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1 Introdução 

 
O Projeto Educativo de Escola (PEE) é, nos devidos termos legais, um dos instrumentos 

essenciais à constituição e ao exercício da autonomia das escolas públicas em Portugal. Esta 

autonomia afirma-se em diversos planos e consiste no poder delegado às escolas para estas toma- 

rem decisões ao nível da sua organização pedagógica e curricular, bem como da gestão dos seus 

recursos humanos, da ação social escolar e da sua gestão estratégica, patrimonial, administrativa 

e financeira, no quadro das funções, competências e recursos que lhe estão atribuídos.1 Desta 

forma, o PEE constitui-se num documento essencial, que consagra a orientação socioeducativa 

da escola, e no qual são explicitados os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo 

as quais esta se propõe a cumprir os seus objetivos, devendo o mesmo adequar-se às caracterís- 

ticas e aos recursos existentes, bem como às solicitações e aos apoios da comunidade em que a 

referida escola se insere. 

Sendo certo que o PEE é um instrumento privilegiado para a afirmação da autonomia, 

este não é o único. De facto, o Regulamento Interno (RI) – que tem por objeto o regime de 

funcionamento e a orgânica das escolas –, e o Plano Anual de Atividades (PAA) – elaborado 

em função do respetivo Projeto Educativo –, constituem igualmente referenciais fundamentais 

para a concretização e aferição da função socioeducativa, no caso em apreço, da Escola Artística 

de Música do Conservatório Nacional (EAMCN). Assim, na elaboração do presente PEE, para 

o triénio de 2021/2022 a 2023/2024, procurou-se dar continuidade ao anterior PEE, ao mesmo 

tempo que se tentou integrar contributos que visam a sua melhoria e uma melhor adequação do 

mesmo à realidade vivida ao nível da comunidade educativa na qual a EAMCN se insere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Vide artigo 8.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril. 
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2 Historial 

 
Na sequência do fecho e extinção do Seminário da Patriarcal – encerrado por ordem legal 

de 2 de maio de 1822 e definitivamente extinto em 1833 –, é fundado em Lisboa, por Decreto 

de 5 de maio de 1835,1 o Conservatório de Música da Casa Pia, tendo como seu diretor o 

músico português João Domingos Bomtempo (1775 – †1842). Este Conservatório de Música, 

podendo ser entendido como um sucessor direto do extinto Seminário da Patriarcal, vai ser 

entretanto incorporado no Conservatório Geral da Arte Dramática, com o título de Colégio do 

Conservatório, na sequência da sua criação pelo Decreto de 15 de novembro de 1836.2 Este 

Decreto de 1836 prevê ainda, para além da criação da Inspeção-Geral dos Teatros e Espetáculos 

Nacionais – para a qual é nomeado Almeida Garrett (1799 – †1854) como Inspetor-Geral –, a 

criação de três escolas (uma de música, uma de declamação, e outra de dança e mímica), todas 

elas integrando o referido Conservatório. 

Não é inteiramente claro que a escola de música, criada no âmbito do Conservatório Geral 

da Arte Dramática, e o Colégio do Conservatório, que resulta da transformação do Conservatório 

de Música da Casa Pia, constituam uma mesma realidade, uma vez que este Colégio visava uma 

formação em regime de internato, ao passo que a escola de música, que irá entretanto surgir, 

visava antes uma formação em regime de externato, tendo sido de facto este o regime em que a 

mesma terá sempre funcionado. Mas dadas as enormes dificuldades da fazenda pública durante 

o segundo quartel do século XIX – as quais chegam a ditar o atraso de mais de ano e meio no 

pagamento de algumas remunerações –, as funções acometidas a este Colégio do Conservatório 

acabarão por ser de facto absorvidas pela escola de música entretanto criada. 

O Conservatório Geral da Arte Dramática – que se passará a denominar Conservatório Real 

de Lisboa com a aceitação, por parte do Rei Consorte D. Fernando, da sua presidência honorária 

em 1840 –, teve os seus primeiros tempos de existência algo conturbados, vindo mesmo a ser 

proposta a sua extinção, pelo então futuro Duque de Ávila, como parte de uma medida económica 

num contexto em que as finanças públicas passavam por uma situação de extrema gravidade. No 

entanto, tal acabará por não acontecer, apesar de Almeida Garrett vir a ser afastado, em 1841, 

dos lugares que exercia na Inspeção-Geral dos Teatros e Espetáculos Nacionais, no Conservatório 

Real de Lisboa, bem como do lugar de Cronista-Mor do Reino. 

É durante a segunda metade do século XIX que o Conservatório Real de Lisboa irá crescer 

em dimensão e importância social, em grande parte devido ao aburguesamento que então ocorre 

na sociedade portuguesa. 

As reformas que se lhe seguem,  já durante  a  primeira metade  do  século XX,  marcam 

dois importantes períodos da história contemporânea portuguesa, nomeadamente a chamada 
 

1Publicado no Diário do Governo n.º 108, de 8 de maio de 1835. 
2Publicado no Diário do Governo n.º 273, de 17 de novembro de 1836. 
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Primeira República (Decreto n.º 5.546, de 9 de maio de 19193) e a Ditadura Militar (Decreto 

n.º 18.881, de 25 de setembro de 19304), esta última antecessora do Estado Novo. No entanto, 

apesar de a reforma de 1919 ser vista por alguns como um momento a reter na história deste 

Conservatório – entretanto denominado Conservatório Nacional de Música e mais tarde somente 

Conservatório Nacional em virtude da fusão dos Conservatórios Nacionais de Teatro e Música 

determinada pelo Decreto n.º 18.461, de 14 de junho de 19305 –, a mesma nunca resultará numa 

alteração muito significativa da realidade efetivamente vivida, uma vez que muitas das disciplinas 

entretanto criadas pelo Decreto n.º 5.546, de 9 de maio de 1919, e extintas pelo Decreto n.º 

18.881, de 25 de setembro de 1930, permanecerão, durante quase toda a sua existência, sem 

alunos. Esta é, a par das razões económicas evocadas, o que fundamentalmente estará por 

detrás dos cortes efetuados na estrutura curricular ministrada neste Conservatório aquando da 

reforma de 1930, elaborada por uma comissão de que faziam parte Júlio Dantas (1876 – †1962) 

e José Viana da Mota (1868 – †1948). 

É com a nomeação de Ivo Cruz (1901 – †1985) como Diretor do Conservatório Nacional, 

em julho de 1938, que ressurgirá o discurso em torno de uma missão institucional de formação de 

músicos profissionais, bem como se assistirá a uma redução do número de alunos por turma de 

instrumento – as quais passarão a ter, a partir do ano letivo de 1939/1940, somente dois alunos6
 

–, configurando-se assim o rácio de um aluno por hora-aula que hoje conhecemos.7 E, apesar 

de as três propostas de reforma do Conservatório Nacional,8 apresentadas durante o período em 

que Ivo Cruz é seu Diretor (1938 – 1971), não terem chegado a ser aprovadas, não se pode dizer 

que este seja um período sem profundas mudanças no ensino ministrado nesta instituição. De 

facto, com a aprovação do Decreto-lei n.º 31.890, de 24 de fevereiro de 1942,9 vai-se passar a 

assistir à contratação, além quadro, de personalidades nacionais e estrangeiras de reconhecida 

competência para regerem não só disciplinas do respetivo plano de estudos, como para realizarem 

cursos especiais, através dos quais são introduzidas importantes inovações pedagógicas ao nível 

dos cursos ministrados na secção de música do Conservatório Nacional, quer com a introdução 

de instrumentos até aí não lecionados por não se encontrarem previstos na reforma de 1930, quer 

através da introdução de novas disciplinas, com nomes que se tornaram marcantes na realidade 

portuguesa de então, como foi o caso do professor Macário Santiago Kastner (1908 – †1992), 

 
3Publicado no Diário do Governo n.º 97, Série I, de 9 de maio de 1919. 
4Publicado no Diário do Governo n.º 223, Série I, de 25 de setembro de 1930, com a retificação ao seu Capítulo 

I publicada no Diário do Governo n.º 229, Série I, de 2 de outubro seguinte. 
5Publicado no Diário do Governo n.º 136, Série I, de 14 de junho de 1930. 
6Cf. carta de Ivo Cruz à pianista portuense Helena Moreira de Sá e Costa, datada de outubro de 1930 (in 

Biblioteca Nacional, Espólio Ivo Cruz, Pasta 2 – Correspondência). 
7Desde o seu início que a organização das aulas de instrumento é coletiva, com três aulas semanais de duas horas 

e meia cada, ao longo de quase todo o século XIX, reduzidas, na transição para o século XX, para duas aulas 
semanais de duas horas cada e, finalmente, fixadas pelo Decreto n.º 5.546, de 9 de maio de 1919, em duas 
aulas semanais de uma hora cada, sendo que, pelo disposto no § 8.º, do artigo 7.º, do referido Decreto n.º 
5.546, tais aulas não deveriam ter mais do que oito alunos por turma. 

8A primeira destas três propostas, datada de 1940, decorre de uma Comissão nomeada por Portaria publicada na 

II Série do Diário do Governo n.º 155, de 6 de julho de 1936. Dez anos mais tarde, por Portaria publicada na 
II Série do Diário do Governo n.º 210, de 9 de setembro de 1946, assiste-se à nomeação de uma outra Comissão 
para se proceder ao estudo da reforma do Conservatório Nacional, mas da qual não resultará a aprovação de 
uma nova lei orgânica. A terceira e última proposta data dos anos de 1966 e 1967, tendo envolvido uma missão 
de estudo ao estrangeiro, a trinta e três escolas europeias, com a participação de Ivo Cruz e de António Lopes 
Ribeiro, mas da qual também não se verá, mais uma vez, a aprovação da tão desejada reforma. 

9Publicado no Diário do Governo n.º 44, Série I, de 24 de fevereiro de 1942. 
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nome incontornável para a formação de toda uma geração de músicos e musicólogos portugueses. 

Deste período datam numerosos alunos que vieram a afirmar-se no meio musical, também no 

plano internacional, com nomes como Maria João Pires, Jorge Peixinho, Joly Braga Santos, 

Fernando Lopes-Graça, Clotilde Rosa, António Victorino d’Almeida, entre tantos outros. 

Para além da dinâmica reformista empreendida por Ivo Cruz, a segunda metade do século 

XX será ainda marcada pela Experiência Pedagógica de 1971, a qual não se chegará então a  

concretizar numa nova lei orgânica para o Conservatório Nacional, em boa parte devido ao 

25 de abril de 1974 e à realidade pós-revolucionária que então se viveu. No entanto, esta 

marca uma profunda mudança de paradigma, seguindo uma mesma linha do que já vinha sendo 

experimentado na Academia de Música de Santa Cecília desde 1968 e que encontra paralelo na 

realidade então vivida no Reino Unido – nomeadamente após o Gilmour Jenkins Report de 1965 

–, onde se procura juntar, num mesmo espaço escolar, a formação académica e a formação musical 

especializada, dando assim origem ao que entre nós veio a ser designado por ensino artístico em 

regime integrado/articulado. Mas é somente com o Decreto-lei n.º 310/83, de 1 de julho,10 que 

surge, no plano jurídico-legal, a atual configuração ao nível do ensino da música, teatro e dança, 

em Portugal, extinguindo-se então o antigo Conservatório Nacional e criando-se em seu lugar 

cinco escolas: duas de música e duas de dança abrangendo os níveis básico, secundário e superior; 

e uma, superior, de teatro e cinema. No entanto, por razões diversas a que não será alheia a 

enorme distância existente entre as soluções legais preconizadas e a realidade efetiva que sempre 

existiu na formação artística nestas áreas – com especial ênfase para as áreas da música e da 

dança –, esta reforma foi desde cedo mal recebida por parte de alguns de seus protagonistas, 

levando a disfunções institucionais difíceis de superar e que poderão ter contribuído para alguma 

perda da identidade sentida por parte da respetiva comunidade escolar, bem como contribuído 

para algumas atitudes mais reativas contra a mesma. 

Entretanto, entre as escolas criadas pela reconversão do antigo Conservatório Nacional, 

surge a atual Escola Artística de Música do Conservatório Nacional (EAMCN), a qual se man- 

teve, até ao final do ano letivo 2017/2018, no mesmo edifício – i.e., na Rua dos Caetanos, em 

Lisboa – onde o Decreto de 12 de janeiro de 183711 tinha mandado instalar o então recém cri- 

ado Conservatório Geral da Arte Dramática, e no qual tinha sido incorporado o Conservatório 

de Música, criado pelo Decreto de 5 de maio de 1835. Por outro lado, a partir do ano letivo 

de 2002/2003, numa política de descentralização, nomeadamente ao nível dos seus cursos de 

Iniciação, começaram a funcionar os Polos da EAMCN na Amadora e em Sacavém e, no ano 

letivo de 2013/14, no Seixal, com a colaboração das respetivas Câmaras Municipais, sendo que 

no ano de 2007 se iniciou o projeto da Orquestra Geração,  projeto este que é coordenado,  ao 

nível técnico e pedagógico, pela EAMCN, e que tem sido distinguido por várias entidades, 12 

destacando-se a atribuição pela Assembleia da República da Medalha de Ouro comemorativa do 

50.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem.  E depois de nos últimos anos 

se ter atravessado um período de alguma instabilidade dada a degradação acelerada do edifício 

10Publicado no Diário da República n.º 149, Série I, de 1 de julho de 1983. 
11Publicado no Diário do Governo n.º 12, de 14 de janeiro de 1837. 
12Ministério da Educação com o Prémio Nacional de Professores em Inovação ao ex-diretor Wagner Diniz em 

2010; União Europeia, 2013 e 2014, enquanto uma das cinquenta melhores práticas sociais; Fundação Manuel 
da Mota em 2017; Medalha de dedicação do Município da Amadora em 2019; e Projeto Social pela INATEL 
em 2021. 
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da Rua dos Caetanos – a qual prejudicou significativamente a sua atividade letiva –, a EAMCN 

foi provisoriamente instalada na Escola Secundária Marquês de Pombal,  em Belém (Lisboa), 

onde aguarda a prometida requalificação das suas instalações históricas. 
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3 Missão 

 
3.1 Missão, Princípios e Valores 

É missão da EAMCN qualificar os alunos através de uma sólida formação nas suas múl- 

tiplas vertentes, humanística, científica, histórica, ética, ecológica, estética, artística e musical,  

capacitando-os para uma opção profissional como músicos, sendo que no cumprimento dessa 

sua Missão, a EAMCN rege-se por princípios e valores que norteiam toda a sua ação educativa. 

Assim, logo na sua génese, está presente um ideal de democraticidade e igualdade no acesso ao 

ensino especializado de Música, o qual contempla uma dimensão interna que promove os valores 

de cidadania e participação de toda a comunidade escolar na vida da instituição, ao mesmo 

tempo que tem em si subjacentes os valores de responsabilidade e integridade. 

Por outro lado, o vasto e valioso historial do Conservatório, por onde passaram boa parte 

das figuras tutelares da vida musical portuguesa dos séculos XIX e XX, remete para os valores de 

excelência e exigência, apanágio histórico da tradição e da herança desta instituição. Trata- 

se assim de um valor estruturante da vida e do prestígio que esta escola alcançou ao longo 

do seu historial e que urge assegurar como sua marca distintiva, na promoção da excelência e 

da qualidade da formação ministrada. Mas como não há história e tradição sem mudança e 

evolução, a estes estão ainda ligados os valores da curiosidade, da reflexão e da inovação, 

dos quais interdependem. 

Espaço de liberdade e de criatividade, no Conservatório desenvolveram a sua atividade 

nomes maiores da vanguarda musical portuguesa, devendo o valor da liberdade continuar a 

informar a vida escolar, numa abertura permanente à novidade e à experimentação. Toda esta 

herança confere à EAMCN uma dupla responsabilidade: por um lado, na gestão do legado 

histórico e musical, e, por outro, na preservação do património, imobiliário e mobiliário, per- 

tença da instituição. E, subjacentes ou decorrentes destes, outros valores como a tolerância, a 

transparência, a solidariedade, e o apartidarismo presidem ao percurso desta instituição, sendo 

contemplados e enquadrados pela legislação de referência, em especial pela Constituição da 

República e pela Lei de Bases do Sistema Educativo. 

 
3.2 Objetivos Gerais 

Atendendo à Missão e princípios enunciados, são objetivos gerais da EAMCN: 

• Preservar e desenvolver a tradição e a herança únicas de que a EAMCN é depositária, 

contribuindo assim para a sua identidade e projetando-as no meio musical português, 

posicionando-se como uma escola de referência; 

• Promover um ensino pautado pela qualidade, em todas as vertentes da formação do aluno, 
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3 Missão 

 
proporcionando uma prática letiva exigente e rigorosa, para que os alunos atinjam um 

domínio efetivo das competências exigidas no final de cada ciclo e nível de ensino; 

• Promover o desenvolvimento de competências musicais, apetrechando o aluno com as fer- 

ramentas adequadas para poder afirmar-se como um músico de excelência e com sólida 

estrutura e formação de base; 

• Motivar e mobilizar a comunidade escolar através de projetos artístico-musicais transdis- 

ciplinares e articulados; 

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

• Formar para a autonomia e responsabilização do indivíduo; 

• Promover a sensibilização da comunidade envolvente para a música de modo a atrair mais 

candidatos à escola; 

• Intervir ativamente na vida cultural e musical da cidade de Lisboa, da sua área metropo- 

litana e do país; 

• Promover parcerias e projetos internacionais. 

 
3.3 Perfis 

Perfil de competências de um aluno que termina a Iniciação: 

• Está apto, técnica e musicalmente, a fazer prova de acesso a um Curso Básico de Música; 

• Está motivado a prosseguir os estudos; 

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

• Tem uma boa relação física com o seu instrumento,  nomeadamente a postura (corpo, 

braços, pulso, mãos, dedos, tronco, pernas, embocadura e respiração); 

• Compreende o funcionamento físico do instrumento; 

• Toca peças elementares de vários estilos e épocas; 

• Tem capacidade de memorização que lhe permite tocar de cor; 

• Tem prática de música de conjunto; 

• Possui hábitos de estudo regulares; 

• Apresenta-se regularmente em público. 

Perfil de competências de um aluno que termina o Curso Básico de Música: 

• Está apto, técnica e musicalmente, a fazer com sucesso a prova de acesso a um Curso 

Secundário ou Profissional de Música; 
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3.3 Perfis 

 
• Está apto cientificamente a prosseguir os seus estudos em qualquer área de ensino (alunos 

do regime integrado); 

• Toca obras de vários estilos e épocas; 

• Percebe a estrutura da música que toca, aplicando musicalmente os conhecimentos que 

adquiriu; 

• Tem capacidade de memorização que lhe permite tocar de cor; 

• Manifesta uma certa atitude e personalidade artística; 

• Tem prática de tocar em público; 

• Possui hábitos de trabalho individual e em grupo; 

• Pauta a sua conduta por normas de comportamento que facilitam as aprendizagens; 

• Convive segundo parâmetros de respeito e tolerância. 

Perfil de competências de um aluno que termina o Curso Secundário ou Profissional de Música: 

• Está apto a continuar a sua formação ao nível do ensino superior, quer em cursos na área 

da música, quer em cursos de outras áreas; 

• Domina repertório fundamental do seu instrumento; 

• Executa música de diversos estilos e épocas; 

• Tem cultura geral e musical que lhe permite contextualizar histórica, estética e estilistica- 

mente as obras que executa; 

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

• Aplica eficazmente e com autonomia os conhecimentos adquiridos, com vista à abordagem 

de novo repertório; 

• Está apto a interpretar informação, estabelecer objetivos, planear e conduzir pesquisas e 

concretizar projetos; 

• Está apto a ingressar na vida profissional (alunos do Curso Profissional). 
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4 Caracterização 

 
Pela sua dimensão e pela sua história, a EAMCN é uma escola pública de ensino artístico de 

referência em Portugal, mantendo uma identidade própria mesmo no quadro de uma progressiva 

transformação da rede de escolas de ensino artístico. Enquanto escola pública, os seus órgãos de 

direção, administração e gestão são os determinados pela legislação vigente, sendo constituídos 

por um Conselho geral, por um Diretor, por um Conselho Pedagógico, e por um Conselho 

Administrativo. 

 
4.1 Enquadramento 

4.1.1 Meio Envolvente 

Atualmente, e previsivelmente durante os próximos anos, a EAMCN, para além de manter 

o funcionamento dos seus três polos em Loures, na Amadora e no Seixal, vai desenvolver a 

sua atividade nas instalações da Escola Secundária Marquês de Pombal, em Belém, devido às 

obras de requalificação do seu edifício sede, na Rua dos Caetanos, no Bairro Alto,  em Lisboa. 

Esta mudança de instalações para uma outra zona da cidade – igualmente com muito boas 

acessibilidades, boa oferta cultural, e com excelentes equipamentos (Centro Cultural de Belém, 

MAAT, Museu dos Coches, etc.) – apesar de requerer, forçosamente, de toda a comunidade 

escolar um grande esforço de adaptação, em todos os domínios, às novas instalações onde já existe 

uma outra comunidade escolar ativa e com dinâmicas e rotinas próprias, não pode comprometer, 

no essencial, a concretização dos objetivos do seu Projeto Educativo. 

 

4.1.2 Enquadramento Legal 

O Decreto-lei n.º 310/83, de 1 de julho, e o Decreto-lei n.º 55/2018, de 6 de julho, esta- 

belecem o enquadramento legal, específico e de fundo, para o ensino artístico especializado de 

música.1 Por outro lado, as Portarias n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, e n.º 229-A/2018, de 14 de 

agosto, regulam o funcionamento e estabelecem a organização curricular dos cursos de Iniciação, 

Básico e Secundário de Música. Já os cursos profissionais encontram-se submetidos a legislação 

própria, sendo globalmente regulados pela Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto. 

 
4.2 Oferta Educativa 

A EAMCN proporciona aos seus alunos o ensino em todos os instrumentos previstos na 

legislação vigente, ministrando os seguintes Cursos: 

1Tal não obsta à aplicação subsidiária de toda a legislação referente ao ensino básico, secundário e profissional, 

como é o caso, por exemplo, do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que estabelece o regime jurídico da 
educação inclusiva. 
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• Iniciação (1.º Ciclo do Ensino Básico); 

• Básico de Música2 (2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico); 

• Secundário de Música, nas variantes de Instrumento, Formação Musical, e de Composição; 

• Secundário de Canto; 

• Profissional de Instrumentista de Sopros e Percussão; 

• Profissional de Instrumentista de Cordas e Teclas; 

• Profissional de Instrumentista de Cordas e Teclas, variante Voz; 

• Profissional de Instrumentista de Jazz, nas variantes de Instrumento e Voz. 

Com base na atual legislação, os Cursos Básicos e Secundários de Música podem ser frequentados 

nos seguintes regimes de frequência: 

• Integrado, com frequência de todas as componentes do currículo na EAMCN; 

• Articulado, com frequência na EAMCN apenas das disciplinas da componente de formação 

artística especializada, no Curso Básico, e das disciplinas das componentes de formação 

científica e técnica artística, no Curso Secundário; 

• Supletivo, com frequência das disciplinas da componente de formação vocacional, no Curso 

Básico, e das componentes de formação científica e técnico-artística, no Curso Secundário. 

 
4.3 Comunidade Educativa 

4.3.1 Alunos 

Com exceção da Iniciação, em que o único regime de frequência possível é o supletivo, 

verifica-se que, desde o ano letivo de 2000/2001, tem existido uma tendência para o aumento 

do número de alunos que optam pelos regimes de frequência articulado e integrado. Assim, 

se considerarmos em conjunto os Cursos Básico e Secundário, o número total de alunos que 

frequentam os regimes integrado e articulado é superior ao dos que frequentam o regime supletivo 

(ver Tabela4.1 na página 18), considerando ainda, ao nível do ensino secundário, os cursos 

profissionais como uma modalidade equiparada ao regime integrado. É também de notar que 

uma parte significativa dos alunos da EAMCN reside em em concelhos limítrofes a Lisboa, 

havendo alguns casos que chegam mesmo a vir de outros distritos. Foram ainda apoiados pelo 

ASE, durante o ano letivo de 2020/2021, um total de 50 alunos, distribuídos da seguinte forma 

pelos escalões A, B e C: 

 

2.º Ciclo do Ensino Básico 3.º Ciclo do Ensino Básico Secundário e Profissional 

A B C A B C A B C 

8 6 4 5 7 5 7 6 2 
 

2Segundo o disposto no n.º 5, do artigo 6.º, da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, os alunos podem 
frequentar a disciplina de Canto no lugar da disciplina de Instrumento. 
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4.3.2 Associação de Alunos 

4.4 Recursos Físicos – Instalações e Equipamento 

A atual associação de alunos foi criada no ano letivo de 2017/2018 e 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. 

 
4.3.3 Provedor do Aluno 

O Provedor do Aluno é um órgão independente, sem poderes executivos, a quem compete 

analisar as questões apresentadas pelos estudantes, fazendo-as chegar aos órgãos competentes. 

É um professor da Escola, designado pelo Conselho Geral. 

 
4.3.4 Pessoal Docente 

O pessoal docente afeto à EAMCN durante o ano letivo de 2020/2021 está contabilizado na 

Tabela 4.4 na próxima página, estando este discriminado por área de atuação (Formação Geral, 

Formação Artística, e Orquestra Geração) bem como por tipo de vínculo contratual (Quadro de 

Escola – Q.E., Quadro de Zona Pedagógica – Q.Z.P., e Contrato a Termo Resolutivo – C.T.R.). 

 
4.3.5 Pessoal não Docente 

Para além do pessoal não docente referido na Tabela 4.6 na página seguinte, existem ainda 

três empresas em regime de prestação de serviços: uma de afinação e manutenção de pianos, 

uma de informática e uma de equipamentos eletrónicos de escritório. 

 
4.3.6 Pais e Encarregados de Educação 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEEEAMCN) foi formalmente cons- 

tituída em 1991. No ano de 2007, foi igualmente constituída a Associação de Pais e Encarregados 

de Educação da EAMCN – Polo de Loures. A APEEEAMCN colabora regularmente com a Es- 

cola, nos termos da lei, nos Conselhos de Turma e no Conselho Geral, desenvolvendo iniciativas 

próprias e apoiando diversas atividades organizadas por esta instituição. 

 
4.4 Recursos Físicos – Instalações e Equipamento 

Enquanto se aguarda a conclusão das obras de requalificação da sua sede, na Rua dos 

Caetanos, a EAMCN ocupa provisoriamente parte das instalações da Escola Secundária Marquês 

de Pombal, em Belém. Estas são insuficientes quanto ao seu número de salas – em número inferior 

ao que dispunha no seu edifício sede –, obrigando assim à procura de espaços adicionais. No 

entanto, já quanto aos alunos a situação é algo diversa dado que os mesmos agora dispõem de 

espaços e de alguns campos de jogos ao ar livre, o que permite contribuir para uma permanência 

na escola mais saudável e para uma muito maior rentabilização dos benefícios das aulas de 

Educação Física. É ainda de salientar o facto de que a Biblioteca da EAMCN faz parte da rede 
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Tabela 4.1: Total de alunos matriculados na EAMCN no ano letivo de 2020/2021 

 
Cursos Lisboa Amadora Loures Seixal Subtotal 

Iniciação 193 54 65 50 362 

 
Básico 

Integrado 199 — — —  
385 Articulado 44 — 12 17 

Supletivo 108 — 4 1 

 
Secundário 

Integrado 55 — — —  
143 Articulado — — — — 

Supletivo 88 — — — 

Profissional 39 — — — 39 

Total 726 54 81 68 929 

 

 

 

 

 

 
Tabela 4.4: Pessoal docente da EAMCN durante o ano letivo de 2020/2021 

 
Professores Q.E. Q.Z.P. C.T.R. Total 

Formação Geral 23 7 — 30 

Formação Artística 66 — 56 122 

Orquestra Geração 2 — 72 74 

Total 91 7 128 226 

 

 

 

 

 

 
Tabela 4.6: Pessoal não docente da EAMCN durante o ano letivo de 2020/2021 

 
 Assistentes 

Técnicos 

Assistentes 

Operacionais 
Total 

Contratos sem Termo Resolutivo 6 23 29 

Contratos com Termo Resolutivo — — — 

Contratos a Tempo Parcial — — — 

Total 6 23 29 
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4.5 Serviços Especializados 

 
nacional de bibliotecas escolares, permitindo assim a partilha da sua base de dados bibliográfica 

com outras bibliotecas da respetiva rede. 

 
4.5 Serviços Especializados 

Dada a sua especificidade, a EAMCN recorre regularmente, quando necessário, a vários 

técnicos de manutenção de instrumentos – luthier, mecânico e afinador de pianos, técnico de 

instrumentos de sopro e organeiro –, bem como possui serviços especializados de psicologia e de 

técnica de Yoga, os quais são prestados quer através da contratação de técnicos especializados 

em regime de contrato de trabalho em funções públicas, quer através da prestação de serviços 

em regime de prestação avulsa ou por avença. 
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5 Operacionalização 

 
5.1 Constrangimentos 

No plano dos recursos humanos, o funcionamento da EAMCN é negativamente afetado 

por diversos fatores, sendo de destacar a insuficiência de pessoal não docente, a qual é particu- 

larmente crítica ao nível dos serviços administrativos, o que obriga a restrições no atendimento 

à comunidade escolar, com a secretaria a funcionar num horário reduzido de atendimento ao 

público,1 nem sempre conseguindo dar resposta, em tempo útil, aos pedidos que lhe são dirigidos. 

Já quanto ao enquadramento do ensino artístico especializado de música, o modelo atual- 

mente vigente e que decorre da colocação do Conservatório Nacional em regime de experiência 

pedagógica em setembro de 1971, tem-se demonstrado problemático, não atendendo às expec- 

tativas de parte de seus alunos e professores, pois o mesmo é fundado em mitos estranhos à 

realidade histórica vivida nos Conservatórios ao longo dos séculos XIX e XX. De facto, no que 

à questão etária diz respeito, a média de idades de ingresso no Conservatório de Lisboa, desde 

a sua fundação até 1971, sempre foi mais elevada do que os 10 anos impostos pela referida 

experiência pedagógica e que mais tarde vieram a ser consagrados como uma necessária, mas 

nem sempre existente, opção precoce pelo Decreto-lei n.º 310/83, de 1 de julho. Esta e outras 

questões têm levado a soluções que podem ser lesivas de legítimos interesses bem como afetar 

negativamente o nível pedagógico da formação ministrada. 

No que aos recursos físicos e materiais diz respeito, consideram-se haver também diversos 

obstáculos, entre os quais se destaca: 

• A EAMCN continua a debater-se com um problema de escassez de espaço, que, não só 

limita as admissões à sua frequência – com uma oferta insuficiente para a procura – como 

também condiciona a própria atividade de alunos (nomeadamente pela insuficiência de 

espaços para o estudo individual) e professores (não havendo gabinetes de trabalho ou um 

espaço destinado exclusivamente ao atendimento de pais e encarregados de educação pelos 

diretores de turma e tutores); 

• A generalidade dos espaços não está pensada e construída para as novas funções de uma 

escola artística do século XXI. A contemporaneidade de uma escola artística de música, 

com os diferentes regimes de frequência e uma média de 1000 alunos distribuídos por todos 

os instrumentos, obriga a novos e diferentes espaços de lecionação; 

• A lecionação e estudo de alguns instrumentos (Órgão, Percussão, Tuba, Trombone, Trom- 

pete, Trompa, para só citar alguns) obriga a áreas úteis apropriadas e a uma adequada 

insonorização das salas; 

1Atualmente, a Secretaria funciona, para o atendimento ao público, treze horas por semana, divididas por três 
manhãs e por duas tardes em dias alternados, disponibilizando ainda contacto telefónico e por e-mail. 
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• As classes de conjunto, como as Orquestras, Coro, Grupo de Metais, etc., precisam de 

espaços amplos e adequados acusticamente, para que o trabalho seja produtivo; 

• A permanência dos alunos na EAMCN requer também a existência de estruturas de apoio 

próprias,  como cantina,  bar,  papelaria,  videoteca,  sala de informática,  salas individuais 

de estudo e espaços coletivos para convívio e recreio,  que sejam uma motivação e uma 

ajuda para o trabalho a desenvolver, nomeadamente daqueles que a frequentam em regime 

integrado e profissional; 

• Quanto aos meios informáticos, os computadores disponíveis para utilização dos docentes, 

quer nas aulas, quer no seu horário de trabalho individual são em número manifestamente 

insuficiente. 

 
5.2 Estratégias e Projetos 

5.2.1 Atividades de Complemento e Enriquecimento Escolar 

Atualmente, a EAMCN oferece várias atividades, que desenvolve autonomamente ou em 

parcerias, no âmbito das disciplinas curriculares, tais como masterclasses, concertos, palestras, 

audições, publicações, seminários, conferências, exposições, concursos, visitas de estudo, todas 

com o objetivo de possibilitar aos alunos uma formação completa e integral. E como forma de 

compensar a falta de espaços com condições e disponibilidades horárias adequadas a uma escola, 

com a exigência de qualidade como a EAMCN, para a apresentação pública de seus alunos, a 

Direção desenvolveu esforços no sentido de estabelecer protocolos e parcerias com instituições 

e entidades diversas que permitam encontrar locais alternativos e dignos para a atuação desses 

alunos, como é o caso, entre outros, do Museu da Música, do Palácio da Ajuda, do Museu dos 

Coches e do Museu da Marinha. 

 
5.2.2 Educação para a Saúde e Qualidade de Vida 

Incluso neste Projeto Educativo,  existe a pretensão de se promover a Educação para a 

Saúde de forma transversal no desenvolvimento dos currículos das diferentes disciplinas da for- 

mação geral, visando a adoção de estilos de vida e hábitos de alimentação saudável, fomentando 

ainda a prática regular de atividade física. Neste âmbito, inclui-se a Educação Sexual regula- 

mentada pela Lei n.º 60/2009, de 6 de agosto, e pela Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de abril, 

abrangendo todos os níveis de ensino ministrados na EAMCN. Para a sua implementação, em 

cada turma será disponibilizada uma carga horária de 6 tempos letivos, no 2.º ciclo do ensino 

básico, e de 12 tempos, no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário – onde se incluem 

os cursos profissionais de nível IV –, distribuídas de forma equilibrada ao longo de todo o ano 

letivo. A nível do Conselho de Turma, no início de cada ano, deverá ser elaborado um Projeto 

de Educação Sexual, coordenado pelo respetivo diretor em articulação com o Coordenador da 

Educação para a Saúde.  Para a consecução deste objetivo, podem ainda ser convidadas enti- 

dades externas para a realização de atividades específicas de acordo com as necessidades que 

vierem a ser sentidas. 
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5.2.3 Espaço Conversas 

Iniciado no ano letivo de 2017/2018 e tendo em conta o sucesso obtido no seu contributo 

para a resolução de problemas, o Projeto “Espaço Conversas” pretende continuar a proporcionar 

a alunos e professores um espaço em que estes possam expor a um técnico especializado, neste 

caso um professor de Educação Especial ou um Psicólogo, todo o tipo de situações relacionadas 

com a respetiva vivência académica, ou mesmo do foro particular, que de algum modo estejam 

a interferir negativamente na sua estabilidade emocional. 

 
5.2.4 Apoio Educativo e Complemento Curricular 

A Biblioteca, embora de  dimensões  muito  reduzidas,  constitui  uma  estrutura  logística 

de apoio ao desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, sendo que nesta os alunos podem 

estudar sozinhos ou com o apoio de professores, bem como utilizar os computadores para tra- 

balhos de pesquisa ou jogos didáticos. São ainda considerados, neste âmbito, a realização de 

masterclasses, semanas temáticas, projetos inovadores, entre outras ações que tenham carácter 

de apoio e/ou complemento curricular da atividade pedagógica desenvolvida pela EAMCN. 

 
5.2.5 Polos/Extensões Pedagógicas 

Com base num projeto apresentado à Secretaria de Estado da Educação e com a par- 

ticipação das Câmaras Municipais da Amadora e de Loures,  desde 2004,  e do Seixal,  desde 

2013, funcionam nessas localidades polos da EAMCN. Esses polos, que contam com o apoio das 

respetivas Câmaras Municipais, ministram as Iniciações previstas no artigo 7.º da Portaria n.º 

223-A/2018, de 3 de agosto, sendo que, desde 2017/2018 o polo de Loures leciona o Curso Básico 

de Música até ao final do 2.º ciclo do ensino básico em regime articulado e supletivo, algo que 

foi seguido pelo polo da Amadora desde o ano letivo de 2020/2021. Já quanto ao polo do Seixal,  

que também leciona o Curso Básico de Música desde o ano letivo de 2016/2017 ao nível do 2.º 

ciclo, a partir do ano letivo de 2021/2022 passará a oferecer-lo até ao final do 3.º ciclo do ensino 

básico em regime articulado e supletivo. 

Atualmente com cerca de 169 alunos inscritos nas Iniciações,2 estes polos constituem uma 

forma de incentivar a prática musical e instrumental desde a tenra idade, com a facilidade 

destes alunos encontrarem, junto da sua área de residência, essa formação. De momento, estes 

polos oferecem os cursos de clarinete, contrabaixo, fagote, flauta transversal e de bisel, guitarra, 

oboé, percussão, piano, saxofone, trombone, trompa, trompete, tuba, viola de arco, violino e 

violoncelo, sendo o seu plano de estudos semelhante ao praticado na sede da EAMCN. 

 
5.2.6 Orquestra Geração 

O projeto Orquestra Geração (OG), desenvolvido pela EAMCN, desde 2007, em parceria 

com várias instituições públicas e privadas, é um projeto centrado na ação e desenvolvimento so- 

cial através da música e é inspirado no sistema de Orquestras Infantiles e Juveniles de Venezuela. 

Este projeto tem por objetivo desenvolver orquestras juvenis em escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

do ensino básico, particularmente em contextos socioeconómicos mais fragilizados, incluindo e 

2Número de alunos inscritos nos polos durante o ano letivo de 2020/2021. 
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dando continuidade aos alunos que, tendo iniciado o projeto até ao 3.º ciclo, transitam para o 

ensino secundário, contribuindo para um crescimento mais harmonioso das crianças e jovens, 

alargando as suas perspetivas de vida e promovendo uma maior mobilidade social. Contribui 

igualmente para a formação de novos públicos em contextos tradicionalmente arraigados dessa 

prática, juntando à música de feição orquestral sinfónica reportórios musicais diversos, aproxi- 

mando as comunidades. Com a formação de um grupo de jazz em 2010, a Orquestra Geração 

deu início em 2020/2021 ao primeiro núcleo de jazz em contexto escolar, no município de Oei- 

ras com o apoio da respetiva câmara. Por despacho do Ministério da Educação, que aprovou 

o referido projeto, a EAMCN está autorizada a contratar docentes para o desenvolvimento do 

mesmo, estando a sua coordenação a cargo de um Diretor Adjunto e de um Assessor. 

 
5.2.7 Parcerias e Protocolos 

A EAMCN tem desenvolvido os seus contactos e relações institucionais que, nalguns casos, 

têm conduzido ao estabelecimento de protocolos e parcerias com diversas entidades, entre as 

quais: 

• Academia de Amadores de Música; 

• Associação de Pais e Encarregados de Educação da EAMCN (APEEAMCN); 

• AMB 3E – Associação Portuguesa de Resíduos/Eletrão; 

• APEM – Associação Portuguesa de Educação Musical; 

• AVA Musical Editions; 

• Banda da Armada; 

• Banda do Exército; 

• Banda da GNR; 

• Câmara Municipal da Amadora; 

• Câmara Municipal de Lisboa; 

• Câmara Municipal de Loures; 

• Câmara Municipal do Seixal; 

• Casa Bernardo Sassetti; 

• CENJOR – Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas; 

• Centro Calvet de Magalhães – Centro de Formação de Associação de Escolas; 

• Centro Nacional de Cultura; 

• Cultivarte – Associação Cultural Quarteto de Clarinetes de Lisboa; 

• DGPC – Direção-Geral do Património Cultural; 
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• EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, EM, S.A.; 

• Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional; 

• ESML – Escola Superior de Música de Lisboa; 

• Fundação Calouste Gulbenkian; 

• Fundação do Centro Cultural de Belém; 

• Fundação GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas; 

• GMCL – Grupo de Música Contemporânea de Lisboa; 

• IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional; 

• Instituto Piaget – Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares; 

• Instituto Politécnico de Castelo Branco; 

• Instituto Português da Juventude; 

• Junta de Freguesia da Ajuda; 

• Junta de Freguesia de Belém; 

• Marinha Portuguesa; 

• Mercúrio TIC Tecnologias de Informação e Comunicação, Lda; 

• MERITIS – Associação de Apoio a Jovens; 

• PSP – Escola Segura; 

• Rotary Club Lisboa – Estrela; 

• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

• Teatro Nacional de São Carlos; 

• Universidade de Évora – Escola de Artes; 

• Universidade do Minho; 

• Universidade Lusíada; 

• Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias; 

• Universidade Nova de Lisboa – Nova FCSH. 

No âmbito do protocolo estabelecido com a Direção-Geral de Património Cultural, a EAMCN 

realiza ainda audições e concertos públicos nos seguintes espaços museológicos: 

• Museu Nacional de Arqueologia; 
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• Museu Nacional de Arte Antiga; 

• Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado; 

• Casa-Museu Anastácio Gonçalves; 

• Museu Nacional do Azulejo; 

• Museu Nacional dos Coches – Picadeiro Real; 

• Museu Nacional de Etnologia; 

• Museu de Arte Popular; 

• Museu Nacional da Música; 

• Museu Nacional do Teatro e da Dança; 

• Museu Nacional do Traje; 

• Palácio Nacional da Ajuda; 

• Mosteiro de Alcobaça; 

• Palácio Nacional de Mafra. 

 
5.2.8 Outras Estratégias a Implementar 

De acordo com os objetivos propostos e os perfis enunciados, propõem-se algumas estraté- 

gias e indicadores delineados nos quadros presentes a partir da próxima página e que permitirão 

aferir a sua execução no período de vigência do presente PEE. 

 
 

DIMENSÃO CURRICULAR E PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS INDICADORES 

 
Promover um ensino pautado pela 
qualidade e pela exigência. 

 
Promover o sucesso, atendendo às 
necessidades individuais: 

 

 

• Propondo estratégias indivi- 
dualizadas para os alunos 
com mais dificuldades ou com 
desempenho excecional; 

• Oferecendo aulas de apoio 
aos alunos que evidenciem di- 
ficuldades de aprendizagem; 

• Fomentando o contacto com 
“o mundo exterior” através 
da organização de visitas de 
estudo e de apresentações no 
exterior da EAMCN. 

 
Relatório de aulas de apoio, outras 
evidências documentais e avaliação 
dos resultados obtidos. 
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Nas disciplinas de formação geral, 
melhorar resultados nas provas de 
avaliação externa: 

 

 
• Criando turmas de nível em 

determinados momentos; 

• Prosseguindo com as aulas de 
apoio antes dos exames; 

• Familiarizando os alunos com 
a tipologia de exercícios utili- 
zada nos exames nacionais. 

 
Comparação dos resultados dos alu- 
nos da EAMCN nos exames nacio- 
nais com a média nacional; 

 
Comparação da avaliação interna 
com avaliação externa e análise do 
respetivo desvio; 

 
Comparação com os resultados de 
anos anteriores; 

 
Comparação dos resultados da avali- 
ação diagnóstica com os do final do 
ano letivo. 

 
Nas disciplinas artísticas, promover: 

 

 
• A realização regular de ativi- 

dades que permitam a apre- 
sentação dos alunos ao pú- 
blico; 

• A participação regular dos 
alunos em masterclasses e em 
outras atividades artísticas. 

 
Atividades realizadas. 

 
Promover a articulação de conteúdos 
e saberes nas diferentes disciplinas. 

 
Inclusão, ao nível das planificações, 
da gestão programática e de ativida- 
des complementares, das disciplinas 
da formação geral, de atividades que 
promovam a criatividade e a aber- 
tura a várias formas de expressão ar- 
tística; 

Realização de atividades de carácter 
interdisciplinar e transdisciplinar. 

 
Concretização de atividades que pro- 
movam a educação para a arte e sua 
avaliação. 

 
Prosseguir o investimento nos cur- 
sos de Iniciação como aposta vá- 
lida numa “base da pirâmide” cada 
vez mais consistente, assentando-se 
o cumprimento da EAMCN em ali- 
cerces progressivamente mais firmes. 

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

 
Em cada ano letivo, número de alu- 
nos nas Iniciações, na sede e nos po- 
los. 
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Meta-avaliação: otimizar a avaliação 
interna da EAMCN. 

 
Reflexão da comunidade escolar, em 
particular dos Departamentos e dos 
órgãos da EAMCN, sobre os resulta- 
dos apresentados e sobre as questões 
e recomendações constantes dos rela- 
tórios de avaliação interna; 

Consideração da avaliação interna 
no processo decisório e no planea- 
mento das práticas profissionais na 
EAMCN. 

 
Inclusão desta reflexão na ordem de 
trabalhos de reuniões do Conselho 
Pedagógico, do Conselho Geral e dos 
Departamentos (convocadas, ou não, 
expressamente para o efeito); 

Divulgação atempada, na página da 
Internet da EAMCN, dos resultados 
da avaliação interna; 

Verificação do grau de implementa- 
ção das conclusões e das propostas 
concretas apresentadas nos relatórios 
de avaliação interna; 

Permanência dos resultados do Ob- 
servatório dos anos letivos anteriores 
na página da Internet da EAMCN. 

Afirmar “extramuros” a EAMCN  e 

os seus alunos, como escola de refe- 

rência na formação de jovens músi- 

cos. 

Participação dos alunos em concur- 

sos nacionais e internacionais; 

 
Promoção do acesso ao ensino supe- 

rior de Música e a outros contextos 

formativos dos alunos que optem por 

essas vias; 

 
Preparação do ingresso em agru- 

pamentos musicais profissionais dos 

alunos que a tal se candidatem. 

Dados do Observatório da EAMCN. 

Incentivar a difusão e a partilha de 

materiais didáticos. 

Adoção de uma plataforma para a 

partilha de materiais. 

Materiais disponibilizados. 

Incentivar práticas que contribuam 

para a autonomia dos alunos e para 

a cooperação entre pares. 

Disponibilização de recursos para o 

estudo autónomo dos alunos na pla- 

taforma a desenvolver; 

 
Atividades que promovam hábitos e 

técnicas de trabalho individuais e em 

grupo, conciliando a autonomia do 

aluno com a gestão do programa das 

disciplinas. 

Recursos disponibilizados e número 

de utilizadores. 

Promover a qualificação dos profes- 

sores ao longo da sua vida profissio- 

nal. 

Deteção de necessidades de formação 

e dinamização de ações de formação 

adequadas às necessidades do pessoal 

docente; 

 
Valorização e estímulo à participação 

dos docentes em concertos e master- 

classes; 

Ações de formação promovidas na 

EAMCN ou proporcionadas por ou- 

tros agentes; 

 
Prática musical ativa dos docentes 

(internamente e/ou no exterior). 
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Orientar os alunos para o prossegui- 

mento do estudo da música ou para 

outra área, quando esta não é a sua 

opção. 

Manutenção de um gabinete de ori- 

entação profissional, apoiando os 

alunos noutras escolhas ou ajudando 

na procura de opções musicais. 

Gabinete de orientação e psicólogo. 

Sensibilizar a comunidade envolvente 

para a música, de modo a atrair mais 

jovens à escola. 

Proporcionar aos mais jovens candi- 

datos um contacto com o maior nú- 

mero possível de instrumentos por 

forma a habilitá-los a uma opção 

mais informada e abrangente; 

 
Divulgar a EAMCN junto da comu- 

nidade escolar e envolvente, através 

da dinamização de projetos que en- 

volvam alunos e professores, e que 

ponham em relevo a natureza do en- 

sino artístico da música; 

 
Divulgar as datas dos testes de ad- 

missão nos meios de comunicação so- 

cial, na Internet, e em escolas do en- 

sino básico. 

Atelier instrumental, demonstração 

de instrumentos ou outras ações de 

divulgação antes dos testes de admis- 

são. 

 

 

 

 
DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS INDICADORES 

Reforçar a participação da comuni- 

dade escolar na vida da instituição. 

Envolvimento de alunos e encarrega- 

dos de educação na elaboração dos 

documentos orientadores da Escola; 

 
Envolvimento dos encarregados de 

educação nas atividades promovidas 

pela EAMCN, promovendo a sua 

participação e apoio e acompanha- 

mento dos seus educandos no prosse- 

guimento dos seus estudos musicais. 

Pareceres da Associação de Estudan- 

tes e da Associação de Pais sobre as 

propostas de Projeto Educativo, Re- 

gulamento Interno, e Plano Anual de 

Atividades. 

Melhorar os canais de circulação de 

informação. 

Reforço e alargamento da utilização 

das contas institucionais de correio 

eletrónico como forma de comunica- 

ção interna e externa. 

Manutenção e alargamento do uso de 

contas de correio eletrónico instituci- 

onal. 

Garantir a plena integração de novos 

professores e alunos na EAMCN. 

Criação de condições para o acolhi- 

mento dos novos professores e alunos 

na EAMCN. 

Inquéritos de satisfação. 

Qualificar o pessoal não docente. Deteção de necessidades de forma- 

ção. 

Inquéritos de necessidades. 
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Articular o funcionamento das disci- 

plinas da formação geral com as dis- 

ciplinas da formação artística. 

Horários compatíveis; 

 
Articulação das provas de avaliação 

nas várias componentes de formação, 

incluindo concertos, audições e de- 

mais apresentações públicas que são 

considerados instrumentos de avalia- 

ção no âmbito da formação artística. 

Verificação do calendário e dos horá- 

rios escolares. 

 

 

 

DIMENSÃO FÍSICA E MATERIAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS INDICADORES 

Preservar o património da EAMCN. Inventário integral do património 

mobiliário da EAMCN que, para 

além dos instrumentos musicais, e 

de outro património mobiliário da 

EAMCN, inclua móveis de valor e 

peças de arte; 

 
Manutenção e conservação desse pa- 

trimónio; 

 
Promoção do respeito pelos ins- 

trumentos, salas e equipamento da 

EAMCN e pela integridade de outros 

espaços da EAMCN. 

Inventário completo e integral do pa- 

trimónio mobiliário da EAMCN atu- 

alizado anualmente; 

 
Responsabilização pessoal dos uti- 

lizadores de salas, instrumentos e 

equipamentos da EAMCN, atuali- 

zado anualmente. 

 
Responsabilização pessoal dos uti- 

lizadores de salas, instrumentos e 

equipamentos da EAMCN pela inte- 

gridade dos mesmos, aplicando me- 

canismos constantes do Regulamento 

Interno. 

Apetrechar a escola com instrumen- 

tos, equipamentos informáticos, áu- 

dio e vídeo, equipamentos despor- 

tivos, laboratórios e outros equipa- 

mentos necessários às disciplinas de 

formação geral. 

Inventário de recursos informáticos, 

áudio e vídeo; 

 
Aquisição de instrumentos, material 

informático, áudio e vídeo, equipa- 

mentos desportivos, laboratórios e 

outros equipamentos necessários às 

disciplinas de formação geral con- 

forme as necessidades detetadas. 

Inventário completo e atualizado dos 

recursos e do seu estado de conserva- 

ção. 

Adequar progressivamente o espaço 

físico da escola às suas necessidades 

educativas (sede e polos). 

Recuperação de salas e espaços de 

utilização condicionada; 

 
Redistribuição e reafetação dos espa- 

ços disponíveis, se conveniente; 

 
Nos polos, prosseguimento da adap- 

tação dos espaços às exigências prá- 

ticas de uma escola de Música. 

Diligências efetuadas. 
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RELAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS INDICADORES 

Intervir ativamente na vida cultural 

e musical da cidade de Lisboa, da sua 

área metropolitana e do país. 

Reforço da dupla aposta em iniciati- 

vas internas dirigidas à Comunidade 

e em apresentações fora da EAMCN, 

nomeadamente em locais e espaços 

públicos da cidade. 

Avaliação pelos proponentes da qua- 

lidade, grau de recetividade e enqua- 

dramento no plano de atividades das 

iniciativas realizadas. 

Reforçar parcerias e protocolos. Promoção de protocolos e parcerias 

com as autarquias e locais de espetá- 

culo. 

Número de parcerias e de protocolos. 
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6 Avaliação 

 
A avaliação deve aferir a aplicação e cumprimento do Projeto Educativo (PEE) e permitir, 

simultaneamente, obter informações que fundamentem as opções/decisões que venham a ser 

tomadas no futuro, sendo que constituem-se como mecanismos de sua avaliação: 

• A recolha e análise de dados sobre as admissões, frequência, interrupções, reingressos e 

reprovações em todos os regimes de frequência; 

• A recolha e análise de dados sobre os alunos, professores e funcionários através da realização 

de inquéritos; 

• A recolha e análise da informação sobre o percurso académico/profissional dos alunos após 

a saída da EAMCN; 

• A análise dos relatórios dos projetos e atividades em curso na EAMCN; 

• A análise dos relatórios das estruturas de orientação educativa (Departamentos, Diretores 

de Turma e Tutores); 

• A recolha e apresentação dos resultados externos dos alunos da EAMCN na área vocacional 

(prémios em concursos, admissões no ensino superior de Música e ingresso em orquestras 

juvenis e demais agrupamentos profissionais) pelo Observatório da EAMCN. 

São ainda instrumentos de avaliação do PEE: 

• Os questionários; 

• Os relatórios de atividade; 

• A comparação com resultados externos (exames nacionais quando aplicável, provas de 

aferição do ensino integrado, e provas de acesso ao ensino superior especializado); 

• Os elementos recolhidos pelo Observatório da EAMCN; 

• Os inquéritos e levantamentos do percurso dos alunos após conclusão de seus cursos na 

EAMCN. 

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

• Pelo Conselho Geral; 

• Pelo Diretor(a); 

• Pelo Conselho Pedagógico; 
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6 Avaliação 

 
• Pela Equipa de Avaliação Interna. 

Os Departamentos deverão ainda promover uma efetiva reflexão sobre os resultados apresen- 

tados, bem como o debate em torno das diversas questões e recomendações sobre a vida da 

EAMCN presentes nos relatórios de avaliação interna da EAMCN. Em particular, e no que se 

refere aos dados do Observatório, deverão os mesmos ser objeto de uma análise por parte de 

cada classe/professor, procurando se aferir em que medida cada um presta o seu contributo à 

Missão da EAMCN e daí extrair conclusões em ordem à manutenção ou melhoria das práticas 

pedagógicas no futuro. 

Quanto à calendarização da avaliação, esta deve ocorrer no final de cada ano letivo e no 

final do tempo de vigência do PEE, sendo que os relatórios de avaliação interna, para que os 

mesmos constituam mais uma oportunidade de melhoria, deverão ser pronta e adequadamente 

divulgados junto da comunidade escolar, proporcionando uma atempada reflexão e discussão e 

eventual adoção de novas práticas e medidas já no ano letivo seguinte àquele a que respeitam. 

Deverá ainda ser promovida a divulgação pública dos resultados do Observatório dos anos ante- 

riores, nomeadamente na página da Internet da EAMCN, para que os êxitos dos nossos alunos 

possam estar disponíveis em permanência. 


