












1.2 ÓRGÃOS DA ESCOLA

Direcção 

Directora - Prof.ª Lilian Kopke

E-mail - direccao@emcn.edu.pt

Conselho Geral

Presidente - Prof. João Pereira Coutinho

http://www.emcn.edu.pt/index.php/conselho-geral-eamcn

Conselho Pedagógico Conselho Pedagógico 

Directora - Prof.ª Lilian Kopke

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

E-mail - direccao@emcn.edu.pt

Associação de Pais e Encarregados da Educação

É um grupo de pais e mães voluntários que se uniram e É um grupo de pais e mães voluntários que se uniram e 

decidiram colaborar para representar os pais, as mães e os 

encarregados de educação dos alunos da EAMCN e ser um 

interlocutor entre estes e os órgãos da EAMCN, bem como, com 

outros órgãos tutelares, administrativos e governamentais.

E-mail: apais.eamcn@gmail.com

Site: http://associacaopaiseamcn.weebly.com

Facebook: @eamcn.apee

Associação de Estudantes 

A associação de alunos pA associação de alunos procura fortalecer vínculos de 

camaradagem entre colegas, contribuindo para o 

estabelecimento de um espírito de escola. Entre os seus objetivos 

insere-se a promoção de projetos que atendam às expectativas 

e aos interesses dos alunos que frequentam a EAMCN.

E-mail: ae.eamcn@gmail.com



1.3 LOCALIZAÇÃO,
CONTACTOS E HORÁRIO 
DE FUNCIONAMENTO 

SEDE

Morada

Instalações provisórias na Escola Secundária 

Marquês de Pombal

R. Alexandre Sá Pinto, 1300-086 Lisboa

A entrada na EAMCN faz-se pelo Portão A entrada na EAMCN faz-se pelo Portão 

EAMCN na Rua Matateu (Ver Fig. 2).

Telefone - 213 425 922

E-mail - direccao@emcn.edu.pt 

Website - www.emcn.edu.pt

O horário de funcionamento da Sede é de  O horário de funcionamento da Sede é de  

2ª a 6ª feira, das  8h às 21h e aos Sábados 

das 8h30 às 12h30.

PÓLO DE ENSINO DA EAMCN – AMADORA

Morada

Escola Secundária Seomara da Costa Primo 

– Agrupamento de Escolas Amadora Oeste

R. Elias Garcia n.º 329, 2700-323 Amadora

Telefone - 214 720 357

E-mail - emcnpoloamadora@gmail.com E-mail - emcnpoloamadora@gmail.com 

PÓLO DE ENSINO DA EAMCN – LOURES

Morada

Rua Cooperativa “A Sacavenense” n.º 20

Quinta do Património, 2685 – 005 Sacavém

Telefone - 924 487 123

E-mail - polodeloures@emcn.edu.pt 

PÓLO DE ENSINO DA EAMCN – SEIXALPÓLO DE ENSINO DA EAMCN – SEIXAL

Morada

Praça 1.º de Maio, n.º1, 2840-485 Seixal

Telefone - 210 976 110

E-mail - polodoseixal@emcn.edu.pt 

















2.5 ALIMENTAÇÃO
Refeitório 

O serviço de refeitório funciona nas instalações da 

Escola Secundária Marquês de Pombal, entre as 

12:20 e as 14:10.

As As refeições são agendadas e pagas pelo 

Encarregado de Educação através de uma 

plataforma informática de gestão de refeições 

escolares, implementada pela Câmara Municipal 

de Lisboa, designada SIGA – Sistema Integrado de 

Gestão e Aprendizagem - 

https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx.

Os alunos da EAMCN Os alunos da EAMCN recebem o  “Cartão Escolar 

Pré-Pago SIGA”, bem como um e-mail com 

instruções de utilização da Plataforma Siga, para 

efetuar carregamento do Cartão, consultar a 

Ementa e fazer a marcação prévia das refeições 

do seu educando.

Para a activação do Cartão Escolar Pré-Pago SIGA Para a activação do Cartão Escolar Pré-Pago SIGA 

é necessário seguir o procedimento mostrado no 

seguinte vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=5C7kAastkuo

Para a marcação de refeições o procedimento é o 

mostrado no seguinte vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=UNm-Aos9VxY

A consulta das ementas pode ser efetuada nos A consulta das ementas pode ser efetuada nos 

placares da escola, assim como a marcação das 

refeições que também pode ser feita na Papelaria 

até às 10h do mesmo dia de utilização do 

refeitório. (sendo que ao preço da refeição 

acresce uma multa de 30 cêntimos quando a 

mesma é feita depois das 17 horas do dia anterior 

à refeição). 

Caso não deseje consumir a Caso não deseje consumir a refeição marcada, a 

desmarcação tem de ser feita até às 10h do 

próprio dia. 

 

Bar

O Bar funciona nas instalações da Escola 

Secundária Marquês de Pombal.

O Cartão de aluno é o meio de pagamento O Cartão de aluno é o meio de pagamento 

utilizado pelos alunos.

 

Microondas/Espaço para refeição (Pátio dos Blocos 

3 e 4)

Se os alunos optaSe os alunos optarem por levar o almoço de casa, 

têm a possibilidade de aquecer a comida nos 

microondas disponíveis nos Blocos 3 e 4 da escola. 

O Pátio dos Blocos 3 e 4 (ou Pátio das Merendas), 

dispõe de várias mesas e bancos, nos quais os 

alunos podem almoçar em grupo ou sozinhos.   









Sopros e Percussão

Constituído pelas disciplinas de flauta transversal, clarinete, 

oboé, fagote, saxofone, trombone, trompa, trompete, 

tuba, percussão, orquestras de sopro;

Coordenador: Rui Martins (ruiclarinete@emcn.edu.pt)

Teclas

Constituído pelas disciplinas de piano, instrumento de tecla Constituído pelas disciplinas de piano, instrumento de tecla 

(piano) e acompanhamento e improvisação;

Coordenador: Helder Entrudo 

(helderentrudo@emcn.edu.pt)

Música de Câmara, Canto, Línguas e AcompanhamentoMúsica de Câmara, Canto, Línguas e Acompanhamento 

Constituído pelas disciplinas de música de câmara, 

projetos coletivos, projetos coletivos e improvisação (PCI), 

canto, educação vocal, acompanhamento ao piano e 

cravo, correpetição, atelier de ópera, línguas e repertório;

Coordenadora: Helena Raposo 

(hraposo.eamcn@emcn.edu.pt)

Teóricas

Constituído pelas disciplinas de Análise e Técnicas de Constituído pelas disciplinas de Análise e Técnicas de 

Composição, Teoria e Análise Musical, Composição, 

História da Cultura e das Artes, Acústica e Produção 

Musical, Organologia e Psicoacústica, Informática Musical, 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

Introdução à Cultura Auditiva (ICA) e Física do Som.

Classes de Conjunto 

(Fo(Formação Musical, Coro e Atelier Musical)

Coordenadora: Marta Queirós 

(martaqueiros@emcn.edu.pt)

Coordenação do Projeto Educativo

Coordenador: Carlos Alberto Gomes 

(carlosalbffgomes@emcn.edu.pt)

Coordenação da Orquestra Geração

CooCoordenadora: Helena Lima (helena.mus@emcn.edu.pt)





4. PLANOS CURRICULARES 

 

4.1 INICIAÇÕES (REGIME SUPLETIVO)
Plano de estudo Iniciação I e II

a) Instrumento  (45 minutos)

b) Iniciação Musical  (45 minutos)

c) Classe de Conjunto  (90 minutos)

Plano de estudo Iniciação III e IV

a) Instrumento  (45 minutos)a) Instrumento  (45 minutos)

b) Iniciação Musical  (2 x 45 minutos ou 1 x 90 minutos)

c) Classe de conjunto (90 minutos)

Nos Pólos, pode acrescer a carga horária de 45 minutos 

para os alunos que frequentem o Tutti (pequenos conjuntos 

instrumentais)

Informações Suplementares

Atelier MusicalAtelier Musical

Nas Iniciações, a Classe de Conjunto é chamada Atelier 

Musical, um projecto da EAMCN que compreende duas 

disciplinas que se complementam: Coro e Expressão 

Dramática.

As tuAs turmas do Atelier Musical têm a mesma constituição das 

de Iniciação Musical. Estas são definidas pela escola e os 

alunos devem frequentar os horários que lhes estão 

associados, não havendo necessidade de inscrição, marcação 

ou confirmação por parte dos Encarregados de Educação.

Contacto: ateliermusical@emcn.edu.pt

Avaliação

A avaliação é A avaliação é realizada por período letivo e expressa em seis 

níveis distintos: MB (muito bom), B (bom), b (bom menos), S 

(satisfaz), s (satisfaz pouco) e NS (não satisfaz). A avaliação é da 

responsabilidade do docente da disciplina, excepto na Classe 

de Conjunto em que a mesma é o resultado da média das duas 

disciplinas que a compõem, Coro e Expressão Dramática. 

É possível consultar a avaliação na PlatafoÉ possível consultar a avaliação na Plataforma GesMúsica (ver 

informações de acesso em 2.1), 

http://filemaker.emcn.edu.pt/fmi/webd/BD_GesMusica_EMCN

 

Professor Tutor

Os alunos das Iniciações da EAMCN têm como referência o 

professor tutor que lhes é atribuído pela escola.

VVer Regulamento Interno 

http://www.emcn.edu.pt/wip/wp-content/uploads/2019/04/reg.

pdf



4.2 SEGUNDO CICLO 
DO ENSINO BÁSICO (5.ºE 6.ºANO)

 



4.3 TERCEIRO CICLO DO 
ENSINO BÁSICO (7.º, 8.º E 9.º ANO)

 Plano curricular do 7.º, 8.º e 9.º ano do Regime Integrado e Articulado
http://www.emcn.edu.pt/wip/wp-content/uploads/2022/02/2Curso-Bás

ico-3o-ciclo.pdf

Informações Suplementares

Classes de Conjunto

No teNo terceiro ciclo as Classes de Conjunto são Coro, Orquestra e Música 

de Câmara. No início do ano lectivo, serão realizadas provas de 

seleção para estes dois últimos agrupamentos musicais (o parecer do 

professor de instrumento e a nota de instrumento podem ser factores a 

considerar neste processo). Na eventualidade de não vir a integrá-los, 

o aluno será encaminhado para o Coro. 

Educação Visual 

Essa disciplina é de fEssa disciplina é de frequência facultativa. 

Todavia, uma vez inscrito a esta disciplina no 7.º ano, terá de a 

frequentar até ao 9.º ano, contanto para a transição/aprovação de 

ano/ciclo. 

Diretor de turma e professor tutor

Os alunos do terceiro ciclo têm como referência o diretor de turma, 

no caso do regime integrado, e o professor tutor, no caso do regime 

articulado.

Plano curricular do 7.º, 8.º e 9.º ano do Regime Supletivo

O plano de estudos dos cursos básicos em 



4.4 CURSO SECUNDÁRIO DE MÚSICA, 
INSTRUMENTO / COMPOSIÇÃO

 Plano curricular do Curso Secundário de Música – Instrumento/ Composição do 
Regime Integrado e Articulado

http://www.emcn.edu.pt/wip/wp-content/uploads/2022/02/3Curso-secundário

-de-Musica.pdf

Informações Suplementares

Classes de Conjunto

No curso secundário de música, quer na variante de instrumento, quer na No curso secundário de música, quer na variante de instrumento, quer na 

variante de composição, as Classes de Conjunto são Coro, Orquestra e Música 

de Câmara. No início do ano lectivo, serão realizadas provas de seleção para 

estes dois últimos agrupamentos musicais (o parecer do professor de 

instrumento e a nota de instrumento podem ser factores a considerar neste 

processo). Na eventualidade de não vir a integrá-los, o aluno será 

encaminhado para o Coro.

  

Diretor de turma e professor tutor

Os alunos do curso secundário têm como referência o diretor de turma, no 

caso do regime integrado, e o professor tutor, no caso do regime articulado e 

supletivo.

 

Curso Secundário de Música – Instrumento/ Composição em Regime Supletivo

A fA frequência do curso secundário em regime supletivo é restrita às disciplinas 

das componentes Científica e Técnica-Artística constantes da respetiva matriz.



4.5 CURSO SECUNDÁRIO DE CANTO

 Plano curricular Curso Secundário de Canto
http://www.emcn.edu.pt/wip/wp-content/upload

s/2022/02/Curso-secundário-de-canto.pdf



4.6 CURSOS PROFISSIONAIS 2022/23

 PLANO DE ESTUDO
Jazz – Instrumento e Voz

http://www.emcn.edu.pt/wip/wp-content/uploads/2022/02/4instrumentista-jazz.pdf

Cordas e teclas – Variante Voz

http://www.emcn.edu.pt/wip/wp-content/uploads/2022/02/3profissional-cordas-e-teclas-voz.pdf

Cordas e teclas

http://www.emcn.edu.pt/wip/wp-content/uploads/2022/02/1Curso-Instrumentista-de-cohttp://www.emcn.edu.pt/wip/wp-content/uploads/2022/02/1Curso-Instrumentista-de-cordas-e-teclas-profissional.pdf

Sopros e Percussão

http://www.emcn.edu.pt/wip/wp-content/uploads/2022/02/2Profissional-intrumentista-sopros-e-percussão.pdf



ESCOLA ARTÍSTICA DE MÚSICA
DO CONSERVATÓRIO NACIONAL
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