
 

CONSELHO GERAL 

ALTERAÇÕES AO PROJECTO DE REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO 
DA EAMCN PROPOSTO PELO CONSELHO PEDAGÓGICO A 26/I/2022 

 

No exercício da competência prevista na alínea d) do nº1 do artº 13º do RAAGE, o 

Conselho Geral da EAMCN aprova o projecto de revisão do Regulamento Interno da 

EAMCN proposto pelo Conselho Pedagógico a 26 de Janeiro de 2022, com as seguintes 

alterações: 

 

- Introdução de ÍNDICE; 

- artº 1º, nº2 

Acrescentar alínea c) 

c) Garantir a todos os membros da sua comunidade escolar o direito de participar e 

intervir na vida escolar, regulando a sua participação e contributo para a 

concretização do projecto educativo de escola. 

 

- artº 2º, nº1, alínea h) 

Eliminar esta alínea. 

 

- artº 2º, nº2 

Retirar “ou num raio de 50 metros”:  

São abrangidos pelo presente regulamento todos os membros da comunidade escolar 

desde que se encontrem nas instalações da escola e nos locais e eventos onde a escola 

se fizer representar. 

 

- artº 5º, nº1 

Acrescentar …e critérios pedagógicos que se prendem com a formação de turmas e das 

classes de conjunto. 

- artº 5º, nº3 

A matriz e os critérios de avaliação das respectivas provas de admissão devem ser 

divulgados até 30 dias antes da abertura das inscrições.  

 

- artº 5º, nº4 

As datas das provas de admissão devem ser tornadas públicas até 10 dias úteis antes 

das datas em que se iniciam. 



 

- artº 5º, nº5 

Em cada ano letivo o Conselho Pedagógico deve definir no Regulamento das Provas de 

Admissão as condições e critérios específicos para cada um dos cursos e regimes de 

frequência, divulgando o mesmo na página da EAMCN até 30 dias antes da abertura 

das inscrições para as provas. 

 

- artº 10º, nº2 

Alterar “abandonar” por “mudar”. 

 

- artº 17º 

Onde se lê “ofertas, obedece” deve ler-se “ofertas obedece”. 

 

- artº 18º, nº2 

Acrescentar: “ouvidos os departamentos envolvidos”. 

 

- artº 18º, nº3 

Do projeto referido no número anterior, deverão constar os alunos destinatários, os 

objetivos pedagógicos, as medidas de inclusão, repertório a trabalhar, professores e 

elementos de produção, datas de concretização/apresentação, locais de apresentação 

pública, elementos de logística e custos envolvidos. 

- artº 19º 

Alterar o título eliminando “Admissão”, substituir “selecionados” por “distribuídos” e 

eliminar “admitidos às disciplinas”. 

 

- artº 19º, nº4 (novo ponto) 

A escola deve promover estratégias para garantir que os alunos possam vir a ter uma 

experiência diversificada dentro das/entre as várias Classes de Conjunto ao longo do 

percurso escolar, em particular no ensino básico. 

 

- artº 19º, nº3 

Substituir “admissão” por “frequência”. 

 

- artº 20º, nº3 

O aluno poderá requerer a anulação da matrícula a uma dessas disciplinas desde que o 

pedido seja devidamente fundamentado e que seja mantido o cumprimento da carga 

horária estabelecida na respetiva matriz curricular. 

 

- artº 21º, nº1 

Acrescentar: não anulando outras experiências pedagógicas de classe de conjunto. 

 

- artº 22º, nº4 

Incluir “e o impacto esperado”. 

 

- artº 23º, nº2 

Onde se lê “A avaliação assume caráter contínuo e sistemático”, deve ler-se “A 

avaliação assume caráter formativo, contínuo e sistemático”. 

 

- artº 23º, nº3 

Onde se lê “permitem ainda a revisão”, deve ler-se “permitem a revisão”. 



- artº 23º, novo nº 

Para a devida gestão dos vários momentos de avaliação - testes, audições, 

apresentações, etc. -, a escola deve fazer o seu registo em documento próprio ou 

plataforma eletrónica disponível não só para o conselho de turma, como também para 

os alunos e encarregados de educação, para além de outras estruturas internas da 

escola. 

 

- artº 23º, novo nº 

O registo e divulgação de cada momento de avaliação devem ser efetuados 

preferencialmente até duas semanas de antecedência do mesmo. 

 

- artº 24º, nº1, alínea d) 

Acrescentar: “A avaliação (...) nos cursos artísticos especializados nos regimes 

articulado e integrado e nos cursos profissionais (....). 

 

- artº 27º 

Corrigir numeração deste artigo. 

 

- artº 27º, nº1 

A avaliação é realizada por período letivo, em cada disciplina, observando os critérios 

de avaliação publicados, sendo a mesma de caráter qualitativo e expressa em seis 

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

pouco) e NS (não satisfaz). 

 

- artº 29º, nº5 

A não realização da prova global implica a reprovação, sem atribuição de 

classificação, na disciplina à qual a mesma se reporta. 

 

- artº 29º, nº7 

A aprovação de provas globais noutras disciplinas e anos compete ao Conselho 

Pedagógico, sob proposta do departamento curricular. 

 

- artº 35º, nº2 

A aprovação na FCT - Formação em Contexto de Trabalho e na PAP - Prova de 

Aptidão Profissional depende de uma classificação igual ou superior a 10 valores em 

cada uma delas. 

 

- artº 38º, nº3 

A FCT realiza-se nas entidades de acolhimento, em períodos de duração variável ao 

longo ou no final da formação, enquanto experiências de trabalho, designadamente sob 

a forma de estágio. A título excecional, por razões supervenientes à entrada em 

funcionamento do curso, e mediante autorização prévia dos serviços competentes para 

os efeitos previstos no artigo 42.º da Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto, a FCT 

pode realizar-se, parcialmente, através da simulação de um conjunto de atividades 

profissionais relevantes para o perfil profissional associado à respetiva qualificação, a 

desenvolver em condições similares às do contexto real de trabalho. 

 

- artº 39º, nº2 

Acrescentar: “em colaboração com o coordenador dos cursos profissionais.” 

 



- artº 43º, nº1, alínea c) 

“Um representante dos alunos no caso do 3º ciclo (…) e profissional” 

 

- artº 43º, nº2 

“O representante dos alunos, bem como…” 

 

- artº 45º, novo nº 

Mediante autorização da Direção, as reuniões de Conselho de Turma podem ser 

realizadas à distância, ficando o modo de reunião registado em ata, garantindo-se 

sempre a colegialidade e a aprovação das decisões nos termos legais, designadamente, 

no que respeita ao quórum. 

 

- artº 49º, nº3 

Caso a reunião do conselho de turma seja realizada de forma presencial, em casos 

excepcionais decorrentes da actividade musical profissional dos docentes da EAMCN 

devidamente comprovada - ensaios e actuações em horário e local incompatível com a 

presença física na reunião – poderá ser autorizada pela Direcção a participação 

através de meios digitais, preferencialmente institucionais, ficando o modo de 

participação registado em acta, garantindo-se sempre a colegialidade e a aprovação 

das decisões nos termos legais, designadamente no que respeita ao quorum. 

 

- artº 56º, nº11 

As urnas mantêm -se abertas até às 20h por forma a permitir que docentes e não 

docentes a trabalhar nos polos possam votar. 

 

- artº 58º, nº4 

Acrescentar: “…e no site da escola”. 

 

- artº 61º, novo nº 

Para os casos cuja resolução, urgente e da sua exclusiva competência, seja necessária, 

o Diretor, ou um representante por si designado, deve estar permanentemente 

contactável, presencialmente ou por meios alternativos, por elementos do pessoal 

docente ou não docente, durante o horário de funcionamento da escola. 

 

- artº 63º, nº1, alínea f) 

Coordenador das Componentes de Formação Artística 

 

- artº 63º, nº1, alínea h) 

Coordenador dos Cursos Profissionais 

 

- artº 63º, nº1, alínea i) 

Coordenador do Projecto Educativo 

 

- artº 63º, nº2 

O adjunto da direção para o projeto Música e Intervenção Social – Orquestra Geração 

tem assento permanente nas reuniões do Conselho Pedagógico sem direito a voto. 

 

- artº 63º, novo nº 

Actual 63/2 

 



- artº 64º, alínea a) 

Após consulta aos Departamentos, elaborar a proposta de Projeto Educativo e 

submetê-la ao Conselho Geral. 

 

- artº 64º, alínea b) 

Acrescentar: “deverão ser ouvidos os representantes dos trabalhadores, nos termos 

legais.” 

 

- artº 68º, alínea c) 

 Pelo chefe dos serviços administrativos, ou por quem o substitua. 

 

- artº 74º, alínea a)  

Ciências Sociais e Humanas e Línguas — constituído pelas disciplinas de área de 

integração, filosofia, francês, geografia, história, história e geografia de Portugal, 

inglês, português e português língua não materna; 

 

- artº 74º, alínea b)  

Matemática, Ciências Experimentais e Expressões — constituído pelas disciplinas de 

ciências naturais, educação física, educação visual,  físico-química e matemática;  

 

- artº 75º, alínea a) 

Definir e divulgar (na página eletrónica da escola) os ajustamentos aos programas 

existentes dos diferentes instrumentos e classes de conjunto pelo respectivo grau (de 

acordo com o artº 49º da Portaria n.º 223-A/2018), onde constem obras de referência e 

repertório mínimo a interpretar. 

 

- artº 75º, alínea d) 

“Organizar (…), em grupos disciplinares” 

 

- artº 75º, alínea i) 

Identificar necessidades de formação dos docentes e promover a formação de 

formadores de entre os professores dos departamentos por forma a obter formações de 

conteúdos de interesse da escola. 

 

- artº 77º, nº1 

Acrescentar: “coordenador (…), propostos pelo diretor, nos termos previstos na lei, 

para o exercício do cargo” 

 

- artº 77º, nº3 

Em caso de interrupção do mandato, mesmo que temporária, por motivo de força 

maior, ou por decisão fundamentada da Diretora, a substituição será assegurada pelo 

docente colocado na posição seguinte na eleição referida em 1; na impossibilidade de 

uma designação por esse método, proceder-se-á a nova eleição logo que possível. 

 

- artº 78º, alínea h) 



Em articulação com o coordenador do Projeto Educativo, coordenar o contributo do 

departamento para a elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Educativo, 

do Plano Anual de Atividades e do Regulamento Interno da escola. 

 

- artº 79º, nº3 

“O Coordenador (…) a que pertence e das disciplinas que não cumpram o previsto no 

nº1 ou não possuam representante de disciplina.” 

 

- artº 80º, alínea b) 

Reunir com os professores da respetiva disciplina, a pedido do Diretor, do Conselho 

Pedagógico, do respetivo Coordenador, ou dos seus professores, com o objetivo de 

debater assuntos específicos da mesma, assegurando que destas reuniões sejam 

lavradas atas que ficarão arquivadas no dossiê dos respetivos departamentos. 

 

- artº 80º, alínea c) 

Incluir na b) e eliminar c) 

 

- Subsecção III  

Título: Diretores de Turma, Professores Tutores e respetivos coordenadores 

 

- art.º 81.º 

Substituir pelo Art.º 83.º - Diretor de turma e Professor Tutor (introduzir as figuras de 

DT e Tutor em primeiro lugar…) 

 

- artº 82º, alínea a) 

 Substituir pelo art. 84º - Diretor de Turma (idem);  

 

- artº 83º, alínea a) 

Substituir pelo art. 85º - Professor Tutor (idem); 

 

- artº 84º, nº1 

Substituir pelo artº 81º - Coordenador de Diretores de Turma e Coordenador de 

Professores Tutores;  

 

- artº 84º, nº2, alínea n) 

Acrescentar “Acompanhar e fomentar as medidas de apoio à aprendizagem no âmbito 

do DL n.º 54/2008. 

 

- artº 85º, nº1 

Substituir pelo artº 82º - Competências de Coordenador de Diretores de Turma e 

Coordenador de Professores Tutores 

 

- artº 86º: “coordenador” passa a “coordenadores”  

Título: Coordenadores das … 

nº 1: Os coordenadores (…) são nomeados(…). 

nº 2 : (…) compete, em especial, aos coordenadores (…).  

 

- artº 89º, nº2 

Compete ao Diretor, nos termos da legislação específica aplicável, designar os 

elementos permanentes, o/a coordenador/a e definir o local de funcionamento. 



- artº 92º 

A expressão ”Educação Especial” deve ser substituída por “Educação Inclusiva” 

Reformular o artigo: “A Educação Inclusiva rege-se pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 

de julho, e demais alterações, que estabelece os princípios e as normas que garantem a 

inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e 

potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da participação 

nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade educativa.” 

 

- artº 93º 

Alterar título: "Responsabilidades da escola no âmbito da educação inclusiva" 

 

- artº 93º 

A expressão “Educação Especial” deve ser substituída por “Educação Inclusiva” 

 

- artº 93º, alínea g) 

…na determinação das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão. 

 

- artº 99º, nº2 

Este serviço, para fins particulares, incluindo fotocópias para estudo ou utilização em 

aula, por professores ou alunos, e não diretamente relacionado com atividades 

exercidas ao serviço da escola, é pago segundo tabela fixada anualmente, podendo o 

referido pagamento ser efetuado por débito em cartão pré-pago. 

 

- artº 99º, novo nº 

3. Das fotocópias gratuitas, ao serviço da escola, deverá ser efectuado pela/o assistente 

operacional responsável o registo em documento próprio, com a indicação da 

finalidade e assinado pelo requisitante. 

 

- artº 104º, nº1 

Acrescentar “que poderá ser electrónico” 

 

- artº 105º, nº2 

Os alunos menores serão obrigados a exibir autorização de EE para sair e o 

funcionário em exercício terá de solicitar a mesma. 

 

- artº 105º, nº5 

É permitido o acesso a visitantes que pretendam assistir a apresentações públicas e que 

acompanhem alunos envolvidos nas mesmas. 

 

- artº 106º,alínea f) 

Acrescentar “que devem estar divulgadas na página eletrónica da escola.” 

 

- artº 106º, nova alínea 

g) Ter direito a ser ouvido no âmbito de procedimentos disciplinares contra si 

instaurados. 

 

- Novo artigo 

Artº 107º 

Provedor do aluno 



1. O Provedor do Aluno é um órgão independente, sem poderes executivos e a quem 

compete analisar, sempre em conformidade com a Lei, as questões apresentadas pelos 

estudantes, fazendo-as chegar aos órgãos competentes. 

 2. O provedor do Aluno é um professor da Escola, designado pelo Conselho Geral, que 

tem como objetivo orientar os alunos no exercício dos seus direitos e no cumprimento 

dos seus deveres, bem como facilitar a sua integração na comunidade escolar, 

contribuindo assim para a promoção do sucesso educativo. Compete-lhe apreciar 

reclamações ou sugestões apresentadas pelos alunos e adotar os procedimentos 

adequados na procura de soluções. 

 

 

→ 1ª RENUMERAÇÃO DOS ARTIGOS (por introdução dum novo artigo) 

 

- artº 107º, nº1 

Os alunos da EAMCN são responsáveis pelo cumprimento dos deveres que lhes são 

conferidos no âmbito do sistema educativo, nomeadamente pelo estatuto do aluno e 

ética escolar bem como pelo presente regulamento interno. 

 

- artº 107º, nº2, nova alínea 

e) Não circular nem permanecer injustificadamente fora dos espaços que lhes estão 

destinados 

 

- artº 107º, nº5 

“Na escola (…) apresentar-se respeitando as normas definidas no Regulamento 

Interno” 

 

- artº 110º, nº4 

As faltas dadas por alunos devido à participação em atividades autorizadas pela 

Direção devem ser justificadas em impressos próprios pelos professores responsáveis 

pela realização dessas atividades. 

 

- artº 115º 

Título do artigo "Faltas a apresentações públicas da Escola" 

 

- artº 117º, nº2 

Acrescentar “mediante parecer positivo do respectivo professor de instrumento ou de 

Canto e apresentação de comprovativo de participação na mesma actividade.” 

 

- artº 117º, nº3, alínea a) 

Realização de provas ou de apresentações públicas; 

 

- artº 117º, nº3, alínea b) 

Acrescentar: “no máximo de três ensaios por ano lectivo”. 

 

- artº 118º, nº2 

Acrescentar: “nos termos legais”. 

 

→ 2ª RENUMERAÇÃO DOS ARTIGOS (nº 119º repetido no Projecto, em dois 

artigos sucessivos) 

 



- artº 119º (2º), nº1 

“Para os alunos até 18 anos a violação do limite de faltas…” 

 

- artº 124º, nº6 

A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º 2 é da 

competência do Diretor que, para o efeito, deve ouvir o Diretor de Turma ou o 

professor Tutor, o aluno e o encarregado de educação se o aluno for menor. 

 

- artº 125º, nº4 

Acrescentar “Todos os objectos (…)serão apreendidos e entregues na Direção, em 

caso(…) infração cometida.” 

 

- artº 137 

Acrescentar: “São direitos do professor, (...) e secundário, e demais legislação 

aplicável.” 

 

- artº 137º, alínea j) 

 Ser informado de eventuais alterações na constituição das suas turmas ou nos alunos 

que lhe estão atribuídos, decorrentes, entre outros, de anulações de matrícula, 

transferência de escola ou alteração do regime de frequência, e ser consultado em 

situações de mudança de turma ou mudança de professor” 

 

- artº 137º, nova alínea 

k) Receber ajudas de custo e de transporte respeitantes a deslocações ao serviço da 

EAMCN”. 

 

- artº 138º, alínea a) 

Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno e conhecer os demais 

documentos orientadores da EAMCN. 

 

- artº 138º, alínea k) 

Informar e promover a participação dos alunos no processo de avaliação. 

 

- artº 138º, nova alínea 

Acrescentar aqui uma alínea: "Promover a motivação para o estudo da música, 

favorecendo o empenho no desenvolvimento artístico e técnico dos seus alunos, 

independentemente da disciplina que lecionam, numa perspetiva interdisciplina.;” 

 

- artº 142º, nº2 

No caso de reposição ou permuta de aulas, … 

 

- artº 142º, nº7 

Acrescentar: “A permuta (…) registada na base de dados, sem lugar à marcação de 

faltas.” 

 

- artº 143º, nº2 

 As horas previstas e não lecionadas podem ser recuperadas nos termos previstos no 

regulamento interno, contudo, quando respeitem a ausência dos docentes devidamente 

justificadas nos termos da lei e que sejam equiparadas a serviço docente efetivo, 



apenas poderão ser repostas, com acordo do docente, e sendo remuneradas enquanto 

trabalho suplementar, ou outra solução compatível aceite pelo docente. 

 

- artº 143º, nº3 

 A contabilidade do número de horas lecionadas em cada módulo deve ser registada na 

plataforma em vigor, e, no termo deste, terá de estar de acordo com a carga horária 

estipulada para o ano lectivo. 

 

- artº 144º 

Substituir “Calendário escolar” por “Plano Anual de Atividades” 

 

- artº 144º, novo ponto 

O Plano Anual de atividades constitui-se como a operacionalização do Projeto 

Educativo da Escola. 

 

- artº 146º, nº2 

A título excepcional, poderá o Diretor autorizar fundamentadamente, nas condições 

previstas na lei, a realização de reuniões com dispensa do disposto no número anterior. 

 

 

- arts.152º e 153º 

Propõe-se a alteração do título destes dois artigos,devendo ser referido o nome de 

Assistentes Operacionais,Encarregado Operacional, Assistentes Técnicos e 

Coordenador Técnico. 

 

- arts.152º, alínea h) 

 Eleger os seus representantes no Conselho Geral. 

 

- arts.153º, alínea f) 

Os Assistentes Operacionais devem apresentar-se com um distintivo que permita 

facilmente a sua identificação. 

 

- arts.153º, alínea g) 

Retirar a parte final, a partir de “mantendo-se disponível…” 

 

- arts.153º, alínea j) 

Retirar “sendo que o incumprimento deste dever implica a marcação de falta” 

 

- arts.153º, alínea n) 

Preparar as salas de audições, com a logística necessária, mediante um mapa de 

planeamento providenciado pela Coordenadora dos assistentes operacionais e 

fornecidos, à mesma, pela funcionária que regista as reservas de salas para audição; 

os professores de instrumento deverão indicar a logística necessária à Coordenadora 

dos assistentes operacionais. 

 

- arts.153º, alínea q) 

retirar “ou a casa” 

 

- arts.156º, alínea d) 



Contactarem o diretor de turma ou o tutor, por via do email institucional ou mediante 

marcação no horário de atendimento previsto para o efeito, sempre que pretenderem 

(...) educandos, cientes de que a resposta às questões será dada no referido horário de 

atendimento, de acordo com critérios de prioridade face à premência das questões, a 

avaliar pelos referidos docentes. 

 

- arts.156º, alínea m) 

Eliminar o texto anterior (se ficar contemplado no n.º 5 do art.º 107 e substituir por: (m.) 

promoverem a pontualidade dos educandos e o cumprimento dos horários de 

funcionamento da escola tanto na entrega dos alunos como, sobretudo, na sua recolha, 

evitando que assistentes ou docentes sejam forçados a fazer horas extraordinárias com 

crianças ao seu cuidado. 

 

- arts.156º, alínea n) 

 Promoverem a motivação para o estudo, em geral, e das disciplinas da área 

vocacional/musical, em especial, favorecendo o empenho no desenvolvimento artístico 

e técnico dos seus educandos. 

 

 

- arts.156º, alínea p) 

Não captar sons ou imagens do seu educando ou de outros alunos durante a realização 

de exames ou provas sem a prévia autorização escrita do presidente do júri, nem 

durante audições sem a autorização expressa do professor responsável respectivo. 

 

- arts.158º, novos pontos 

1.(…) 

2. A gravação áudio ou a captação de imagem de docentes ou não docentes carece da 

autorização dos próprios. 

3. A divulgação pública de imagem ou som de docentes ou não docentes, 

nomeadamente na internet, carece da autorização dos próprios. 

 

- artº 159º, nº2 

Acrescentar: e acordados com os assistentes operacionais envolvidos. 

 

- artº 161º 

O regulamento interno pode ser revisto ordinariamente quatro anos após a sua 

aprovação e extraordinariamente por deliberação do Conselho Geral que deverá 

verificar, a todo o momento, a conformidade deste regulamento com o Projecto 

Educativo da EAMCN e com eventuais alterações à lei, devendo, ouvido o Conselho 

Pedagógico, introduzir-lhe as alterações que considerar necessárias por maioria dos 

votos dos seus membros em efetividade de funções. 

 

- Anexo III 

* A disciplina de Instrumento do Curso Básico de Música pode ser organizada para 

que metade da carga horária semanal atribuída seja lecionada individualmente, 

podendo a outra metade ser lecionada a grupos de dois alunos ou repartida entre eles, 

ou a totalidade da carga horária semanal atribuída é lecionada a grupos de dois 

alunos, podendo, por questões pedagógicas ou de gestão de horários, ser repartida 

igualmente entre eles. (Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de Agosto, art.º 46.º, n.º 6, alínea 

b)) 



 

- Anexo IV 

* A disciplina de Instrumento do Curso Básico de Música pode ser organizada para 

que metade da carga horária semanal atribuída seja lecionada individualmente, 

podendo a outra metade ser lecionada a grupos de dois alunos ou repartida entre eles, 

ou a totalidade da carga horária semanal atribuída é lecionada a grupos de dois 

alunos, podendo, por questões pedagógicas ou de gestão de horários, ser repartida 

igualmente entre eles. (Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de Agosto, art.º 46.º, n.º 6, alínea 

b)) 

 

- Anexo V 

*As disciplinas de Canto e Instrumento no Curso Secundário de Música são 

leccionadas: a) individualmente, quando o curso é frequentado em regime integrado; b) 

a dois alunos, quando frequentado em regime supletivo, podendo neste caso, por 

questões pedagógicas ou de gestão de horários, a carga horária ser repartida 

igualmente entre eles. (Portaria n.º 229-A/2018, de 14 de Agosto, art.º 53.º, n.º 3, alínea 

b)) 

 

 

- Anexo XIV 

 

Acrescentar: “A EAMCN (...) para aluguer. O inventário destes instrumentos deve 

constar da base de dados, bem como a afetação dos instrumentos aos respectivos 

alunos.” 

 

Eliminar “O início (...) colegas de classe” e substituir por ”A afetação dos instrumentos 

aos respectivos alunos, com base em critérios de necessidade económica, deve ser 

aprovada em reunião de classe” 

 

Acrescentar um novo ponto: “8. Cabe ao coordenador de departamento a coordenação 

do aluguer de instrumentos, podendo delegar funções num ou mais colegas, durante o 

seu mandato”. 

 

Eliminar as referências nominais. 

 

 

           Aprovado em reunião do Conselho Geral da EAMCN, a 1 de Fevereiro de 2023. 

 

O Presidente do Conselho Geral da EAMCN, 

          João Pereira Coutinho 

         


