0% 9º A – 4,7 

9º B – 4,3 

(a) Não se realizou o exame nacional 

 

Ensino Secundário 

Ano  Disciplina  Nº de Alunos  Taxa de insucesso  Média por turma  

10ºAno  Educação Física  17 0% 10ºA – 15 

11ºano Educação Física  17 0% 11ºA - 15,3 

12º Ano  Educação Física  15 0% 12ºA – 17,6 
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Ensino Profissional: 

Ano  Disciplina  Nº de Alunos   Média por turma  

1º ano  Educação Física  
13 

 Todos os alunos concluíram os 

3 módulos 

2ºano Educação Física  
13 

 Todos os alunos concluíram os 

3 módulos 

3ºano Educação Física  
12 

 Todos os alunos concluíram os 

3 módulos 

 

 

3. Atividades e Visitas de Estudo  

Concursos: 

Olimpíadas da Matemática (2 alunos foram à 2ª eliminatória) 
 
Visitas de Estudo 

Jardim Botânico Tropical – turmas do 6º Ano 

 Arborismo e Mini-Golfe no Complexo Desportivo do Jamor. Atividade de final de 

3ºCiclo: 

 
Atividades e projetos 
No âmbito do projeto interdisciplinar “Um dia cheirou-me a cravos”: 

Pedypaper e Estafeta da liberdade 

Exposição de trabalhos dos alunos subordinada ao tema “Um dia cheirou-me a 

cravos”. 

 
No âmbito dos Dias Abertos: 

Jogo de pista, Gincana, Atividades desportivas livres. 

A magia da Matemática – ciclo de pequenos filmes apresentados a nível das 

turmas 

Suporte Básico de Vida e Primeiros Socorros 

À Descoberta da Geologia 

  Atividades experimentais apresentadas pelos alunos do 8ºAno 

Palestra «Os peixes migradores e os impactos antropogénicos que os afetam» 

pelo Professor Doutor Carlos Alexandre, Universidade de Évora/Mare 

Feira das plantas  

 
Desporto escolar – Núcleo de badmington 

 
Criação de um cartoon, por aluno, sobre medidas de prevenção COVID – 19.  

(Exposição a realizar no início do próximo ano letivo, em colaboração com o 

departamento do Ensino Especial (Profª Leonor Caldeira). 
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 Outros projetos: 

  Green Cork – campanha de recolha de rolhas de cortiça 

  Escola eletrão – Recolha de materiais eletrónicos em fim de vida 

  Ecologia e cidadania – Melhoramento dos espaços exteriores 

 
4. Reflexão sobre E@D 

4.1. Dificuldades/aspetos positivos  

Dificuldades  Aspetos positivos 

Dificuldades na ligação com todos os alunos 

Dificuldades de conectividade,  

Falta de acesso de utilização das tecnologias por 
parte de alguns alunos 

Violência da carga de exposição ao ecrã (de 
preparação de aula e de presença em aula) 

Dificuldade de área espacial efetiva para realizar a 
componente de movimento da aula.  

Algumas dificuldades na comunicação e diálogo entre 
a professora e alguns alunos com dificuldades e fraca 
participação. 

Dificuldades em controlar a atenção dos alunos 

Dificuldade, por parte dos alunos, na utilização dos 
recursos digitais e na organização do trabalho 

Dificuldades dos alunos na realização das tarefas e no 
seu envio pela plataforma 

Superficialidade 

Distância entre aluno e professor 

Dificuldade de identificação das necessidades do 
aluno 

Dificuldades de comunicação com os alunos 

Falta de preparação em relação ao domínio das novas 
tenologias 

Falta de empenho parte de alguns alunos 

A maior parte das matérias previstas no programa da 
disciplina são impraticáveis.  

Não ser possível uma correção, feedback, abordagem 
de correção, e incentivo ao aluno no momento da 
prática física 

O retorno ao ensino presencial revelou imaturidades 
de relacionamento; 

Deficiência/ impreparação para avaliar os alunos 
neste novo conceito de aprendizagem 

Conhecimento do ambiente e 
dinâmica de vida de cada aluno. 

Participação de alguns irmãos, 
meios-irmãos e pais no decorrer 
das rotinas propostas. Bem como 
da partilha, colaboração ou 
pormenor paisagístico de animais 
de estimação. 

Participação e empenho de todos 
os alunos mesmo que por “Link” e 
presença por contacto telefónico. 

Maior possibilidade de inclusão 

Economia de tempo e ritmo 
individual de ensino por alguns 
alunos 

Aprendizagem ativa e autonomia 

Potencial para inovação n 
apresentação de alguns conteúdos  

Utilização de novas tecnologias 
informáticas, as quais serviram 
para motivar alguns alunos. 

Permitiu não perder o contacto 
com os alunos 

Maior rendimento do trabalho 
realizado pelos alunos em casa. 

Conforto e comodidade 

Mais tempo para a preparação das 
aulas  

Horário letivo mais reduzido 
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4.2. Necessidades de Formação  

Técnica Alexander. 

Formação no sentido de analisar as aprendizagens com recurso a novos métodos e modelos 

de ensino no sentido de permitir desenvolver melhores estratégias de acompanhamento dos 

alunos com as novas tenologias  

Avaliação sumativa à distância  

Formação visando a uniformização metodologias em E@D 

Aprofundamento de conhecimentos relativos a plataformas/recursos informáticos a utilizar 

em E@D 

 

5. Equipamento e instalações.  

As disciplinas específicas de Ciências, Físico-química, Matemática e Educação Física, já 

possuem mais materiais específicos para as disciplinas, cujos inventários se encontram 

arquivados no dossier de Documentação do Departamento. 

Apesar de os espaços cedidos pela E. S. Marquês de Pombal, serem mais adequados para a 

prática da Educação Física, nem sempre os mesmos estão disponíveis, o que tem 

implicações na prática da disciplina. Por outro lado, verifica-se ainda falta de materiais 

específicos para esta disciplina. É ainda necessário melhorar as condições de arrumação do 

material quer na sala dos professores, quer na arrecadação do ginásio. 

 

 

A Coordenadora de Departamento 

 

 

_________________________________ 

(Isabel Fernandes) 



Relatório do Departamento de Ciências Sociais e Humanas, e Línguas

ano 2020/2021

Para o relatório do Departamento de Ciências Sociais e Humanas e Línguas baseei-me nas folhas

de avaliação enviadas, que ficarão para consulta, e estruturei-o para uma leitura mais rápida em

três partes.

A primeira parte refere as turmas e as disciplinas em que não foram cumpridos os conteúdos pro-

gramáticos.

A segunda parte refere as atividades e visitas de estudo realizadas.

A terceira parte é um levantamento das opiniões acerca das vantagens e desvantagens sentidas

durante o confinamento com o E@A. A partir destas opiniões podemos refletir e tirar algumas con-

clusões que, se necessário, nos permitam no futuro melhorar esta forma de ensino.

Numa quarta parte estão referidos os manuais que foram  adotados para o 7º e 10º anos.

Relação das turmas e das disciplinas com conteúdos não lecionados:

Português

5º A e C – Não foram cumpridos os seguintes conteúdos programáticos:

• Discurso direto e discurso indireto;

• Formação de palavras.

7º A – Não foram cumpridos os seguintes conteúdos programáticos: Texto dramático e as orações

subordinadas concessivas, consecutivas, substantivas e relativas.

7º B e C – Programa não concluído.

8º A e B – As orações subordinadas substantivas e relativas.

11º A – Não foram cumpridos os seguintes conteúdos programáticos:Última parte de Os Maias e

Cesário Verde.

Francês

7º A, B e C – Não foi lecionado a unidade 7 “Ton corps, ton trésor”.

Inglês

Não foram cumpridos os seguintes conteúdos programáticos:

• 5º A – Os pronomes pessoais objeto e os pronomes possessivos;

• 6º B – Past simple; vocabulário sobre a descrição física; pronomes pessoais objeto; voca-

bulário de objetos relacionados com férias e viagens; be going to; will/ won't.



1º Profissional – O uso de for e since com o present perfect; vocabulário sobre personalidade; will

e going to; condicional, tipos 1 e 2; must, mustn't, have to, don't have to; vocabulário sobre apare-

lhos eletrónicos.

História e Geografia de Portugal

5º A – Não foram cumpridos os seguintes conteúdos programáticos:

• Influência da expansão marítima na ciência, na literatura e na arte portuguesas;

• Portugal: da União Ibérica à Restauração da Independência.

5ºB – Portugal: da União Ibérica à Restauração da Independência.

História

7ºA – Não foram cumpridos os seguintes conteúdos programáticos:

• O contexto europeu dos séculos XII a XIV.

Geografia

8º A e B – Não foram cumpridos os seguintes conteúdos programáticos:

• Atividades económicas: A indústria, os serviços e o turismo, as redes e modos de transpor-

te e as telecomunicações.

Realização das visitas e atividades realizadas

No âmbito do Projeto “Um dia cheirou-me a cravos”:

• Elaboração e exposição de trabalhos subordinados ao tema “A Liberdade e o 25 de abril”

(Oficina pedagógica: Concílio dos animais, Museu Rafael Bordalo Pinheiro;

• Encontro com ex-preso político;

• Edição do jornal “Cheira-me a Claves” como  parte do projeto de escola “Um Dia Cheirou-

me a Cravos” e, além da sua publicação em papel, publicação digital no blog da Biblioteca.

Participação no Projeto “Um Dia Cheirou-me a Cravos” com a realização de trabalhos de pesquisa

sobre o Estado Novo e a Revolução do 25 de Abril.

Durante os Dias Abertos:

• Sessão de promoção da leitura dinamizada pela Biblioteca Dias Abertos da EAMCN);

• Visita de estudo ao Jardim Botânico Tropical;

• Peça de teatro “Alma” (Teatro Aberto);

• Visita de Estudo ao Mosteiro dos Jerónimos;

• Escrita criativa no Padrão dos Descobrimentos;

• Visita de estudo “Lisboa ao sabor da Poesia”;



• Quiz interturmas.

Outras ocasiões:

• Participação numa ação online do Museu Bordalo Pinheiro ( Acorda, Zé Povinho);

• Participação no concurso: “Uma Canção À Espera de Palavras”, música de Mário Laginha;

• Encontro da turma com o escritor André Fernandes;

• Exposição “Marcas da civilização egípcia” com trabalhos de alunos.

“Online profile” / “The perfect hangout”

Hobbies and interests” A perfect day” Video projects – “daily routine” / “food in our town

Projeto 1

a) Imaginar uma história a partir do áudio do filme “Tragic Story With Happy Ending”;

b) Debate sobre o filme;

c) Criação de outro “final feliz, para a história”.

Projeto 2

a) Visionamento do documentário “O Sonho dos Centenários”;

b) Entrevistas aos avós;

c) Criação de um texto “I’m one hundred years old…”.

Levantamento das opiniões acerca da experiência do E@A

Dificuldades sentidas no período do ensino

à distância

Aspetos positivos do ensino à distância

A  metodologia  implementada  no  2º  Período

condicionou  a  aplicação  e  a  consolidação  de

novos conteúdos, pelos seguintes aspetos, en-

tre outros:

• Fraca interação professor/aluno sentida

no ensino à distância;

• Dificuldades associadas à utilização dos

meios informáticos;

• Pouca autonomia que alguns alunos,so-

bretudo os mais novos, ainda evidenci-

am.

Desenvolvimento da autonomia e do sentido de

responsabilidade: o aluno constrói o seu próprio

saber.

Incentivo ao domínio das novas tecnologias.

Facilidade de acesso aos meios de trabalho.

Apenas, e em alguns casos, o sentido de res-

ponsabilidade e de autonomia dos alunos.

Melhoria do  sentido de responsabilidade e da

autonomia dos alunos.

Criar vários formatos de conteúdo educativo.

Poder ensinar os conteúdos que mais gosta.



Demasiado tempo despendido em correções e

esclarecimentos.

Alguma dificuldade em acompanhar individual-

mente  cada  aluno  no  processo  de  ensino-

aprendizagem.

Cansaço e saturação dos alunos pelo excesso

de aulas online provocando desmotivação e de-

sinteresse pelos assuntos estudados.

Alunos com quebras de concentração, índices

de motivação e atenção. Incumprimento de ho-

rários e falta de socialização com os professo-

res e colegas.

O ensino à distância implica outro tipo de estra-

tégias, nomeadamente estratégias que levem o

aluno a trabalhar autonomamente, quer pesqui-

sando,  quer  elaborando textos.  Não tendo os

alunos  esses  hábitos,  torna-se  difícil  incre-

mentá-los no ensino à distância.

Alguns alunos continuam a revelar dificuldades,

pois não possuem autonomia nem responsabili-

dade para lidar com este tipo de ensino.

Continuaram  os  problemas  com  as  câmaras

desligadas e as desculpas com a Net (alguns

alunos).

Continuou  a  ser  mais  difícil  apoiar  os  alunos

com mais dificuldades.

Os bons alunos mostraram autonomia, mas os

outros limitaram-se a cumprir os mínimos igno-

rando as solicitações dos professores e vários

não cumpriram prazos.

Excesso de sessões síncronas,  que retiraram

tempo a atividades que, pela sua natureza, be-

neficiam de ser realizadas autonomamente (lei-

tura e compreensão de texto, prática auditiva,

expressão escrita e consolidação de conteúdos

de funcionamento da língua).

Dificuldade de comunicação (quebras de som

e, ou imagem).

Atingir um  maior número de estudantes.

Maior tempo de reflexão,  maior ajuste do ritmo

de aprendizagem individual.

Desenvolvimento de algumas competências di-

gitais,  alguns  alunos  revelaram maior  autono-

mia  e  também  melhoraram  as  competências

digitais.

Foi possível recorrer e partilhar com os alunos

documentos/  animações que não era possível

devido à permanente falta de meios informáti-

cos na Escola.

No que diz respeito à oralidade e pronúncia/arti-

culação de sons (inglês) o ensino à distância foi

benéfico,  principalmente  no  5ºano,  visto  que

permitiu aos alunos e professora falarem sem

máscara,  tornando  muito  mais  fácil  perceber

como se articulam os sons mais difíceis..

Outro dos benefícios foi o criar uma maior auto-

nomia/capacidade  de  organização  na  maior

parte dos alunos.

O ensino à distância também constitui um estí-

mulo para a procura de novas e diferente ma-

neiras de ensinar, obrigando-me a recorrer a re-

cursos  e  estratégias  variadas,  que  acabaram

por ter um resultado bastante positivo e motiva-

dor tanto para a docente, como para os discen-

tes.

Alunos desenvolveram hábitos de trabalho au-

tónomo. Foram criadas oportunidades para rea-

lização de atividades recorrendo a meios infor-

máticos que dificilmente se realizam em contex-

to de ensino presencial (por exemplo, trabalho

colaborativo com ferramentas informáticas).

Concentração numa única plataforma, permitin-

do uma melhor  organização do trabalho,  com

os alunos.

Submissão de trabalhos de pesquisa e de gra-

vação áudio  ou vídeo sobre os  mesmos com



Pouco tempo para esclarecer dúvidas.

Falta de interesse e entusiasmo; desmotivação

de alguns alunos; incumprimento na submissão

de tarefas;Entrega de trabalhos de autoria duvi-

dosa.

bastante qualidade.

Lista dos manuais adotados

Português

7º ano – "Palavras (En)Cantadas" da Plátano Editora, ISBN 978-989-760-337-2.

10º ano – Mensagens 10º. Célia Cameira, Ana Andrade, Alexandre Dias Pinto Texto editora ISBN

978-111-11-5040-2.

Inglês

7º ano – English Plus 2: ISBN 978-0-19-420061-5.

10º ano – Solutions Pre-Intermediate: ISBN 978-0-19-451056-1.

Francês

Voilà! 7" Francês 7º Ano –  Maria Gorete Fernandes Texto Editores (Leya).  ISBN 978-972-47-

5596-0.

Geografia:

CHECK-IN 7 Cláudia Lobato,Ricardo Pinho, Simone Oliveira Areal Editores.  ISBN 978-989-767-

263-7.

História

Somos História 7 Areal ISBN 978-989-767-284-2.

Filosofia

10º ano – Como pensar tudo isto? Ana da Gama, Domingos Faria, Luís Verríssimo. ASA Editora.

ISBN 978-989-5001-1.

A Coordenadora de Departamento

Dolores Cortés





B. Observatório da EAMCN

B.1. Alunos Premiados em Concurso

44 Alunos obtiveram um total de 53 prémios e 6 menções honrosas.1

Acordeão

� André Cerveira � 1º Prémio Concurso Folefest 2021, Categoria A. Aluno do professor Paulo Jorge

Ferreira.

� Tiago Wang � 1º Prémio Concurso Folefest 2021, Categoria B. Aluno do professor Paulo Jorge

Ferreira.

Contrabaixo

� Eduardo Alcântara � 1.º Prémio no Concurso Nacional de Cordas �Vasco Barbosa�, categoria

Pré Juvenil. Aluno do 9.º ano/5.º grau, professora Vanessa Lima.

� Eduardo Santos � 1.º Prémio no Concurso Vechi Costa � AMAC, categoria B. Aluno da professora

Vanessa Lima.

Clarinete

� Diogo Miguel da Cruz Custódio � 3.º Prémio do 2.º escalão (dos 12 aos 14 anos) na Competição

de Clarinete do Seixal por Miguel Costa, realizada entre nos dias 31 de julho e 1 de agosto de

2021. Aluno do professor Luís Gomes.

� Eduardo Dutra � 1.º Prémio no Concurso Internacional �Terras de Santiago�, Nível II. Aluno do

professor Rui Martins.

� Luísa Ferreira � 3º Prémio no Concurso Internacional �Terras de Santiago�, Nível II. Aluna do

professor Rui Martins.

� Rodrigo Vieira � 1.º Prémio no Concurso Internacional �Terras de Santiago�, Nível III, e 3.º

Prémio no Concurso �Jovem.com�, escalão C. Aluno do professor Rui Martins.

1Apenas são aqui considerados os prémios obtidos por atuais alunos na fase �nal de concursos externos à EAMCN.
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Guitarra Clássica

� Ana Margarida Lopes � 2.º Prémio no Concurso Nacional Cidade do Montijo de 2021, Escalão

II. Aluna do 6.º ano do professor Júlio Guerreiro.

� Manuel Nunes � 3.º Prémio no Concurso Nacional Cidade do Montijo de 2021, Escalão II. Aluna

do 7.º ano do professor Eurico Pereira.

Harpa

� Beatriz Carolino � 2.º Prémio no Concurso �Jovem.com� dos Conservatórios o�ciais de Música,

escalão B. Aluna da professora Ana Castanhito.

Percussão

� João Fialho � 1.º Prémio no Concurso Internacional de Percussão da Beira Interior, categoria

B, bem como o 1.º Prémio de Percussão, categoria de 12 a 15 anos, no Concurso Internacional

Eurochestries 2021 �Jeunes Talents en Musique Classique�. Aluno do 9.º ano/5.º grau, do

professor Marco Fernandes.

Piano

� Aleksandra Rsinova � 2.º Prémio no Concurso de Piano de Oeiras 2021, categoria A2. Aluna do

4.º ano de Iniciação da professora Anne Kaasa.

� Angelina Sarakeeva � 3.º Prémio no XIV Concurso Czerny, 2.º escalão. Aluna da professora Olga

Vassilieva.

� António Barata Neves � 3° Prémio no Concurso de Piano de Oeiras 2021, categoria A2. Aluno

do 4.º ano de Iniciação do professor Hélder Entrudo.

� António Eleutério � 1.º Prémio no XIV Concurso Czerny, 3.º escalão (ex-aequo com a Lara

Bonina). Aluno do 2.º grau da professora Ana Valente.

� Beatriz Djalo � 3.º Prémio no Concurso Internacional �Terras de Santiago�, nível III, e Men-

ção Honrosa no �The North International Music Competition 2020�, categoria IV. Aluna da

professora Olga Vassilieva.

� Duarte Bento � 2.º Prémio no Concurso Internacional de Almada �Terras de Santiago� 2021,

nível V, 3.º Prémio e Prémio Especial �melhor concorrente português� no Concurso Internacional

WPTA (World Piano Teachers Association) e �nalista no Concurso Internacional de Oeiras 2021

e no Concurso Internacional Prémio de Santa Cecília XXIII 2021. Aluno do professor António

Rosa.

� Enzo Yang � 2.º Prémio no XIV Concurso Czerny, 1.º escalão. Aluno da professora Olga Vassi-

lieva.
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� Gustavo Araújo � 1.º Prémio e 3.º Prémio Geral no XIV Concurso Czerny, 4.º escalão. Aluno

da professora Olga Vassilieva.

� Lara Bonina � 1.º Prémio no XIV Concurso Czerny, 3.º escalão (ex-aequo com a António Eleu-

tério). Aluna da professora Olga Vassilieva.

� Leonor Pais � 3.º Prémio no Concurso de Piano de Oeiras 2021, categoria A2. Aluna do 4.º ano

de Iniciação da professora Anne Kaasa.

� Miguel Amaral � 2.º Prémio ex-aequo no Concurso Internacional de Almada �Terras de Santiago�

2021, nível II. Aluno do professor António Rosa.

� Miguel Perdigão � 1.º Prémio no Concurso �Margarida Magalhães de Sousa� 2021, categoria Prin-

cipal, assim como, 1.º Prémio em Música de Câmara com piano, categoria A, enquanto elemento

do Trio Ade, e Prémio para a Peça Portuguesa. Aluno das professoras Ana Valente e Anna Toma-

sik. Filme RTP do concerto dos laureados, fechado pela prestação do Miguel, com início aos 46 mi-

nutos e 15 segundos: <https://www.rtp.pt/play/p9033/e554552/concerto-de-laureados>.

� Nicole Djalo � 1.º Prémio no XIV Concurso Czerny, 1.º escalão, 1.º Prémio no Concurso Inter-

nacional �Terras de Santiago�, nível Elementar, e Menção Honrosa no �The North International

Music Competition 2020�, categoria I. Aluna da professora Olga Vassilieva.

� Sebastião Bastos � 2.º Prémio no XIV Concurso Czerny, 3.º escalão. Aluno da professora Olga

Vassilieva.

� Wu Zeming � 1.º Prémio no Concurso �Margarida Magalhães de Sousa� 2021, categoria Júnior

C e 1.º Prémio no Concurso Internacional de Almada �Terras de Santiago� 2021, nível 1. Aluno

da professora Ana Valente.

� Xu Ke � Finalista no Concurso Internacional de Almada �Terras de Santiago� 2021, nível IV.

Aluno do professor António Rosa.

Trompete

� Francisca Castro � 2º Prémio no XII Concurso de Trompete da Póvoa do Varzim, categoria 1.

Aluna do 4.º ano de Iniciação do professor Filipe Coelho.

� Luísa Ribeiro � Menção Honrosa no XII Concurso de Trompete da Póvoa do Varzim, categoria

1. Aluna do 3.º ano de Iniciação do professor Filipe Coelho.

Violeta

� Inês Francisco � Menção Honrosa no Concurso �Vasco Barbosa�, escalão Pré Juvenil. Aluna do

professor Ricardo Mateus.

� Tiago Varela da Silva � 2.º Prémio no Concurso �Vechi-Costa�, categoria C. Aluno do professor

Ricardo Mateus.
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Violino

� Beatriz Duque � 2.º Prémio (o 1.º Prémio não foi atribuído) no Concurso �Vechi-Costa�, categoria

A, e 2.º Lugar no Concurso Nacional da Cidade Montijo. Aluna do 2.º ano do Curso Pro�ssional

do professor Pedro Lopes.

� Íris Yang Repas � 3.º Prémio no Concurso de violino da AMAC �Vechi-Costa�, escalão C. Aluna

do 1.º grau da professora Sara Llano.

� Jade Yang Repas � Menção Honrosa no Concurso de violino da AMAC �Vechi-Costa�, escalão

C. Aluna do 2.º grau da professora Sara Llano.

� Leonor Silva � 2.º Prémio no Concurso de violino da AMAC �Vechi-Costa�, escalão C. Aluna do

2.º grau da professora Sara Llano.

� Madalena Morin Matos � 2.º Prémio, na categoria A, no �The Violin Doc � International Online

Festival� e 2.º Prémio, na categoria D, do Concurso Vechi-Costano. Aluna da professora Raquel

Cravino.

� Mariana Pina � Menção Honrosa no VI Concurso Nacional �Vasco Barbosa�, categoria Pré

Juvenil. Aluna da professora Raquel Cravino.

� Salvador Bastos Pinto � 2.º Prémio no Concurso Internacional �The Violin Doc�, categoria E, e

o 2.º Prémio, na categoria B, do concurso Vechi Costa. Aluno da professora Raquel Cravino.

� Ulilan Szymanska Pereira � 1.º Prémio no Concurso �Margarida Magalhães de Sousa� 2021,

em Música de Câmara com piano, categoria A, enquanto elemento do Trio Ade. Aluna dos

professores Luís Pacheco Cunha e Anna Tomasik.

Violoncelo

� António Cortez Marques � 1.º Prémio no Concurso �Margarida Magalhães de Sousa� 2021, em

Música de Câmara com piano, categoria A, enquanto elemento do Trio Ade. Aluno da professora

Anna Tomasik.

� Maria Castro � 1.º Prémio no Concurso �Jovem.com�, categoria B, e 3.º Prémio no Concurso

�Vasco Barbosa�, categoria Juvenil. Aluna da professora Catherine Strynckx.

� Maria do Mar Cravino Pacheco � 2.º Prémio no Concurso �Vechi-Costa�, escalão D. Aluna do

professor Luís Sá Pessoa.

� Paulo Lima � 1.º Prémio no Concurso �Jovem.com�, categoria A e no Concurso �Vechi-Costa�,

Escalão C e 2.º Prémio no Concurso �Vasco Barbosa�, categoria Juvenil. Aluno da professora

Catherine Strynckx.
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B.2. Alunos Admitidos no Ensino Superior de Música

Outros

� Francisca Galante � 1.º Prémio no Concurso Nacional de cordas �Vasco Barbosa� tendo to-

cado a solo com a Orquestra Camerata Atlântica, no Teatro Nacional de S. Carlos, no con-

certo de laureados no passado dia vinte e sete de junho (cf. <https://camerataatlantica.

pt/concerto-dos-laureados/>) e no 1.º Prémio no �Britten Concours�. Tocou a solo com a

Youth Britten Orchestra em outubro de 2021 (cf. <https://www.klassiekezaken.nl/nieuws/

jong-talent-schittert-op-britten-altvioolconcours-2021/>). Foi galardoada no Prémio

Internacional �Princess Christina Competition 2021�2 (cf. <https://www.youtube.com/watch?

v=_2a82zw-nO8&t=583s>), tendo sido uma brilhante aluna da EAMCN em regime integrado.

Atualmente está estudando no Conservatório de Amesterdão.

� Francisco Costa � Laureado no Prémio Jovens Músicos de 2021, na categoria de Música de

Câmara, Nível Superior, enquanto elemento do Dialecticae Piano Trio. Ex-aluna de Piano da

EAMCN.

� João Baeta Castro Caldas � Venceu por unanimidade a 10.ª Edição do Prémio de Compo-

sição SPA/Antena 2. A obra galardoada foi estreada no dia 2 de outubro 2021, no Grande

Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian pela Orquestra Gulbenkian na gala de fecho do

Prémio Jovens Músicos 2021. (cf. <https://www.rtp.pt/antena2/premio-jovens-musicos/

obras-compositores/joao-caldas-premio-composicao-spa-antena-2-2021_4774>)

� Leonor Mateus � Laureada no Prémio Jovens Músicos de 2021, na categoria de Música de Câ-

mara, Nível Superior, enquanto elemento do Dialecticae Piano Trio. Ex-aluna de Violoncelo da

EAMCN. (cf. <https://www.facebook.com/watch/?v=950606719007034>).

� Leonor Vasconcelos � Soprano, brilhou no Teatro Nacional de S. Carlos no dia 9 de outu-

bro de 2021, acompanhada pelo pianista João Paulo Santos. Interpretou repertório portu-

guês novecentista de Luiz Freitas Branco, António Fragoso, Fernando Lopes-Graça, e Fran-

cine Benoit (cf. <https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159119269652980&id=

146111607979>).

� Trio Ade � 1.º Prémio no Concurso Margarida Magalhães de Sousa 2021, Música de Câmara com

piano, categoria A. O Trio Ade é constituído por alunos �nalistas de violino (Ulilan Szymanska

Pereira), de violoncelo (António Cortez Marques) e de piano (Miguel Perdigão). São alunos da

professora Anna Tomasik.

B.2. Alunos Admitidos no Ensino Superior de Música

16 Alunos admitidos a cursos superiores de música. Estes alunos realizaram com

sucesso um total de 22 admissões, 6 delas no estrangeiro.

2Notícia publicada em <http://dutchviolasociety.nl/2021/04/francisca-galante-wins-2nd-prize-at-pcc/>.
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B. Observatório da EAMCN

Canto

� Isabel Alves � Admitida em curso de mestrado no Conservatório do Liceu de Barcelona, estudos

superiores. Aluna da professora Manuela de Sá.

� Leonor Vasconcelos Rodrigues � Admitida na Julliard, em Nova York, na licenciatura em Canto.

Aluna do 12.º ano do regime integrado da professora Rute Dutra.

� Pedro Bento d'Almeida � Admitido em Canto Lírico no Conservatório Charles Munch, em Paris,

na classe da professora Mme Leroy. Ex-aluno da EAMCN. Aluno da professora Manuela de Sá.

Clarinete

� Mara Anjos � Admitida na licenciatura em Música da Universidade de Évora. Aluna do 12.º ano

do regime integrado do professor Luís Gomes.

Contrabaixo

� Pedro Martins � Admitido na licenciatura emMúsica, variante de instrumento, da Escola Superior

de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Aluno na EAMCN da professora

Vanessa Lima.

Flauta de Bisel

� Marta Inácio Tavares � Admitida na Escola Superior de Música de Lisboa. Aluna do 8.º grau no

ano letivo transato (2019/2020) na classe da professora Isabel Gonzaga.

Piano

� Henrique Marinho � Admitido na Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo, no Porto.

Aluno da professora Ana Valente.

� Miguel Perdigão � Admitido na Escola Superior de Música de Lisboa. Aluno da professora Ana

Valente.

� Tomás Bryant Jorge � Admitido na Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo (ES-

MAE), no Porto, e na Academia Nacional Superior de Orquestra (ANSO/Metropolitana) na

licenciatura em Piano. Aluno do 12.º ano. Professora Inês Várzea.

� Verônica Ryabina � Admitida na Universidade do Minho, na Escola Superior de Artes Aplicadas

do Instituto Politécnico de Castelo Branco e na Metropolitana (está pendente de vagas). Aluna

da professora Olga Vassilieva.

Trompete

� João Borges � Admitido na Escola Superior de Música de Lisboa (ESML) e na Academia Nacional

Superior de Orquestra (ANSO). Aluno do 3.º ano do Curso Pro�ssional na classe do professor

Filipe Coelho.
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B.3. Alunos Admitidos em Orquestras Juvenis

Violino

� Francisco Esteves � Admitido, em outubro de 2020, na Hochschule für Musik und Tanz Köln

(Colónia). Aluno do 12.º ano na classe do professor Pedro Lopes.

� Guilherme Reis � Admitido na Academia Nacional Superior de Orquestra (ANSO), na classe da

professora Ana Pereira. Foi aluno na EAMCN da professora Anne Vitorino d'Almeida.

� Ulilan Szymanska Pereira � Admitida no Conservatório Superior de Amesterdão, no curso supe-

rior de Violino, nas classes de Ilya Grubert e Eliot Lawson. Foi aluna na EAMCN do professor

Luís Pacheco Cunha.

Violoncelo

� António Marques � Admitido em primeiro lugar na Escola Superior de Música de Lisboa e na

Escola Superior Música e Artes do Espetáculo do Porto, tendo ainda sido admitido na Hochschule

für Musik und Tanz Köln Standort Aachen. Na EAMCN foi aluno do professor Luís Sá Pessoa.

� Teresa Martins � Admitida na Escola Superior de Música de Lisboa, na licenciatura em Música.

Aluna do 12.º ano na classe da professora Cristina Coelho.

B.3. Alunos Admitidos em Orquestras Juvenis

� António Marques � Foi selecionado para tocar a solo com a orquestra do São Carlos por ocasião

do estágio realizado em fevereiro de 2021, com concerto �nal no picadeiro Real. Aluno �nalista

do professor Luís Sá Pessoa.

� Beatriz Duque � Admitida na Jovem Orquestra Portuguesa, na temporada 2020/2021. Aluna do

2.º ano do Curso Pro�ssional na classe do professor Pedro Lopes.

� Eduardo Santos � Admitido na Concertgebouworkest Young de 2021.3 Aluno da professora

Vanessa Lima.

� Rafaela Côrte-Real � Selecionada para integrar a Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa,

no seu estágio de verão e/ou outono. Aluna da professora Ana Castanhito.

B.4. Outros

� Mariana Fernandes Pina � Admitida no Conservatório Boulogne Billancourt, na classe double

cursus musique (correspondente, aproximadamente, ao nosso ensino integrado). Aluna do 5.º

grau na classe da professora Raquel Cravino.

3Cf. https://www.concertgebouworkest.nl/nl/video/young-2021.
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