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REGULAMENTO INTERNO DA ESCOLA ARTÍSTICA DE MÚSICA 

DO CONSERVATÓRIO NACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. O Regulamento Interno da Escola Artística de Música do Conservatório 

Nacional (EAMCN) define o conjunto de normas que regulam o 

funcionamento organizativo e legal da escola tendo em conta a legislação em 

vigor. 

2. O presente regulamento tem como objetivos: 

a. Estabelecer as normas de funcionamento interno da EAMCN, tendo 

por base o enquadramento legal vigente;  

b. Regular os aspetos da vivência escolar relativamente aos quais a 

legislação seja omissa.  

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.  

 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

1. O Regulamento Interno aplica-se a toda a comunidade educativa da 

EAMCN, designadamente:  

a. Órgãos de Administração e Gestão; 

b. Estruturas de Orientação Educativa; 

c. Serviços Especializados de Apoio Educativo; 

d. Alunos; 

e. Pessoal Docente; 

f. Pessoal não Docente; 

g. Pais e Encarregados de Educação; 
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2. 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. 

3. São consideradas instalações da escola todas aquelas em que decorram, 

com caráter regular, atividades escolares da EAMCN, o que inclui, para 

além do seu edifício sede, os polos de ensino estabelecidos mediante 

protocolo com outras instituições e/ou autarquias.  

4. Para os efeitos do presente regulamento, considera-se, como parte da sua 

comunidade escolar, o pessoal docente, o pessoal não docente, os alunos, 

os pais e encarregados de educação que de alguma forma se relacionem 

com a atividade pedagógica e artística desenvolvida pela EAMCN. 

5. Fazem ainda parte integrante deste regulamento todos os anexos 

mencionados no respetivo texto. 

 

 

CAPÍTULO II 

CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA EDUCATIVA 

 

Secção I 

Oferta Educativa 

 

Artigo 3.º 

Cursos ministrados 

 

1. A EAMCN ministra os seguintes cursos de Música: 

a. Cursos de Iniciação; 

b. Cursos Básicos de Música; 

c. Curso Secundário de Música nas variantes de Instrumento e 

Composição; 

d. Curso Secundário de Canto; 

e. Curso Profissional de instrumentista de cordas e de teclas; 

f. Curso Profissional de sopros e percussão; 

g. Curso Profissional de instrumentista Jazz. 

 

2. O Conselho Pedagógico pode aprovar ou propor superiormente outras 

ofertas formativas para além das previstas no número anterior. 

3. O Conselho Pedagógico pode ainda aprovar a oferta de atividades ou de 

projetos complementares à formação prevista nas matrizes curriculares que 

concorram para a prossecução do Projeto Educativo. 

4. Em cada ano letivo, a abertura de novas turmas dos cursos profissionais 

mencionados no ponto 1 está condicionada à aprovação das entidades 

competentes do Ministério da Educação.   
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Artigo 4.º 

Regimes de frequência 

Os cursos básicos e secundários de Música e secundário de Canto podem ser 

frequentados nos seguintes regimes: 

a. Integrado, com frequência de todas as componentes do currículo na 

EAMCN;  

 

b. Articulado, com frequência das disciplinas das componentes de formação 

artística especializada, científica e técnica artística, na EAMCN e as restantes 

disciplinas numa escola de ensino geral; 

c. Supletivo, cursos cuja frequência é restrita às disciplinas da componente de 

formação artística especializada, no nível básico e das componentes de 

formação científica e técnica artística, no nível secundário.  

 

 

Secção II 

Admissão, matrícula, renovação e restrições de matrícula 

 

Artigo 5.º 

Admissão de alunos 

1. O ingresso em qualquer um dos cursos ministrados na EAMCN está 

condicionado à realização de uma prova de admissão eliminatória,  ao 

número de vagas a fixar em cada ano letivo e a critérios pedagógicos que 

se prendem com a formação de turmas e das classes de conjunto.  

2. Os candidatos devem estar nas condições legalmente previstas. 

3. A matriz e os critérios de avaliação das respectivas provas de admissão 

devem ser divulgados até 30 dias antes da abertura das inscrições. 

4. As datas das provas de admissão devem ser tornadas públicas até 10 dias 

úteis antes das datas em que se iniciam. 

5. 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.  

 

Artigo 6.º 

Matrículas 

Considera-se matrícula o ingresso pela primeira vez em qualquer um dos 

cursos ministrados, bem como aquele que é efetuado após um ou mais anos 
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sem que o aluno tenha efetuado a renovação da matrícula. 

 

Artigo 7.º 

Matrícula e renovação de matrícula nas Iniciações 

1. A matrícula ou renovação de matrícula no Curso de Iniciação, obriga à 

frequência de todas as disciplinas que constam do respetivo plano de 

estudos. 

2. O aluno frequentará o ano de Iniciação correspondente ao ano de 

escolaridade frequentado. 

Artigo 8.º 

Restrições de matrícula nas Iniciações 

1. Os alunos que frequentam as iniciações ficam impedidos de renovar a 

matrícula quando: 

a. Obtenham dois níveis NS  na avaliação das disciplinas no final do ano 

letivo, não podendo continuar o seu percurso formativo na EAMCN;  

b. Se verifique a manutenção da situação do incumprimento do dever de 

assiduidade por parte do aluno, cumpridos por parte da escola os 

procedimentos inerentes à ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 

previsto na lei.  

2. Os alunos que, por motivo de força maior devidamente comprovado, se 

encontrem na situação referida na alínea b) podem, mediante 

requerimento dirigido ao Diretor da escola, renovar a matrícula, desde que 

tal seja aprovado pelo Conselho Pedagógico. 

3. Caso um aluno obtenha um nível de NS em Instrumento no final do ano 

letivo, é avaliada a possibilidade de mudança de instrumento, condicionada 

à realização de um teste de admissão e à existência de vaga;  

 

Artigo 9.º 

Matrícula e renovação de matrícula nos Cursos Básicos de Música 

1. A matrícula ou renovação de matrícula no Curso Básico de Música, 

qualquer que seja o regime de frequência, obriga à frequência de todas as 

disciplinas que constam da respetiva matriz curricular.  

2. Podem matricular-se os candidatos que, sem prejuízo do disposto nos 

números seguintes, forem admitidos no ano/grau correspondente ou mais 

avançado, relativamente ao ano de escolaridade que frequentam, 

respetivamente no ensino básico, em correspondência com a Tabela 

constante do Anexo 1.  
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3. Excecionalmente, podem ser admitidos alunos nos Cursos Básicos de 

Música em regime de ensino integrado ou articulado, nos 6.º, 7.º ou 8.º 

anos de escolaridade, desde que o desfasamento anterior entre o ano de 

escolaridade frequentado e o ano ou grau de qualquer das disciplinas da 

componente de formação artística especializada não seja superior a um ano 

e mediante a elaboração de planos especiais de preparação e recuperação 

que permitam a progressão nas disciplinas da componente de formação 

artística especializada, com vista à superação do desfasamento existente no 

decurso do ano letivo a frequentar. 

4. Os alunos em regime supletivo podem frequentar qualquer um dos seus 

anos/graus, dos cursos básicos e secundários de música, desde que o 

desfasamento anterior entre o ano de escolaridade que frequentam no 

ensino básico ou secundário e os anos/graus de qualquer das disciplinas 

constantes do plano de estudos do curso do ensino especializado da 

música não seja superior a dois anos. 

 

Artigo 10.º 

Restrições de matrícula no Curso Básico de Música 

1. Os alunos que frequentam o Curso Básico de Música ficam impedidos de 

renovar a matrícula quando:  

a. Não obtenham aproveitamento, em dois anos consecutivos, em 

qualquer das disciplinas: Formação Musical, Instrumento, Classes de 

Conjunto; 

b. Não obtenham aproveitamento em dois anos interpolados na 

disciplina de Instrumento; 

c. Não obtenham aproveitamento em duas disciplinas da componente 

de formação artística especializada no mesmo ano letivo; 

d. Apresentam um desfasamento superior a dois anos em qualquer das 

disciplinas da componente de formação artística especializada, 

relativamente ao ano de escolaridade que frequentam; 

e. Se verifique a manutenção da situação do incumprimento do dever 

de assiduidade por parte do aluno, uma vez cumpridos por parte da 

escola os procedimentos inerentes à ultrapassagem do limite de 

faltas injustificadas previsto na lei. 

2.    Os alunos que frequentam o Curso Básico de Música em regime 

integrado ou articulado têm de mudar deste regime de frequência sempre 

que não consigam superar o desfasmento apresentado no início do ano 

letivo.  
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Artigo 11.º 

Matrícula e renovação de matrícula nos cursos secundários 

1. A matrícula ou renovação de matrícula nos cursos secundários em regime 

integrado/articulado, obriga à frequência de todas as disciplinas que 

constam do respetivo plano de estudos.  

2. A matrícula ou renovação de matrícula nos cursos secundários em regime 

supletivo obriga à frequência, no mínimo, de quatro disciplinas.  

3. Caso ainda não estejam concluídas, as disciplinas de frequência obrigatória 

serão as seguintes: 

a. Curso secundário de Canto — Canto, Formação Musical, Classes de 

Conjunto, e Línguas de Repertório;  

 

b. Curso secundário de Música — Instrumento / 

Composição, consoante a variante do curso secundário de Música 

frequentado, Formação Musical, Classes de Conjunto, e mais uma das 

disciplinas do plano de estudos.  

4. Os pedidos de anulação de matrícula a disciplinas do curso secundário 

serão analisados caso a caso, tendo em conta o percurso do aluno, o 

motivo do pedido e o legalmente previsto. 

 

Artigo 12.º 

Restrições de matrícula nos cursos secundários 

Os alunos dos cursos secundários ficam impedidos de renovar a matrícula no 

respetivo curso, nas seguintes situações: 

a. não obtenham aproveitamento durante dois anos consecutivos ou 

interpolados em qualquer das disciplinas das componentes de formação 

científica ou técnica artística; 

b. não obtenham aproveitamento em três disciplinas das componentes de 

formação científica ou técnica artística no mesmo ano letivo;  

c. tenham frequentado os cursos secundários de Música ou de Canto por um 

período de cinco anos letivos; 

d. se verifique a manutenção da situação do incumprimento do dever de 

assiduidade por parte do aluno, cumpridos por parte da escola os 

procedimentos inerentes à ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 

previsto na lei.  
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Artigo 13.º 

Matrícula e renovação de matrícula nos cursos Profissionais 

A matrícula ou renovação de matrícula nos cursos Profissionais obriga à frequência 

de todas as disciplinas que constam do respetivo plano de estudos. 

 

Artigo 14.º 

Restrições de matrícula nos cursos Profissionais 

1. Aos alunos dos cursos Profissioais que, à data de início do ano escolar, já 

tenham atingido 18 anos de idade não é permitida, em caso algum, a 

frequência pela terceira vez do mesmo curso no mesmo ano de 

escolaridade. 

2. Sempre que, após a época extraordinária de recuperação de módulos, o 

aluno tiver 9 ou mais módulos em atraso (no total das disciplinas do plano 

de estudos) ou 3 módulos em atraso, na disciplina de instrumento, deve o 

conselho de turma pronunciar-se sobre a adequação do perfil do aluno à 

natureza vocacional do curso de instrumentista, emitindo parecer sobre a 

renovação de matrícula ou encaminhamento para percurso formativo 

diferente.   

 

Artigo 15.º 

Mudança de Cuso/Instrumento 

1. Os alunos que pretendam uma mudança de curso ou mudança de 

instrumento, deverão apresentar um requerimento nos serviços 

administrativos. 

2. O requerimento deverá ser entregue até ao final: 

a. do 3º período, com vista à mudança no ano letivo subsequente; 

b. do 1.º período, com vista à mudança no decurso do ano letivo. 

3. O deferimento do pedido dependerá da decisão do Diretor após prévia 

análise da situação e da realização de um teste de aferição, podendo ainda 

solicitar caso o entenda, como meio auxiliar de deliberação, um parecer ao 

Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 16.º 

Transferências 

Os alunos que frequentem um curso básico ou secundário de música no ensino 

artístico especializado noutro estabelecimento de ensino e que pretendam 

ingressar na EAMCN, deverão apresentar um requerimento nos serviços 

administrativos dentro dos prazos legais. A admissão de alunos por transferência 
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está dependente dos resultados dos testes de admissão e da existência de vagas 

no curso e regime  pretendidos. 

 

Artigo 17.º 

Frequência de outras ofertas 

A frequência de outras ofertas obedece às regras específicas que o Conselho 

Pedagógico definir no momento da sua aprovação, nos termos do n.º 3, do art.º 

3.º.  

 

Subsecção I 

 

Classes de Conjunto 

Artigo 18.º 

 

1. Entende-se por Classes de Conjunto todas as disciplinas de Coro, 

Expressão Dramática, Orquestra, Música de Câmara e outros Conjuntos 

Instrumentais e/ou Vocais, que venham a ser aprovadas em Conselho 

Pedagógico. 

2. Cada classe de conjunto deve funcionar de acordo com um projeto anual, 

da responsabilidade do professor orientador e de outros responsáveis pelo 

projeto, devendo, ouvidos os departamentos envolvidos, ser apresentado 

ao diretor e obter a aprovação do Conselho Pedagógico, durante o mês de 

julho.  

3. 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.  

4. Para a aprovação referida no ponto anterior, o Conselho Pedagógico 

poderá, caso entenda necessário, consultar os professores de instrumento 

dos alunos intervenientes no projeto. 

 

Artigo 19.º 

     Frequência 

1. Em cada ano letivo, os alunos serão distribuídos por todas as Classes de 

Conjunto, à exceção do Coro Geral, antes da marcação de horários das 

componentes de formação científica e técnica-artística. Após a conclusão 

do processo de selecção, a lista de alunos que integram as Classes de 
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Conjunto deverá ser publicitada, com a indicação dos professores 

responsáveis e o respetivo horário.  

2. O aluno poderá matricular-se em mais de uma classe de Conjunto, 

mediante a aprovação dos professores orientadores das respetivas classes. 

3. O processo de frequência e funcionamento de cada uma das disciplinas que      

integram as Classes de Conjunto será definido anualmente e divulgado na 

página da EAMCN e afixado em lugar de estilo nas instalações da escola. 

4.  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.  

 

Artigo 20.º 

Frequência de mais de uma disciplina de Classes de Conjunto 

 

1. Caso o aluno frequente mais de uma disciplina de Classes de Conjunto, 

será considerada como avaliação final a mais elevada que obtiver. 

2. A reprovação por faltas numa dessas disciplinas implica a reprovação em 

todas as Classes de Conjunto em que participe. 

3. 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.  

Artigo 21.º 

Classes de Orquestra 

1. Os alunos dos cursos básicos ou secundários de instrumento de cordas ou 

de sopros devem frequentar prioritariamente uma classe de Orquestra não 

anulando outras experiências pedagógicas de classe de conjunto.  

2. Os casos de comprovada incompatibilidade de horário para a frequência de 

Orquestra serão analisados pela direção, devendo os mesmos ser 

atendidos e compatibilizados da melhor forma possível, salvaguardando, de 

forma equitativa e justa, os interesses do aluno e os interesses da escola. 

 

Secção III 

Matrizes Curriculares 

 

Artigo 22.º 

Matrizes Curriculares 

1. As matrizes curriculares das Iniciações, Curso Básico de Música, Curso 

Secundário de Música, Curso Secundário de Canto e dos cursos 
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Profissionais de Instrumentista de Cordas e Tecla, Sopros e Percussão e 

Jazz, são as constantes dos anexos II a X ao presente regulamento. 

2. No âmbito da flexibilidade legalmente prevista, no que respeita às cargas 

horárias e de oferta de disciplinas de Oferta Complementar, as matrizes 

curriculares dos cursos artísticos especializados previstas no número 1 

serão objeto de revisão por parte do Conselho Pedagógico, sempre que o 

mesmo o considere necessário. 

3. A integração de disciplinas de Oferta Complementar nas matrizes dos 

cursos artísticos especializados depende da aprovação anual por parte do 

Conselho Pedagógico. 

4.  Para a aprovação referida no número anterior, deverá ser submetida à            

apreciação do Conselho Pedagógico uma proposta com os seguintes 

elementos: professor proponente, alunos destinatários, 

fundamentação/objetivos, documentos curriculares, critérios de avaliação, 

carga horária, sala e equipamento necessários, outros elementos considerados 

pertinentes e o impacto esperado.  

5. Nos cursos Profissionais, as cargas horárias dos módulos que integram 

cada uma das disciplinas, podem ser ajustadas anualmente mediante 

aprovação pelo Conselho Pedagógico. 

 

Secção IV 

Avaliação das aprendizagens 

 

Artigo 23.º 

Objeto da avaliação 

1. A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, 

tendo por referência os documentos curriculares e, quando aplicável, as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular de base, 

com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

2.  A avaliação assume caráter formativo, contínuo e sistemático, ao serviço 

das aprendizagens, e fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de 

educação e aos restantes intervenientes informação sobre o 

desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os 

percursos para a sua melhoria. As informações obtidas em resultado da 

avaliação permitem a revisão do processo de ensino e de aprendizagem.  

3. As informações obtidas em resultado da avaliação permitem a revisão do 

processo de ensino e de aprendizagem. 

4. A avaliação certifica aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes 

adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito 
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das áreas de competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

5. A avaliação tem ainda por objetivo aferir se o aluno se enquadra no perfil 

adequado à frequência de um curso artístico especializado da música ou de 

um curso profissional na mesma área artística. 

6. 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.  

7.   O registo e divulgação de cada momento de avaliação devem ser 

efetuados preferencialmente até duas semanas de antecedência do mesmo. 

 

Artigo 24.º 

Avaliação 

1. A avaliação interna das aprendizagens: 

a. Compreende, de acordo com a finalidade que preside à recolha de 

informação, as seguintes modalidades: 

i. Formativa; 

ii. Sumativa; 

b. Mobiliza técnicas, instrumentos e procedimentos diversificados e 

adequados. 

c. A avaliação das disciplinas da componente de formação artística 

especializada dos cursos básicos de música, pode incluir a realização 

de provas gobais, as quais serão obrigatórias no 6.º ano ou 2.º grau 

e 9.º ano ou 5.º grau da disciplina de Instrumento. 

d. A avaliação das disciplinas de Instrumento, Canto e Música de 

Câmara,  nos cursos artísticos especializados nos regimes articulado 

e integrado e nos cursos profissionais terá de refletir, 

obrigatoriamente, a ponderação dos parâmetros da avaliação 

contínua, da prova de recital e da prova técnica, esta última no caso 

do Instrumento.  

2. Em complemento da avaliação interna, a avaliação externa: 

a. Gera informação a utilizar para fins: 

i. Formativos; 

ii. Sumativos; 

b. Compreende, em função da natureza de cada uma das ofertas 

educativas e formativas: 
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i. Provas de aferição; 

ii. Provas finais do ensino básico; 

iii. Exames finais nacionais; 

iv. Provas de aptidão artística (PAA); 

v. Provas de aptidão profissional (PAP). 

 

Artigo 25.º 

Provas para transição de ano ou grau 

1. Os encarregados de educação ou os alunos, quando maiores de idade, dos 

Cursos Básico e Secundário de Música e Secundário de Canto podem 

requerer ao Diretor a realização de provas de avaliação para transição de 

ano ou grau em disciplinas das componentes de formação artística 

especializada, científica e técnica artística, de acordo com as regras 

constantes no Anexo XIII. As provas referidas no número anterior aferem 

se o aluno adquiriu os conhecimentos e desenvolveu as capacidades e 

atitudes inerentes ao ano de escolaridade anterior àquele a que o aluno se 

candidata. 

2. A data limite para a realização das provas de transição de ano ou grau é o 

fim do mês de fevereiro. 

3. A classificação obtida na prova de transição de ano ou grau corresponde, 

em caso de aprovação, à classificação de frequência da disciplina no ano ou 

grau ao qual a mesma se reporta. 

 

Artigo 26.º 

Critérios de avaliação 

1. O Conselho Pedagógico define, no início do ano letivo, os critérios de 

avaliação para cada ano de escolaridade e disciplina, sob proposta dos 

Departamentos Curriculares.  

2. Os critérios referidos no ponto anterior devem ser publicados na página 

da EAMCN, encontrando-se também nos serviços administrativos para 

consulta na escola. 

3. Caso não existam alterações aos critérios do ano letivo anterior, até ao dia 

31 de outubro, consideram-se em vigor os critérios aprovados no ano 

letivo transato. 

4. O regulamento das PAA e PAP constam nos anexos XI e XII, 

respetivamente, ao presente RI e serão revistos, pelo CP, quando 

necessário. 
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Subsecção I 

Curso de Iniciação 

 

Artigo 27.º 

Avaliação no Curso de Iniciação 

 

1. 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).  

 

2. No decurso de cada ano letivo realizam-se momentos de avaliação (provas, 

audições), cuja classificação se reflete na avaliação contínua. 

 

Subsecção II 

Cursos Básicos 

 

Artigo 28.º 

Avaliação das Aprendizagens 

1. A avaliação das aprendizagens dos cursos artísticos especializados segue o 

regime geral de avaliação legalmente consignado para este nível de ensino, 

com as especificidades previstas nos artigos seguintes. 

2. A avaliação é realizada por período letivo, em cada disciplina, sendo a 

mesma de caráter quantitativo e expressa em níveis de 1 a 5. 

 

Artigo 29.º 

Condições de transição e aprovação no Curso Básico de Música  

1. A avaliação das disciplinas de 6.º ano ou 2.º grau e 9.º ano ou 5.º grau, da 

componente de formação artística especializada, inclui a realização de uma 

prova global, na disciplina de Instrumento, cuja ponderação não pode ser 

superior a 50 % no cálculo da classificação final da disciplina. 

2. A realização da prova global referida no número anterior deve ocorrer 

dentro do calendário escolar previsto para estes anos de escolaridade, 

podendo ainda decorrer dentro dos limites da calendarização definida para 

a realização de provas do ensino básico e das provas de equivalência à 

frequência, e desde que em datas não coincidentes com provas de âmbito 

nacional que os alunos tenham de realizar. 

3. O Departamento Curricular competente deve propor ao Conselho 

Pedagógico a informação sobre as provas globais, da qual conste o objeto 

de avaliação, as características e estrutura da prova, os critérios gerais de 
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classificação e a duração da mesma. 

4. Após a sua aprovação, a informação sobre as provas globais é afixada em 

lugar de estilo da escola até ao fim do mês de dezembro. 

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

classificação, na disciplina à qual a mesma se reporta.  

6. Caso o aluno falte à prova global, a mesma poderá ser remarcada, 

mediante a apresentação de requerimento por parte do encarregado de 

educação, no prazo de 48 horas, acompanhado de justificação da falta nos 

termos legalmente previstos. 

7. A aprovação de provas globais noutras disciplinas e anos compete ao 

Conselho Pedagógico, sob proposta do departamento curricular. 

8. A progressão nas disciplinas da componente de formação artística 

especializada é independente da progressão de ano de escolaridade. 

9. O aproveitamento obtido nas disciplinas da componente de formação 

artística especializada não é considerado para efeitos de retenção de ano 

no ensino básico geral, ou de admissão às provas finais de 2.º e 3.º ciclos 

do ensino básico. 

10. A retenção, em qualquer dos anos de escolaridade, de um aluno 

que frequenta os Cursos Básicos de Música não impede a sua progressão 

na componente de formação artística especializada. 

11. A obtenção, no final do último período letivo, de nível inferior a 3, 

em qualquer das disciplinas da componente de formação artística 

especializada impede a progressão nessas disciplinas, sem prejuízo da 

progressão nas restantes disciplinas daquela componente. 

12. Os alunos que frequentam os Cursos Básicos de Música, em regime 

integrado ou articulado, e apresentem um desfasamento entre o ano de 

escolaridade que frequentam no ensino básico e os anos ou graus que 

frequentam em disciplinas da componente de formação artística 

especializada que funcionem em regime de turma podem, por decisão da 

EAMCN, integrar o ano ou grau dessa disciplina correspondente ao ano de 

escolaridade frequentado, sem prejuízo da necessidade de realização da 

prova de transição de ano ou grau. 

13. A EAMCN pode adotar medidas de suporte à aprendizagem aos 

alunos dos Cursos Básicos, frequentados em regime integrado ou 

articulado, que não tiverem adquirido os conhecimentos, capacidades e 

atitudes em qualquer das disciplinas da componente de formação artística 

especializada, de modo a permitir a progressão nessas disciplinas e a 

superar o desfasamento existente no decurso do ano letivo a frequentar.  
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Artigo 30.º 

Conclusão e certificação do Curso Básico de Música 

1. A conclusão do ensino básico é certificada pelo Diretor da EAMCN, 

através da emissão, em regra, em formato eletrónico de:  

a. Diploma que ateste a conclusão do ensino básico; 

b. Certificado que discrimine as disciplinas e as respetivas 

classificações finais, bem como as classificações das provas finais do 

ensino básico. 

2. Os certificados a que se refere a alínea b) do número anterior devem, 

ainda, atestar a participação do aluno em representação dos pares em 

órgãos da escola e em atividades e projetos, designadamente, culturais, 

artísticos, desportivos, científicos, entre outros de relevante interesse 

desenvolvidos na escola. 

3. Os alunos que frequentam o curso, em regime supletivo, que obtenham 

aproveitamento em todas as disciplinas da componente de formação 

artística especializada têm direito a um diploma e certificado dos referidos 

cursos mediante comprovativo da certificação do 9.º ano de escolaridade. 

4. Para os alunos, em regime integrado ou articulado, a certificação da 

conclusão do ensino básico pode ser feita independentemente da 

conclusão das disciplinas da componente de formação artística 

especializada. 

5. A conclusão de um Curso Básico de Música implica a obtenção de nível 

igual ou superior a 3 em todas as disciplinas da componente de formação 

artística especializada. 

6. A pedido dos interessados podem ainda ser emitidas, em qualquer 

momento do percurso escolar do aluno, certidões das habilitações 

adquiridas, as quais devem discriminar as disciplinas concluídas e os 

respetivos resultados de avaliação. 

7. A emissão de diplomas, certificados, bem como de certidões, é da 

competência da EAMCN. 

 

Subsecção III 

Curso Secundário de Música e Curso Secundário de Canto 

 

Artigo 31.º 

Avaliação das aprendizagens 

A avaliação é realizada por período letivo, em cada disciplina, sendo a mesma de 

caráter quantitativo e expressa na escala de 0 a 20. 
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Artigo 32.º 

Condições de transição e aprovação nos Cursos Secundários de 

Música e de Canto 

1. A aprovação do aluno em cada disciplina e na PAA depende da obtenção de 

uma classificação final igual ou superior a 10 valores. 

 

2. A progressão nas disciplinas das componentes de formação científica e 

técnica artística faz-se independentemente da progressão nas disciplinas da 

componente de formação geral. 

 

3. A obtenção de classificação inferior a 10, em qualquer das disciplinas das 

componentes de formação científica e técnica artística, impede a progressão 

ou a aprovação na respetiva disciplina, sem prejuízo da progressão ou da 

aprovação nas restantes disciplinas. 

 

4. Para os efeitos do disposto no n.º 1 a classificação de frequência no ano 

terminal das disciplinas da componente de formação geral não pode ser 

inferior a 8 valores. 

 

5. A transição do aluno em todas as disciplinas da componente de formação 

geral para o ano de escolaridade seguinte verifica -se sempre que a 

classificação anual de frequência ou final de disciplina, consoante os casos, 

não seja inferior a 10 valores a mais que duas disciplinas, sem prejuízo do 

disposto nos números seguintes. 

 

6. Para os efeitos previstos no número anterior, são consideradas as disciplinas 

constantes da componente de formação geral a que o aluno tenha obtido 

classificação inferior a 10 valores, em que tenha sido excluído por faltas, ou 

em que tenha anulado a matrícula. 

 

7. Para a transição do 11.º para o 12.º ano, nas disciplinas da componente de 

formação geral, são consideradas, igualmente, as disciplinas em que o aluno 

não progrediu na transição do 10.º ano para o 11.º ano, nesta componente. 

 

8. Os alunos que, na componente de formação geral, transitam para o ano 

seguinte com classificações inferiores a 10 valores em uma ou em duas 

disciplinas progridem nessa ou nessas disciplinas, desde que a classificação ou 

classificações obtidas não sejam inferiores a 8 valores, sem prejuízo do 

disposto no número seguinte. 

 

9. Os alunos não progridem em disciplinas da componente de formação geral 

em que tenham obtido classificação inferior a 10 valores em dois anos 

curriculares consecutivos. 
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10. Os alunos que não transitam para o ano de escolaridade seguinte nas 

disciplinas da componente de formação geral não progridem nas disciplinas 

em que obtiveram classificações inferiores a 10 valores. 

 

Artigo 33.º 

Classificação final das disciplinas 

1. A classificação final das disciplinas é obtida da seguinte forma: 

a. Nas disciplinas anuais, pela atribuição da classificação de frequência; 

b. Nas disciplinas plurianuais, pela média aritmética simples das 

classificações anuais de frequência dos anos em que foram 

ministradas, com arredondamento às unidades. 

2. A classificação final em qualquer disciplina pode também obter-se pelo 

recurso à realização exclusiva, na qualidade de aluno autoproposto, de 

provas de equivalência à frequência ou de exames finais nacionais, sendo a 

classificação final, em caso de aprovação, a obtida na prova. 

 

Artigo 34.º 

Classificação final de curso 

1. A classificação final de curso é o resultado da aplicação da seguinte 

fórmula. 

CFC = (8MCD + 2PAA)/10 

em que: 

CFC = classificação final de curso (com arredondamento às unidades); 

MCD = média aritmética simples, com arredondamento às unidades, da 

classificação final obtida pelo aluno em todas as disciplinas  

PAA = classificação obtida na prova de aptidão artística. 

2. Concluem os Cursos Secundários de Música ou de Canto os alunos 

aprovados em todas as disciplinas da matriz curricular do respetivo curso e 

na PAA. 

3. Aos alunos em regime supletivo que obtenham aprovação em todas as 

disciplinas do respetivo curso e na PAA é conferido o direito à emissão 

dos diploma e certificado previstos no número seguinte, após 

comprovarem ter concluído noutra modalidade de ensino as disciplinas 

relativas à componente de formação geral. 

4. A conclusão de um curso é certificada através da emissão, em regra, em 

formato eletrónico de: 
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a. Um diploma que ateste a conclusão do nível secundário de educação e 

indique o curso concluído e a respetiva classificação final, bem como o 

nível de qualificação obtido; 

b. Um certificado que ateste o nível de qualificação, discrimine as 

disciplinas da  matriz curricular, o projeto apresentado na PAA e as 

respetivas classificações finais. 

5. Os certificados a que se refere a alínea b) do número anterior devem ainda 

atestar a participação do aluno em representação dos pares em órgãos do 

estabelecimento de ensino e em atividades e projetos, designadamente, 

culturais, artísticos, desportivos, científicos e no âmbito do suporte básico 

de vida, de Cidadania e Desenvolvimento, entre outros de relevante 

interesse social desenvolvidos no âmbito da escola. 

6. A requerimento dos interessados, podem ainda ser emitidas, em qualquer 

momento do percurso escolar, certidões das habilitações adquiridas, as 

quais devem discriminar as disciplinas concluídas e as respetivas 

classificações. 

7. A emissão do diploma, do certificado e das certidões referidos nos 

números anteriores é da competência da EAMCN. 

 

Subsecção IV 

Cursos Profissionais 

 

Artigo 35.º 

Condições de aprovação e progressão 

1. A aprovação em cada disciplina depende da obtenção, em cada um dos 

respetivos módulos, de uma classificação igual ou superior a 10 valores. 

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

Prova de Aptidão Profissional depende da obtenção de uma classificação 

final igual ou superior a 10 valores em cada uma delas.  

 

Artigo 36.º 

Classificações finais das disciplinas 

A classificação final de cada obtém–se pela média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada módulo 

Artigo 37.º 

Provas de recuperação de módulos 

1. Caso o aluno obtenha classificação inferior a 10 valores num módulo, terá 

de realizar uma atividade de recuperação a realizar em momento a definir 
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pelo professor em conjunto com o diretor de turma. 

2. Se o aluno faltar ou obtiver classificação inferior a 10 valores, apenas 

poderá voltar a realizar a atividade de recuperação na época extraordinária 

de recuperação de módulos definida no calendário escolar, sem prejuízo 

do disposto no número seguinte. 

3. No caso da falta for por motivo de doença ou por outro legalmente 

previsto e devidamente comprovado, poderá ser marcada outra data, 

anterior à da época extraordinária de recuperação de módulos, para a 

realização da atividade prevista. 

4. O aluno deverá requerer, no início de cada ano letivo a recuperação dos 

módulos não realizados no ano letivo anterior. 

 

Artigo 38.º 

Formação em Contexto de Trabalho 

1. A Formação em Contexto de Trabalho (FCT), consiste num conjunto de 

atividades profissionais e de formação, desenvolvidas sob a coordenação e 

acompanhamento da escola, que visam a aquisição e o desenvolvimento de 

competências técnico-artísticas relevantes para o perfil de desempenho do 

aluno à saída do curso de formação profissional  de instrumentista. 

2. A FCT visa: 

a. Desenvolver e consolidar, os conhecimentos e as competências 

adquiridas ao longo do curso em contexto real e simulado; 

b. Proporcionar experiências que facilitem a futura integração dos 

jovens no mundo do trabalho. 

3. 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.  

4. No contexto de projectos pontuais, a convite e/ou por iniciativa de uma 

entidade externa, a Direção da Escola terá de avaliar a qualidade e a 

possibilidade de concretização da FCT proposta. 
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Artigo 39.º 

Regulamentação da FCT 

1. Quando realizada em posto de trabalho, a concretização da FCT é 

antecedida e prevista em protocolo enquadrador, celebrado entre a escola 

e as entidades de acolhimento, as quais deverão desenvolver atividades 

profissionais compatíveis e adequadas ao perfil de desempenho exigido 

pelos alunos do curso profissional da EAMCN. 

2. Quando concretizada no espaço da EAMCN, a planificação, organização, 

desenvolvimento e avaliação, obedecerão aos princípios pré-definidos pelo 

professor orientador da FCT em colaboração com o coordenador dos 

cursos profissionais.  

 

Artigo 40º 

Avaliação da FCT 

1. A avaliação sumativa na FCT é expressa na escala de 0 a 20 valores. 

2. A aprovação do aluno na FCT depende da obtenção de uma classificação 

final igual ou superior a 10 valores. 

 

 

Artigo 41.º 

Classificação final do curso 

A classificação final do curso obtém -se mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

CFC = 0,22xFSC + 0,22xFC + 0,22xFT + 0,11xFCT + 0,23xPAP 

sendo: 

CFC = classificação final do curso, arredondada às unidades; 

FSC = média aritmética simples das classificações finais de todas as 

disciplinas que integram o plano de estudos na componente de formação 

sociocultural, arredondada às décimas; 

FC = média aritmética simples das classificações finais de todas as 

disciplinas que integram o plano de estudos na componente de formação 

científica, arredondada às décimas; 

FT = média aritmética simples das classificações finais de todas as 

disciplinas que integram o plano de estudos na componente de formação 

tecnológica, arredondada às unidades; 

FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às 

unidades; 

PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às 

unidades. 
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Subsecção V 

Conselhos de turma e de avaliação 

 

Artigo 42.º 

Conselho de turma 

A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com 

os alunos dos ensinos integrado e profissional, são assegurados pelo Conselho de 

Turma. 

 

Artigo 43.º 

Composição do Conselho de Turma 

1. O Conselho de Turma é constituído por: 

a. Todos os professores da turma; 

b. Dois representantes dos pais ou encarregados de educação;  

c. Um representante dos alunos no caso do 3º ciclo do ensino 

básico, ensino secundário e profissional;  

d. O diretor de curso quando se aplique.  

2. O representante dos alunos, bem como os pais e encarregados de 

educação, não integram as reuniões destes conselhos quando estas se 

realizem para efeitos de avaliação. 

3. Para efeitos de deliberação sobre avaliação, o Conselho de Turma é 

constituído, exclusivamente, por todos os professores de cada aluno. 

  

Artigo 44.º 

Competências do Conselho de Turma 

Compete ao Conselho de Turma: 

a. Caracterizar a turma;  

b. Assegurar a adequação do currículo às características específicas 

dos alunos;  

c. Propor estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as 

aprendizagens dos alunos;  

d. Conceber e delinear atividades complementares ao currículo;  

e. Articular as atividades dos professores da turma com as dos 

Conselhos de Departamentos Curriculares, designadamente no 

que se refere ao planeamento e coordenação de atividades 

interdisciplinares a nível de turma;  
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f.   Planear e coordenar as relações interdisciplinares nomeadamente 

quanto aos projetos de turma e visitas de estudo, devendo estas 

ser agendadas com o conhecimento de todos os professores da 

turma;  

g. Debater e propor soluções para os problemas pedagógicos e 

disciplinares, relacionados com os alunos da turma, 

nomeadamente quanto ao aproveitamento, assiduidade, disciplina, 

ritmo de aprendizagem, possíveis estratégias de recuperação, e 

casos de inadaptação;  

h. Articular a sua atividade com as deliberações tomadas pelo 

conselho de diretores de turma, designadamente no que diz 

respeito ao planeamento e coordenação das relações 

interdisciplinares, integração dos alunos na escola e relações 

interpessoais de professores e alunos, propondo soluções que 

pareçam mais adequadas;  

i.   Colaborar nas ações que favoreçam a inter-relação da escola com 

a comunidade;  

j.   Aprovar as propostas de avaliação a realizar no final de cada 

período letivo de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

Conselho Pedagógico;  

k. Preparar os documentos, relativos ao processo de aprendizagem e 

avaliação dos alunos, a serem disponibilizados aos pais e/ou 

encarregados de educação;  

l.   Reapreciar a avaliação dos alunos decorrente da interposição de 

recursos;  

m. Orientar o aluno na escolha de outro instrumento ou para a 

frequência de outra oferta formativa, caso seja necessário. 

 

Artigo 45.º 

Reuniões de Conselho de Turma  

1. As reuniões são convocadas pelo Diretor de Turma, por sua iniciativa ou 

por solicitação do delegado ou subdelegado de turma.  

2. O Conselho de Turma reúne, ordinariamente, no final de cada período e, 

extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo Diretor 

de Turma ou pelo Diretor, para tratar de assuntos de natureza 

pedagógica e/ou disciplinar.  

3. O trabalho do Conselho de Turma é coordenado pelo Diretor de Turma. 

Nas suas faltas e impedimentos, cabe ao diretor nomear o seu substituto, 
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de entre os docentes do conselho.  

4. Das reuniões de Conselho de Turma devem ser lavradas atas nas quais 

constem todas as questões relevantes. As atas devem ser entregues na 

Direção no prazo de cinco dias úteis, sendo uma cópia arquivada no 

dossier de turma para consulta dos docentes. 

5. 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.  

 

Artigo 46.º 

Composição do Conselho de Avaliação dos alunos em regime 

articulado e supletivo  

O Conselho de Avaliação é constituído por todos os professores do aluno e 

presidido pelo respetivo professor Tutor.  

 

Artigo 47.º 

Competências do conselho de avaliação dos alunos em regime 

articulado e supletivo 

Compete ao Conselho de Avaliação dos alunos em regime articulado e supletivo: 

a. Caracterizar o aluno;  

b. Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com o aluno e 

delinear atividades complementares ao currículo;  

c. Assegurar a adequação do currículo às características específicas do aluno;  

d. Identificar diferentes ritmos de aprendizagem;  

e. Orientar o aluno na escolha de outro instrumento ou para a frequência de 

outra oferta formativa, caso seja necessário.  

 

Artigo 48.º 

Reuniões do Conselho de Avaliação dos alunos em regime  

articulado e supletivo  

1. O Conselho de Avaliação deve reunir por motivo de falta de assiduidade do 

aluno ou, no final de cada período letivo, sempre que a falta de 

aproveitamento o justifique. 

2. Os Conselhos de Avaliação com caráter disciplinar são presididos pelo 

Diretor ou por quem o representar.  
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Artigo 49.º 

Faltas às reuniões de Conselho de Turma e de Avaliação 

1. A falta dos docentes a estas reuniões corresponde à marcação de falta a 

dois tempos letivos.  

2. As faltas às reuniões destes conselhos, quando convocadas para efeitos de 

avaliação, só podem ser justificadas nos termos legalmente previstos. 

3. 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. 

 

CAPÍTULO III 

ESTRUTURAS DE ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E 

ADMINISTRATIVA 

 

Artigo 50.º 

Órgãos de administração e de gestão 

1. A administração e gestão das escolas é assegurada por órgãos próprios, 

aos quais cabe cumprir e fazer cumprir os princípios e objetivos referidos 

nos artigos 3.º e 4.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a 

redação ao mesmo dada pelo Decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de julho.  

2. São órgãos de administração e gestão da EAMCN os seguintes: 

a. O Conselho Geral;  

b. O Diretor;  

c. O Conselho Pedagógico;  

d. O Conselho Administrativo.  

3. O funcionamento interno do Conselho Geral, Diretor, Conselho 

Pedagógico e Conselho Administrativo, é norteado por regimentos 

internos, elaborados nos primeiros trinta dias dos seus mandatos pelos 

respetivos órgãos nos termos legais. 
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Secção I      

Órgãos 

 

Subsecção I 

Conselho Geral 

 

Artigo 51.º 

Conselho Geral 

O Conselho Geral rege-se pelos artigos 11.º a 17.º do Decreto-lei n.º 75/2008, 

de 22 de abril, com a redação ao mesmo dada pelo Decreto-lei n.º 137/2012, de 

2 de julho, e pelo seu regimento interno.  

Artigo 52.º 

Composição 

1. Este órgão é composto por 21 elementos distribuídos do seguinte modo: 

a. Oito representantes do pessoal docente eleitos pelos seus pares;  

b. Quatro representantes dos pais e encarregados de educação 

eleitos pelos seus pares; 

c. Dois representantes do pessoal não docente, eleitos pelos seus 

pares; 

d. Dois representantes dos alunos do ensino secundário eleitos 

pelos seus pares;  

e. Dois representantes da autarquia (câmara municipal e junta de 

freguesia) designados pela câmara municipal de Lisboa;  

f.   Três representantes da comunidade local cooptados pelos 

restantes membros do Conselho Geral.  

2. O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral sem direito a voto.  

 

Artigo 53.º 

Competências 

São competências deste órgão as constantes do artigo 13.º do Decreto-lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, com a redação ao mesmo dada pelo Decreto-lei n.º 

137/2012, de 2 de julho.  

 

Artigo 54.º 

Funcionamento 

1. O Conselho Geral reúne ordináriamente uma vez por trimestre e 
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extraordinariamente sempre que convocado pelo respetivo presidente, por 

sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade 

de funções ou por solicitação do Diretor. 

2. As reuniões do Conselho Geral devem ser marcadas em horário que 

permita a participação de todos os seus membros. 

 

Artigo 55.º 

Designação de representantes 

1. Os representantes dos alunos, do pessoal docente e do pessoal não 

docente no conselho geral são eleitos separadamente pelos respetivos 

corpos.  

2. Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em 

assembleia geral de pais e encarregados de educação, sob proposta das 

respetivas organizações representativas, e, na falta das mesmas, em 

reunião de assembleia geral de pais e encarregados de educação 

convocada para o efeito pelo presidente do Conselho Geral.  

3. Os representantes do município são designados pela câmara municipal, 

podendo esta delegar tal competência na junta de freguesia.  

4. Os representantes da comunidade local, quando se trate de 

individualidades ou representantes de atividades de caráter económico, 

social, cultural e científico, são indicados pelos demais membros do 

conselho geral mediante proposta de pelo menos três dos seus membros, 

sendo cooptados os três nomes mais votados.  

5. Quando se trate de representantes de instituições ou organizações, estes 

são indicados pelas mesmas, sendo sujeitas a ratificação pelo Conselho 

Geral. 

 

Artigo 56.º 

Eleição dos representantes do pessoal docente e do pessoal  

não docente 

1. Nos sessenta dias úteis anteriores ao termo do respetivo mandato, o 

presidente do Conselho Geral convoca as assembleias eleitorais para a 

designação dos representantes do pessoal docente e do pessoal não 

docente naquele órgão de administração e gestão.  

2. As convocatórias mencionando as normas que regem o processo eleitoral, 

locais de afixação das listas de candidatos, hora e local ou locais do 

escrutínio, são afixadas e publicitadas nos lugares habituais.  

3. Os representantes do pessoal docente e do pessoal não docente 
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apresentam-se em listas separadas.  

4. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos e 

suplentes, em número igual ao dos respetivos representantes no Conselho 

Geral.  

5. As listas do pessoal docente devem assegurar, tanto quanto possível, a 

representatividade dos diferentes Departamentos Curriculares.  

6. As listas do pessoal não docente devem igualmente assegurar, tanto quanto 

possível, a representatividade das várias categorias profissionais.  

7. As listas deverão ser rubricadas pelos respetivos candidatos, que assim 

manifestarão a sua concordância.  

8. As listas serão entregues, até cinco dias úteis antes do dia da assembleia 

eleitoral, ao presidente do Conselho Geral ou a quem as suas vezes fizer, o 

qual imediatamente as rubricará e fará afixar nos locais mencionados na 

convocatória daquela assembleia.  

9. O pessoal docente e o pessoal não docente reúnem em separado, até 

cinco dias úteis antes da data de realização das assembleias eleitorais, para 

decidir da composição das respetivas mesas eleitorais, as quais serão 

constituídas por um presidente e dois secretários eleitos individualmente e 

dois suplentes.  

10. Cada lista deverá indicar até dois representantes para acompanhar todos 

os atos da eleição.  

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

e não docentes a trabalhar nos polos possam votar. 

12. A abertura das urnas é efetuada findo o período da votação, perante a 

respetiva assembleia eleitoral, lavrando-se ata, que será assinada pelos 

componentes da mesa, bem como pelos representantes das listas 

concorrentes.  

13. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de 

representação proporcional da média mais alta de Hondt.  

 

Artigo 57.º 

Designação dos representantes dos pais e encarregados de 

educação 

1. Nos sessenta dias úteis anteriores ao termo do respetivo mandato, o 

presidente do Conselho Geral solicita à associação de pais e encarregados 

de educação a convocação de uma assembleia geral de pais e encarregados 

de educação para promoção do processo eleitoral.  
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2. Na ausência de uma organização representativa, o presidente do Conselho 

Geral convoca, no mesmo prazo, uma assembleia geral de pais e 

encarregados de educação para se proceder à designação dos seus 

representantes no Conselho Geral.  

3. Os representantes dos pais e encarregados de educação apresentam-se em 

listas, as quais devem indicar os candidatos a membros efetivos e suplentes, 

em igual número ao dos respetivos representantes no Conselho Geral.  

4. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de 

representação proporcional da média mais alta de Hondt.  

 

Artigo 58.º 

Eleição dos representantes dos alunos do ensino secundário 

1. Nos sessenta dias úteis anteriores ao termo do respetivo mandato, o 

presidente do Conselho Geral convoca uma assembleia de alunos para a 

designação dos seus representantes no Conselho Geral.  

2. Os resultados da assembleia eleitoral serão transcritos na respetiva ata, a 

qual será assinada pelos membros da mesa e por um secretário.  

3. Da ata constará a indicação dos membros efetivos e suplentes. A mesma 

deverá ser entregue ao presidente do conselho geral no prazo de dez dias 

úteis após a assembleia eleitoral.  

4. Os resultados da eleição são afixados e publicitados nos lugares habituais e 

no site da escola.  

Artigo 59.º 

Designação dos representantes do município 

O presidente do Conselho Geral solicita à Câmara Municipal de Lisboa a designação 

dos seus representantes.  

 

Artigo 60.º 

Designação dos representantes da comunidade local 

Na primeira reunião do mandato, os representantes da comunidade local são 

cooptados pelos demais membros do Conselho Geral, nos termos do disposto nos 

números 4 e 5 do artigo 55.º.  
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Subsecção II 

Diretor 

 

Artigo 61.º 

Diretor 

1. O Diretor é o órgão de administração e gestão da EAMCN nas áreas 

pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial.  

2. O Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação ao mesmo dada 

pelo Decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de julho, define as suas competências, 

o procedimento para o seu recrutamento, a duração do mandato e todos 

os outros aspetos que definem o exercício do cargo.  

3. O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdiretor 

e por adjuntos, cujo número será definido de acordo com a legislação em 

vigor. 

4. 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.  

 

Subsecção III 

Conselho Pedagógico 

 

Artigo 62.º 

Conselho Pedagógico 

O Conselho Pedagógico é o órgão de administração e gestão que assegura a 

coordenação e orientação da vida educativa da EAMCN, nomeadamente nos 

domínios pedagógico e didático, de orientação e acompanhamento dos alunos e 

da formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente. 

 

 

Artigo 63.º 

Composição 

1. O Conselho Pedagógico é composto por 17 elementos, de acordo com a 

seguinte distribuição: 

a. Diretor, que preside; 

b. Nove Coordenadores dos Departamentos Curriculares; 
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c. Coordenador dos Diretores de Turma; 

d. Coordenador dos Professores Tutores; 

e. Coordenador das Iniciações; 

f. Coordenador das Componentes de Formação Artística  

g. Coordenador das Componentes de Formação Geral; 

h. Coordenador dos Cursos Profissionais;  

i. Coordenador do Projecto Educativo. 

2. 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.  

3. O Diretor pode, sempre que entenda conveniente, convocar para o 

Conselho Pedagógico outros elementos da comunidade educativa, que 

participarão nos trabalhos sem direito a voto.  

 

 

Artigo 64.º 

Competências 

Ao Conselho Pedagógico compete:  

a. Após consulta aos Departamentos, elaborar a proposta de Projeto 

Educativo e submetê-la ao Conselho Geral.  

b. Apresentar propostas para a elaboração do regulamento interno e dos 

planos anual e plurianual de atividades e emitir parecer sobre os respetivos 

projetos, consultados os Departamentos Curriculares e ouvidos os 

representantes dos trabalhadores nos termos legais;   

c. Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de 

autonomia;  

d. Elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal 

docente;  

e. Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar 

e vocacional, do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos;  

f. Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou 

disciplinas de conteúdo regional e local, bem como as respetivas estruturas 

programáticas;  

g. Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação 

curricular, dos apoios e complementos educativos e das modalidades 
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especiais de educação escolar; 

h. Adotar os manuais escolares, ouvidos os Departamentos Curriculares;  

i. Emitir parecer sobre currículos, programas, modelos de provas e outros 

instrumentos de avaliação, emanados da tutela ou propostos pelos 

Departamentos Curriculares; 

j. Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de 

formação em articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino 

superior vocacionados para a formação e a investigação;  

k. Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e sociocultural; 

l. Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 

m. Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente, de acordo 

com o disposto na legislação aplicável; 

n. Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos 

docentes, bem como da aprendizagem dos alunos, credíveis e orientados 

para a melhoria da qualidade do serviço de educação prestado e dos 

resultados das aprendizagens;  

o. Participar, nos termos regulamentados em diploma próprio, no processo 

de avaliação do desempenho do pessoal docente. 

 

Artigo 65º 

Funcionamento 

1. Nos primeiros trinta dias do seu mandato, o Conselho Pedagógico deve 

elaborar o seu próprio regimento.  

2. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetivo 

presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus 

membros em efetividade de funções, ou sempre que um pedido de 

parecer do Conselho Geral ou do Diretor o justifique.  

 

Artigo 66.º 

Recrutamento e mandato dos membros do conselho pedagógico 

1. Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares são eleitos, sob 

proposta do Diretor, nos termos legalmente previstos. 

2. O Coordenador do Projeto Educativo é designado pelo Diretor, depois de 

consultado o Conselho Pedagógico, tendo um mandato de quatro anos. 

3. Os Coordenadores de Iniciações, do ensino das Componentes de 
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Formação Geral, do ensino das Componentes de Formação Artística e dos 

Cursos Profissionais, dos Diretores de Turma e dos professores Tutores 

são designados pelo Diretor. 

4. O mandato dos Coordenadores dos Departamentos Curriculares tem a 

duração de quatro anos e cessa com o mandato do Diretor. 

5. Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares podem ser 

exonerados a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor, após 

consulta ao respetivo departamento.  

 

Subsecção IV 

Conselho Administrativo 

 

Artigo 67.º 

Conselho Administrativo 

O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-

financeira da EAMCN, nos termos da legislação em vigor.  

 

Artigo 68.º 

Composição 

O Conselho Administrativo é constituído: 

a. Pelo Diretor, que preside;  

b. Pelo subdiretor ou um dos adjuntos do Diretor, por ele designado para o 

efeito; 

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

 

Artigo 69.º 

Competências 

As competências do Conselho Administrativo estão consignadas no DL nº 75/2008 

de 22 de abril, na redação mais atual. 

 

Artigo 70.º 

Funcionamento 

O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetivo presidente, por sua 

iniciativa ou a requerimento de qualquer dos restantes membros.  
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CAPÍTULO IV 

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Secção I  

Estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica 

 

Artigo 71.º 

Estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica 

As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica visam apoiar o 

Diretor e o Conselho Pedagógico, assegurando a articulação curricular, a 

coordenação pedagógica e o acompanhamento e avaliação das atividades 

desenvolvidas pelos alunos, nomeadamente as inscritas no plano anual de atividades, 

e a avaliação de desempenho do pessoal docente.  

 

Subsecção I  

Coordenador do Projeto Educativo 

 

Artigo 72.º 

Coordenador do Projeto Educativo 

O exercício de funções de Coordenador do Projeto Educativo pode cessar a todo 

o momento, por decisão fundamentada do Diretor, ouvido o Conselho 

Pedagógico, ou a pedido do interessado, igualmente fundamentado, mas neste caso 

apenas no final do ano letivo.  

Artigo 73.º 

Competências 

Compete ao Coordenador do Projeto Educativo: 

a. Coordenar a elaboração do Projeto Educativo da escola;  

b. Colaborar, com o Diretor, na elaboração do plano anual de atividades;  

c. Participar nas reuniões do Conselho Pedagógico, mantendo este órgão 

informado sobre o desenvolvimento e concretização do Projeto Educativo;  

d. Coordenar a elaboração do Relatório de Autoavaliação, a apresentar até 

ao final do 1º período do ano letivo seguinte, identificando o grau de 

concretização dos objetivos fixados no projeto educativo e avaliando as 

atividades realizadas, designadamente no que diz respeito aos resultados 

escolares e à prestação do serviço educativo.  
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Subsecção II 

Departamentos Curriculares 

 

Artigo 74.º 

Departamentos Curriculares 

Os Departamentos Curriculares constituídos na EAMCN são os seguintes: 

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 lingua não materna; 

b. Matemática, Ciências Experimentais e Expressões — constituído pelas 

disciplinas de ciências naturais, educação física, educação visual, físico-

química e matemática;  

c. Cordas Friccionadas — constituído pelas disciplinas de violino, violeta, 

violoncelo, viola da gamba, contrabaixo e orquestras; 

d. FOCCA — constituído pelas disciplinas de órgão, guitarra, guitarra 

portuguesa, alaúde, flauta de bisel, harpa, cravo, baixo contínuo, 

instrumento de tecla (cravo/órgão), e acordeão;  

e. Sopros e Percussão — constituído pelas disciplinas de flauta transversal, 

clarinete, oboé, fagote, saxofone, trombone, trompa, trompete, tuba, 

percussão e orquestras de sopro;  

f. Teclas — constituído pelas disciplinas de piano, instrumento de tecla 

(piano) e acompanhamento e improvisação; 

g. Música 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; 

h. Teóricas — 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.  

i. Formação Musical, Coro e Atelier Musical 
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Artigo 75.º 

Competências 

Compete a cada Departamento Curricular: 

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.  

b. Contribuir para a elaboração, implementação e avaliação do Projeto 

Educativo da EAMCN;  

c. Discutir os problemas correntes e específicos das disciplinas em grupos do 

departamento; 

d. Organizar o trabalho, em função das necessidades, em grupos disciplinares; 

e. Organizar as atividades letivas e não letivas;  

f. Elaborar, implementar e avaliar o plano anual de atividades do 

departamento, tendo em vista a concretização do Projeto Educativo da 

escola;  

g. Discutir as grandes linhas de orientação artística da escola;  

h. Elaborar o respetivo regimento nos primeiros trinta dias do mandato;  

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.  

j. Colaborar na avaliação interna e externa da escola;  

k. Propor ao Conselho Pedagógico os manuais escolares a adotar;  

l. Propor ao Conselho Pedagógico ajustes nos conteúdos das disciplinas das 

componentes de formação artísticas, quando considere necessário; 

m. Exercer as demais competências que lhe sejam cometidas por lei.  

 

 

Artigo 76.º 

Funcionamento 

1. A articulação entre os docentes do Departamento Curricular e das áreas 

disciplinares que o integram e o Conselho Pedagógico é feita pelo 

Coordenador do Departamento Curricular.  

2. As reuniões do Departamento Curricular são convocadas pelo respetivo 
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coordenador.  

3. Os Departamentos Curriculares reúnem obrigatoriamente uma vez por 

período letivo.  

4. Podem ainda ser convocadas reuniões extraordinárias por solicitação dos 

docentes que integram o departamento ou do Conselho Pedagógico.  

5. Das suas reuniões serão obrigatoriamente lavradas atas, que ficarão 

arquivadas no dossiê dos respetivos departamentos.  

6. A transmissão de informação pode ser realizada diretamente em reunião, 

de forma escrita, por via eletrónica, ou ainda por outra a definir na 

primeira reunião do ano letivo.  

 

Artigo 77.º 

Coordenador de Departamento Curricular 

1. O coordenador de departamento é eleito pelo respetivo departamento, de 

entre uma lista de três docentes, propostos pelo diretor, nos termos 

previstos na lei, para o exercício do cargo.  

2. Sem prejuízo de condições que possam levar à interrupção do exercício do 

cargo de Coordenador de Departamento Curricular, este será eleito por 

um período de quatro anos.  

3. 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. 

4. Para além do disposto na legislação aplicável, o Coordenador de 

Departamento Curricular terá ainda o direito à atribuição suplementar de 

um mínimo de duas horas na componente não letiva, no seu horário, pelo 

exercício do referido cargo, em função do número de professores e 

disciplinas do respetivo departamento. 

5. Este número de horas será definido anualmente pelo Diretor, ouvido o 

Conselho Pedagógico.  

 

Artigo 78.º 

Competências do Coordenador de Departamento Curricular 

Compete ao Coordenador de Departamento Curricular: 

a. Transmitir ao departamento as informações, decisões e conclusões do 

Conselho Pedagógico;  
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b. Organizar, no início do mandato, o funcionamento do departamento que 

coordena;  

c. Acompanhar e apoiar os novos professores na integração na EAMCN;  

d. Promover a articulação curricular quer entre os professores de uma 

mesma disciplina, quer entre os diversos professores que integram o 

respetivo departamento curricular com vista ao desenvolvimento de uma 

abordagem transversal do processo de ensino-aprendizagem;  

e. Promover a divulgação de materiais pedagógicos entre os professores;  

f. Promover a escolha de manuais, partituras ou outros recursos para as 

atividades letivas;  

g. Propor a aquisição de material e equipamento novo, depois de ouvidos os 

professores das áreas disciplinares ou grupos de recrutamento do 

departamento;  

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; 

i. Coordenar as orientações curriculares e as dos programas de estudo, 

promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação 

concreta da escola;  

j. Fomentar a articulação entre o departamento e as restantes estruturas de 

coordenação educativa e supervisão pedagógica, contribuindo para a 

qualidade educativa, bem como para o desenvolvimento de estratégias de 

diferenciação pedagógica;  

k. Contribuir para o apuramento de responsabilidades, em caso de extravio 

de material afeto ao departamento;  

l. Informar o Diretor sobre o material danificado e necessidade da respetiva 

substituição;  

m. Garantir a existência de um inventário atualizado do material afeto ao 

departamento, no final de cada ano letivo;  

n. Contribuir, ouvidos os restantes docentes do departamento, para uma 

otimização dos espaços e recursos que lhe são afetos;  

o. Manter organizada a documentação do departamento, de que constarão as 

planificações das disciplinas que o integram, quando a elas houver lugar, as 

atas das reuniões de departamento, o material proveniente do Conselho 

Pedagógico e demais documentos de interesse para os docentes do 

departamento, garantindo, aos mesmos, o acesso a esta documentação.  
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Artigo 79.º 

Representante de disciplina 

1. Nos casos dos departamentos com várias disciplinas, em que alguma delas 

possua três ou mais docentes afetos à sua lecionação, poderá haver lugar à 

eleição de um representante da mesma por decisão do coordenador de 

departamento, ouvidos os docentes da respetiva disciplina.  

2. O representante de disciplina é eleito por todos os professores que a 

lecionam.  

3. O Coordenador de Departamento deverá assumir a coordenação da 

disciplina a que pertence e das disciplinas que não cumpram o previsto no 

n.º 1 ou nao possuam representante de disciplina.  

 

Artigo 80.º 

Competências do representante de disciplina 

Ao representante de disciplina compete: 

a. Apoiar o Coordenador de Departamento no desempenho das suas 

competências, nomeadamente na definição das datas e constituição dos 

júris de provas de avaliação;  

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.  

 

Subsecção III 

Diretores de Turma, Professores Tutores e respetivos 

coordenadores 

 

Artigo 81.º 

 

Diretor de Turma e professor Tutor  

     Os alunos da EAMCN são orientados por: 

a. Um Diretor de Turma, no caso do regime integrado e do ensino 

profissional;  

b. Um Professor Tutor, no caso dos regimes articulado e supletivo.  
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Artigo 82º 

 

Diretor de Turma  

1. O Diretor de Turma é nomeado anualmente pelo Diretor de entre os 

docentes que lecionam uma turma.  

2. São competências do Diretor de Turma: 

a. Assegurar a articulação entre os professores da turma e os alunos, pais 

e encarregados de educação;  

b. Gerir a calendarização das provas de avaliação de forma a evitar, 

sempre que possível, a sobreposição de mais do que uma avaliação no 

mesmo dia, ou a sobreposição de avaliações com outras atividades 

letivas previstas no horário do aluno. 

c. Promover a comunicação e a colaboração entre professores e alunos;  

d. Acompanhar o aluno de forma a desenvolver estratégias que visem 

facilitar a sua integração na escola e nos projetos artísticos que sejam 

mais adequados;  

e. Promover uma articulação entre as atividades pedagógicas e artísticas; 

f. Promover a eleição do delegado e subdelegado de turma;  

g. Reunir os alunos sempre que necessário, por sua iniciativa ou a pedido 

do aluno delegado de turma, a fim de resolver os problemas 

diagnosticados na turma ou acerca dos quais interesse ouvi-la;  

h. Organizar e manter o dossiê de turma atualizado;  

i. Informar no início do ano letivo os alunos e encarregados de educação 

sobre o regime de faltas e participações em apresentações públicas; 

j. Verificar semanalmente as faltas dos alunos da turma.  

k. Informar os encarregados de educação ou os alunos quando maiores 

de idade, sobre o aproveitamento, assiduidade e comportamento dos 

mesmos logo após a realização dos conselhos de turma ou sempre que 

seja necessário;  

l. Fazer o acompanhamento do aluno na execução da medida corretiva 

ou disciplinar sancionatória, em articulação com os encarregados de 

educação e com os professores da turma;  

m. Promover junto do Conselho de Turma a realização de ações 

conducentes à aplicação do projeto educativo da EAMCN, numa 

perspetiva de envolvimento dos encarregados de educação e de 

abertura à comunidade;  
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n. Presidir às reuniões de Conselho de Turma e acompanhar e fomentar 

as medidas de apoio à aprendizagem no âmbito do DL n.º 54/2008..                 

 

Artigo 83.º 

 

Professor Tutor  

1. O Professor Tutor é designado anualmente pelo Diretor, prioritariamente, 

de entre os docentes que lecionam a disciplina de instrumento. 

2. São competências do Professor Tutor: 

a. Certificar-se que o aluno frequenta todas as disciplinas em que está 

matriculado até ao final do mês de outubro;  

b. Coordenar os docentes de um aluno no sentido de antecipar e 

resolver problemas educativos;  

c. Convocar o Conselho de Avaliação sempre que o efeito das faltas de 

assiduidade ou a falta de aproveitamento o justifique, abrangendo esta 

convocatória todos os professores do aluno; 

d. Promover a ligação entre a escola e a família, acompanhando o 

percurso pedagógico dos seus tutorandos; 

e. Agilizar a comunicação entre todos os elementos da comunidade 

escolar informando, no início do ano letivo, os seus tutorados e 

encarregados de educação sobre regime de faltas e participações em 

apresentações públicas; 

f. Solicitar aos professores dos alunos que comuniquem, por escrito, 

qualquer problema de ordem disciplinar ou pedagógica; 

g. Verificar semanalmente as faltas dos alunos da sua tutoria;  

h. Convocar e presidir às reuniões de avaliação; 

i. Verificar, em cada período, as avaliações lançadas por todos os 

professores de cada tutorado que são comunicadas pela direção; 

j. Transmitir as informações relativas à falta de aproveitamento ou 

outras, de um aluno, ao respetivo encarregado de educação ou ao 

próprio quando maior de idade, logo após a realização do conselho de 

avaliação ou sempre que seja necessário; 

k. Colaborar com a direção no processo da renovação de matrícula dos 

alunos; 

l. Organizar uma pasta de tutoria, disponível para consulta do 

Coordenador dos Professores Tutores, com a lista de alunos, horário 

de atendimento, convocatórias e actas das reuniões de avaliação, 
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registo de contatos com os encarregados de educação e outros 

elementos pertinentes; 

m. Apresentar um relatório de tutoria no final do ano letivo. 

 

Artigo 84.º 

 

Coordenador de Diretores de Turma e Coordenador de  

Professores Tutores  

1. O Coordenador dos Diretores de Turma e o Coordenador dos 

professores Tutores são nomeados pelo Diretor.  

2. Em caso de interrupção do mandato, por motivo de força maior ou por 

decisão fundamentada do Diretor, a substituição será assegurada por um 

outro Diretor de Turma, ou professor Tutor, a designar pelo Diretor.  

 

Artigo 85.º 

Competências do Coordenador de Diretores de Turma e 

Coordenador de Professores Tutores  

São atribuições do Coordenador dos Diretores de Turma e do Coordenador dos 

Professores Tutores: 

a. Coordenar as atividades do Conselho dos Diretores de Turma e do 

Conselho de Professores Tutores, respetivamente;  

b. Colaborar com os órgãos de administração e gestão escolar, na 

implementação das suas deliberações;  

c. Transmitir adequadamente todas as informações, pareceres e deliberações 

relativas às reuniões em que participe no desempenho do seu cargo;  

d. Manter atualizada toda a informação relativa aos Diretores de Turma e aos 

Professores Tutores, nomeadamente a legislação aplicável bem como as 

diretivas emitidas pelos órgãos de administração e gestão escolar; 

e. Reunir com os Diretores de Turma ou com os Professores Tutores no 

início do ano letivo e no final de cada período, com vista à preparação das 

reuniões de avaliação;  

f. Uniformizar procedimentos entre os Diretores de Turma e entre os 

professores Tutores;  

g. No caso do Coordenador dos Professores Tutores, assegurar o contacto 

entre a EAMCN e as escolas de ensino geral dos alunos em regime 

articulado, e promover o diálogo relativamente à elaboração de horários e 

às informações sobre as avaliações dos respetivos alunos;  
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h. No caso do Coordenador dos Diretores de Turma, dinamizar e coordenar 

a realização de projetos interdisciplinares das turmas do regime integrado;  

i. Identificar necessidades de formação no âmbito da direção de turma;  

j. Apresentar ao Diretor um relatório crítico anual do trabalho desenvolvido, 

até ao final do ano letivo.  

 

Secção II 

Estruturas de Coordenação e Apoio Educativo  

Artigo 86.º 

Coordenadores das Componentes Artísticas e dos Cursos 

Profissionais  

1. Os coordenadores das Componentes Artísticas e dos Cursos Profissionais 

são nomeados pelo Diretor, sendo os seus mandatos de quatro anos.  

2. Sem prejuízo de outras competências previstas na lei, ou delegadas pelo 

Diretor, compete, em especial, aos coordenadores das Componentes 

Artísticas e dos Cursos Profissionais: 

a. Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e 

componentes de formação do curso, em colaboração com as restantes 

estruturas intermédias de articulação e coordenação pedagógica; 

b. Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito das 

componentes de formação artística; 

c. Articular com os órgãos de administração e gestão escolar, bem como 

com as estruturas intermédias de articulação e coordenação 

pedagógica, no que respeita aos procedimentos necessários à realização 

das provas de aptidão profissional (PAP) e de aptidão artística (PAA);  

d. Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria 

de apoio socioeducativo;  

e. Organizar todo o processo de avaliação das componentes artísticas 

especializadas em colaboração com a Direção da escola. 

 

Artigo 87.º 

Coordenador das Componentes de Formação Geral e 

Coordenador das Iniciações  

1. Os Coordenadores das Componentes de Formação Geral e das Iniciações 

são nomeados pelo Diretor, sendo o seu mandato de quatro anos.  

2. Sem prejuízo de outras competências previstas na lei, ou delegadas pelo 
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Diretor, compete-lhes promover a articulação entre as aprendizagens nas 

diferentes disciplinas e componentes de formação dos respetivos níveis de 

ensino. 

 

Artigo 88.º 

Coordenador do Desporto Escolar 

1. O Coordenador do Desporto Escolar é nomeado pelo Diretor de entre 

os professores de Educação Física da EAMCN, para um mandato de quatro 

anos. 

2. Sem prejuízo de outras competências previstas na lei ou delegadas pelo 

Diretor, compete ao Coordenador do Desporto Escolar: 

a. coordenar e orientar as atividades desportivas no âmbito do desporto 

escolar; 

b. coordenar a atividade dos vários intervenientes no projeto de desporto 

escolar e assegurar a articulação com o projeto educativo e o plano 

anual de atividades da escola, em colaboração com os órgãos de 

administração e gestão escolar da EAMCN.  

 

 

Artigo 89.º 

Equipa multidisciplinar de apoio à Educação Inclusiva 

1. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), constitui 

um recurso organizacional que tem por objetivo contribuir para a 

integração plena dos seus alunos, garantindo a sua inclusão. 

2. Compete ao Diretor, nos termos da legislação específica aplicável, designar 

os elementos permanentes, o/a coordenador/a e definir o local de 

funcionamento.  

 

Artigo 90.º 

Competências da EMAEI 

As competências da EMAEI são as previstas no n.º 9, do artigo 12º, do Decreto-Lei 

n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua atual redação. 

 

Artigo 91.º 

Constituição da EMAEI 

1. A EMAEI é composta por elementos permanentes e por elementos 

variáveis. 
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2. São elementos permanentes: 

a. Um dos docentes que coadjuva a Diretor; 

b. Um docente de Educação Especial; 

c. Três membros do conselho pedagógico com funções de coordenação 

pedagógica de diferentes níveis de educação e ensino; 

d. Um psicólogo. 

3. São elementos variáveis: 

a. O docente titular de grupo /turma ou o Diretor de Turma do aluno, 

consoante o caso ou outros docentes; 

b. Técnicos do centro de recurso para a inclusão (CRI) e outros técnicos 

que intervêm com o aluno.  

 

Artigo 92.º 

Educação Inclusiva  

1. 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  

 

2. A Educação Especial, de acordo com a legislação em vigor visa enunciar um 

conjunto de princípios, práticas e condições de operacionalização da 

Educação Inclusiva. 

 

 

Artigo 93.º 

Responsabilidades da escola no âmbito da educação inclusiva  

São competências da Educação Inclusiva: 

a. Promover a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso educativos, a 

autonomia e a estabilidade emocional de todos os alunos, bem como 

promover a igualdade de oportunidades; 

b. Garantir a presença e participação dos pais/encarregados de educação em 

todo o processo escolar; 

c. Sempre que os encarregados de educação comprovadamente não exerçam 

o direito de participação, cabe à escola desencadear as medidas 

apropriadas em função das necessidades educativas identificadas; 

d. Articular o trabalho colaborativo e de corresponsabilização de todos os 

docentes implicados no processo de ensino/aprendizagem, bem como 
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mobilizar todas as instituições da comunidade que permitam potenciar 

sinergias, competências e recursos locais promovendo a articulação das 

respostas; 

e. Colaborar com a EMAEI na elegibilidade e avaliação dos alunos 

identificados e na organização e incremento dos apoios adequados;           

f. Participar na avaliação técnico pedagógica dos alunos identificados; 

g. Articular com a EMAEI na determinação das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão;  

h. Colaborar com a EMAEI na elaboração do relatório técnico pedagógico 

(RTP) resultante da avaliação especializada de cada aluno identificado; 

i. Caso sejam propostas pela EMAEI adaptações curriculares significativas, 

participar na elaboração, monitorização e avaliação do programa educativo 

individual (PEI), nos termos previstos no RTP; 

j. Participar na elaboração do plano individual de transição (PIT) de cada 

aluno nos três anos antes da idade limite da escolaridade obrigatória; 

k. Intervir, caso sejam mobilizadas medidas adicionais, nos termos previstos 

no RTP/PEI, nomeadamente nas adaptações curriculares significativas, no 

desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado e no 

desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social, nos 

termos legalmente previstos; 

l. Participar na melhoria das condições e do ambiente educativo da EAMCN 

numa perspetiva de inclusão e de educabilidade universal, equidade, 

personalização, flexibilidade, autodeterminação, envolvimento parental e 

interferência mínima; 

m. Contribuir ativamente, enquanto dinamizadora, participante enquanto 

especialista na diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem; 

n. Zelar pela correta aplicação das medidas preconizadas no Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho, na redação mais atual. 

 

Artigo 94.º 

Serviço de Psicologia e Orientação 

1. O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), da EAMCN é um serviço 

especializado de apoio educativo que articula com as diferentes estruturas 

de orientação educativa da escola com o objetivo de promover condições 

que assegurem o bem-estar a inclusão e integração social e escolar dos 

alunos. 
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2. O SPO assegura na implementação das suas atribuições o acompanhamento 

do aluno, individualmente ou em grupo, ao longo do processo educativo. 

 

Artigo 95.º 

Competências do SPO 

São competências do SPO: 

a. Contribuir para o desenvolvimento integral do aluno e para a construção 

da sua identidade; 

b. Promover o bem-estar e a saúde mental dos alunos, reduzindo o impacto 

dos problemas comportamentais, sociais e emocionais no desempenho 

escolar; 

c. Prestar apoio no domínio psicopedagógico a alunos, professores, 

encarregados de educação tendo em vista o sucesso educativo;  

d. Colaborar com os professores, na identificação, análise e acompanhamento 

das causas de insucesso escolar, problemas de desenvolvimento e 

dificuldades de aprendizagem, entre outras problemáticas, e propor as 

medidas tendentes à sua superação; 

e. Proceder à observação e/ou avaliação psicológica de situações relacionadas 

com problemáticas várias, sempre que necessário; 

f. Elaborar os relatórios de observação, avaliação psicológica e colaborar 

com a EMAEI na elaboração dos relatórios técnico-pedagógicos e 

programa educativo individual, e plano individual de transição; 

g. Promover atividades específicas de orientação vocacional dirigidas aos 

alunos do 9º ano e seguintes, através de programas e ações de 

aconselhamento a nível individual e de grupo. 

h. Promover ações de sensibilização à restante comunidade educativa. de 

forma a colmatar necessidades emergentes; 

i. Participar na Equipa Multidisciplinar de Apoio a ̀ Educação Inclusiva, nos 

termos legalmente previstos, membro permanente especializado em 

Psicologia e Orientação, como recurso humano de apoio à aprendizagem e 

à inclusão, em colaboração com os demais elementos constituintes da 

mesma. 
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      Artigo 96.º 

Gabinete de Produção 

1. O gabinete de produção é composto por: 

a. O Diretor; 

b. O Subdiretor; 

c. Os adjuntos do Diretor; 

d. Um técnico especializado de produção; 

e. Um assessor de comunicação e produção; 

f.   Um assessor de imagem. 

2. Integram o departamento de produção, os docentes que contratualmente 

ou pontualmente sejam indicados pela Direção para apoiar a execução das 

atividades artísticas e académicas da EAMCN. 

 

Artigo 97.º 

Competências do Gabinete de Produção 

Compete ao Gabinete de Produção: 

a. Rececionar e apresentar propostas de atividades que promovam as 

competências artísticas e académicas da EAMCN, dos seus docentes e 

alunos;  

b. Promover condições e, juntamente com os professores responsáveis de 

cada projeto, organizar a execução das atividades a serem apresentadas; 

c. Gerir artística e tecnicamente todas as necessidades de cada projeto, 

atividades internas e externas, bem como a sua exequibilidade.  

d. Garantir que todas as atividades decorram de acordo com o determinado 

no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e demais legislação de 

suporte. 

 

Secção III 

Serviços  

 

Artigo 98.º 

Secretaria 

1. A secretaria é o centro administrativo da escola, competindo-lhe para além 

de outras atribuições legais: 

a. Organizar os processos individuais de alunos e do pessoal docente e 
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não docente;  

b. Centralizar os processos de matrícula e transferência de alunos;  

c. Receber e dar seguimento às solicitações apresentadas à escola e tratar 

das questões relacionadas com o seguro escolar.  

2. A secretaria tem um horário de atendimento público definido, no início de 

cada ano escolar, pelo Diretor.  

 

Artigo 99.º 

Reprografia 

1. A reprografia fornece um serviço de cópias em horário definido no início 

do ano escolar pelo Diretor, podendo ser utilizada por alunos, docentes e 

demais membros da comunidade escolar.  

2. 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.  

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.  

 

Artigo 100.º 

Centro de recursos 

1. O centro de recursos está ao serviço de toda a comunidade educativa e 

corresponde ao conjunto da Biblioteca, Mediateca, recursos informáticos, 

Auditórios, bem como de outros recursos que venham a ser 

disponibilizados pela EAMCN.  

2. A utilização dos serviços prestados através do centro de recursos está 

sujeita aos horários definidos no início do ano escolar e ao cumprimento 

rigoroso das regras de utilização que constam dos respetivos regulamentos 

aprovados pelo Diretor, afixados em lugar de estilo e divulgados na página 

da EAMCN. 

 

Artigo 101.º 

Aluguer de instrumentos musicais 

1. No âmbito do centro de recursos, poderá ser disponibilizado o aluguer de 

instrumentos pela EAMCN, que se rege por regulamento próprio divulgado 
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na página da EAMCN na internet e no anexo XIV  a este regulamento  

2. O referido aluguer poderá ser requerido por qualquer membro da 

comunidade escolar, observadas as regras que sejam definidas, neste 

âmbito, pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico.  

3. Sendo estabelecida esta possibilidade, será designado anualmente um 

professor responsável pelo aluguer de instrumentos.  

4. A este professor competem todas as responsabilidades pela coordenação 

do referido processo, devendo nomeadamente garantir a existência de 

seguro, suportado pelo interessado, e que cubra eventuais danos no 

instrumento alugado.  

5. É ainda competência do professor responsável o contacto com os técnicos 

especializados referenciados pela EAMCN, na manutenção de instrumentos. 

 

Artigo 102.º 

Utilização de cacifos 

1. A escola pode disponibilizar cacifos aos alunos e professores para 

acondicionar material indispensável à frequência, preparação e realização 

de atividades letivas.  

2. Havendo cacifos disponíveis, os alunos ou professores têm direito à sua 

requisição, devendo utilizá-lo para o fim a que se destina mantendo-o no 

mesmo estado de conservação que o recebeu. 

3. A requisição de cacifo é solicitada ao assistente operacional responsável 

pelo processo. 

 

Artigo 103.º 

Outros serviços disponibilizados nas atuais instalações provisórias 

Na ausência de cantina e bar próprios, a EAMCN utiliza estes serviços através de 

protocolo firmado com a Escola Secundária Marquês de Pombal.  

 

 

 

 

 

 



50 
 

CAPÍTULO V 

COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Secção I 

Alunos 

 

Artigo 104.º 

Identificação dos alunos 

1. No início de cada ano letivo, é entregue ao aluno um cartão de 

identificação escolar que poderá ser electrónico.  

2. A sua apresentação é obrigatória sempre que para tal for solicitado por 

docentes, pessoal administrativo ou assistentes operacionais.  

 

Artigo 105.º 

Entrada e saída das instalações 

1. O aluno tem obrigatoriamente de ser portador do cartão de identificação 

escolar para ter acesso às instalações da escola.  

2. Os alunos menores serão obrigados a exibir autorização dos EE para sair e 

o funcionário em exercício terá de solicitar a mesma.  

3. Na situação referida no número anterior, a autorização deverá ser 

registada na caderneta do aluno ou outro meio disponível.  

4. Quando alguém pretender, justificadamente, entrar na escola, deve o 

assistente operacional que esteja de serviço na portaria solicitar a 

apresentação de um documento de identificação, registar, em impresso 

próprio, o motivo da visita, e fornecer um cartão de visitante bem como 

um impresso para ser assinado pela pessoa a quem o visitante se dirige.  

5. É permitido o acesso a visitantes que pretendam assistir a apresentações 

públicas e que acompanhem alunos envolvidos nas mesmas. 

6. É expressamente proibida a circulação dos mesmos em outros espaços 

sem que para tal tenham autorização expressa do Diretor.  

 

7. Para a realização de ensaios ou de outras atividades nas instalações da 

EAMCN com pessoas estranhas à mesma, os professores interessados 

deverão pedir autorização, por escrito, ao diretor com pelo menos três 

dias úteis de antecedência, e fornecer à EAMCN a identificação completa 

das referidas pessoas com que irão trabalhar. 
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Artigo 106.º 

Direitos dos alunos 

Para além dos direitos que lhe são reconhecidos por lei, o aluno da EAMCN tem 

ainda o direito de:  

a. Receber atempadamente informação sobre o programa das atividades 

escolares;  

b. Alugar instrumentos, desde que disponíveis na escola, de acordo com o 

regulamento de aluguer; 

c. Recorrer a materiais disponibilizados pela escola e pelos respetivos 

professores;  

d. Ter acesso: 

i) aos critérios de avaliação de todas as disciplinas que 

frequenta; 

ii) aos resultados de todos os instrumentos formais de 

avaliação;  

e. Participar na vida da escola e de se fazer representar nos termos da lei;  

f. Ter os pais, encarregados de educação ou outros convidados, a assistir às 

suas apresentações públicas, de acordo com as normas estabelecidas pela 

escola que devem estar divulgadas na página eletrónica da escola. 

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

si instaurados.  

Artigo 107.º  

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.  

 

Artigo 108.º  

Deveres dos alunos 

1. 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 
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interno.              

2. Os alunos devem ter uma postura cívica correta que observe, sem prejuízo 

dos demais deveres previstos no número anterior, o seguinte: 

a. Circular de forma ordeira, mantendo o silêncio nos corredores e 

utilizando os pátios de modo a não perturbar as aulas a estes 

contíguas;  

b. Entregar aos assistentes operacionais objetos que encontrem 

abandonados;  

c. Não afixar cartazes, panfletos ou publicitar eventos sem a 

autorização prévia do diretor;  

d. Utilizar os computadores disponibilizados pela escola 

rigorosamente de acordo com os regulamentos dos espaços em 

que se encontram. 

e.  Não circular nem permanecer injustificadamente fora dos espaços 

que lhes estão destinados. 

 

3. Nas salas de aula e demais locais destinados ao estudo não é permitido 

comer e beber, exceto água, utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, 

designadamente, telemóveis, equipamentos, programas ou aplicações 

informáticas. 

4. A utilização de qualquer dos meios referidos no número anterior poderá 

ser permitida desde que  esteja diretamente relacionada com as atividades 

a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo responsável pelas 

atividades em curso.  

5. Na escola apresentar-se respeitando as normas definidas no Regulamento 

Interno.  

6. Em caso de ausência a uma aula, justificada ou injustificada, é dever do 

aluno, quando maior, ou do encarregado de educação, informar-se sobre 

os conteúdos lecionados, bem como sobre as eventuais tarefas a realizar 

em casa. 

 

Artigo 109.º 

Frequência e assiduidade 

1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos 

da lei, os alunos são responsáveis pelo cumprimento dos deveres de 

assiduidade e pontualidade.  
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2. Os pais e encarregados de educação dos alunos menores de idade são 

responsáveis conjuntamente com estes pelo cumprimento dos deveres 

referidos no número anterior.  

3. Os deveres de assiduidade e pontualidade implicam a presença e 

pontualidade na sala de aula e outros locais onde se realizem as atividades 

previstas no seu horário, incluindo as aulas de apoio, audições e outros 

eventos, sendo obrigatório apresentar o material didático ou equipamento 

necessários. 

 

Artigo 110.º  

Frequência e assiduidade nos cursos profissionais 

1. Para efeitos de conclusão do curso profissional com aproveitamento, a 

assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada 

módulo de cada disciplina. 

2. Quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, o 

professor deverá elaborar um plano de relevação de faltas, tendo em vista 

o cumprimento dos objetivos de aprendizagem, a constar nos critérios de 

avaliação. 

 

Artigo 111º  

Faltas 

1. Por falta entende-se a ausência do aluno a uma aula ou qualquer outra 

atividade de frequência obrigatória, ou facultativa, caso tenha havido lugar a 

inscrição.  

2. Deve ser marcado o número de faltas correspondente ao número de 

tempos de ausência do aluno.  

3. As faltas são registadas na base de dados da escola. 

4. 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. 

 

Artigo 112.º  

Controle da assiduidade 

1. O registo das faltas é feito pelo respetivo professor da disciplina ou pelo 

professor responsável pela organização da atividade em causa. 

2. Em todos os regimes de frequência, o registo de faltas a outras atividades é 

feito pelo professor responsável pela sua organização. 
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3. Compete ao Diretor de Turma ou professor Tutor monitorizar o 

processo dos respetivos tutorandos e articular com os professores e com 

o aluno, enquanto maior, ou com o encarregado de educação a justificação 

das faltas dadas nos prazos legalmente previstos para o efeito. 

 

Artigo 113.º  

Faltas por ausência de pontualidade 

1. Sempre que o aluno se apresente na aula dez minutos após a hora de 

entrada, ao primeiro tempo do turno da manhã, e cinco minutos após a 

hora de entrada regulamentar para todas as restantes aulas, deverá o 

professor da disciplina registar a situação, na sua caderneta pessoal e na 

base de dados.  

2. Caso o aluno persista em não ser pontual, fica sujeito à marcação de uma 

falta injustificada. A 3.ª falta de pontualidade e seguintes, serão consideradas 

como faltas de presença injustificadas. 

 

Artigo 114.º  

Faltas por ausência de material 

1. Sempre que o aluno não se faça acompanhar do material necessário às 

atividades escolares, deverá o professor da disciplina registar o facto, na 

sua caderneta pessoal e na base de dados. 

2. As faltas marcadas nos termos do número anterior são, para todos os seus 

efeitos, equiparadas às faltas por ausência de pontualidade. 

3. Apenas poderá ser marcada uma falta de material nas aulas que ocorram 

em tempos consecutivos. 

 

Artigo 115.º  

Faltas a testes de avaliação 

1. Sempre que, por motivos comprovados de doença imprevista ou 

prolongada, ou outros motivos previstos na legislação em vigor, o aluno 

faltar a uma aula em que se realize um teste de avaliação, deverão os pais 

ou o encarregado de educação, ou o aluno quando maior, contatar de 

imediato o professor, o Diretor de Turma ou o professor Tutor, a fim de 

justificar os motivos que impediram a sua presença naquela aula.  

2. O Diretor de Turma, professor Tutor, ou o professor do aluno, pode 

ainda solicitar aos pais ou encarregados de educação, ou ao aluno maior de 

idade, os comprovativos que entenda necessários à justificação da falta. 
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3. Quando o referido contato, nos termos do número 1, for efetuado com o 

Diretor de Turma ou com o professor Tutor, deverá o mesmo informar, 

com caráter de urgência, o professor da disciplina que decidirá sobre a 

efetiva necessidade de realização de um novo teste.  

 

Artigo 116.º  

Faltas a apresentações públicas da Escola  

1. Será marcada falta ao aluno que não compareça a apresentações públicas 

da escola com as quais esteja previamente comprometido, bem como a 

ensaios de preparação para as mesmas, e em relação às quais não tenha 

sido expressamente dispensado, desde que as mesmas tenham sido 

comunicadas antecipadamente ao encarregado de educação, no caso de 

alunos menores de idade. 

2. Será marcado um número de faltas correspondente a dois tempos letivos 

no caso de a referida falta ocorrer a uma apresentação pública, e a um 

tempo letivo no caso de a referida falta ocorrer a um ensaio preparatório 

para a mesma.  

3. As faltas referidas nos números anteriores só podem ser marcadas na 

condição de não se sobreporem a atividades letivas semanais previstas no 

horário do referido aluno — exceto se o contrário for expressamente 

autorizado pelo professor da atividade inicialmente prevista. 

4. As faltas referidas neste artigo são marcadas em suporte próprio, sendo às 

mesmas aplicável, com as devidas adaptações, o disposto nos artigos 

117.º,118.º e 119.º.  

 

Artigo 117.º  

Faltas a aulas de apoio pedagógico 

Sempre que um aluno faltar três vezes, injustificadamente, a uma aula de apoio 

pedagógico, perderá o direito ao mesmo.  

 

Artigo 118.º  

Justificação de faltas 

1. São consideradas justificadas todas as faltas dadas pelos motivos previstos 

na lei. 

2. Podem ainda ser consideradas justificadas as faltas dadas por participação 

em atividade de comprovado interesse para a formação artística do aluno 

mediante parecer positivo do respectivo professor de instrumento ou de 

Canto e apresentação de comprovativo de participação na mesma 
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actividade.                

3. Os alunos poderão ainda justificar faltas nas seguintes situações: 

a. Realização de provas ou de apresentações públicas;  

b. Realização de no máximo de três ensaios por ano letivo 

(excecionalmente para a preparação do referido na alínea a);  

4. No caso das alíneas a) e b) do nº3, a justificação deve ser comprovada 

pelo(s) professor(es) responsável(eis).  

5. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo 

previsível, ou, nos restantes casos, até ao 3.º dia útil subsequente à 

verificação da mesma. 

6. Os alunos que frequentem os regimes articulado e supletivo poderão  

apresentar a justificação das faltas dadas às disciplinas das componentes 

artísticas especializadas, até à aula seguinte. 

7. Os professores das disciplinas de ensino artístico especializado poderão, 

no momento do registo da falta, indicar se esta falta é justificada. 

8. As justificações de falta devem ser apresentadas, preferencialmente, através 

de comunicação eletrónica, para o Diretor de Turma ou para o Professor 

Tutor, com conhecimento, no caso dos alunos em regime articulado ou 

supletivo, para os professores das disciplinas em que a falta tenha sido 

dada. 

9. O Diretor de Turma, o professor Tutor ou o professor da disciplina em 

causa pode solicitar os comprovativos adicionais que entenda necessários à 

justificação da falta. 

10. Em caso de dúvida ou reclamação de uma justificação de falta, de um aluno 

em regime de ensino articulado ou supletivo, poderá ser reunido o 

Conselho de Avaliação ou o Conselho de Turma do aluno em causa. 

 

Artigo 119.º  

Faltas injustificadas 

1. As faltas são injustificadas quando: 

a. Não tenha sido apresentada justificação nos termos do artigo 

anterior;  

b. A justificação tenha sido apresentada fora do prazo;  

c. A justificação não tenha sido aceite;  

d. A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala 

de aula ou de medida disciplinar sancionatória;  
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2. Exista reincidência de faltas de pontualidade e de material não justificadas, 

nos termos previstos pelos artigos 113.º e 114.º Na situação prevista na 

alínea c) do número anterior, a não aceitação da justificação apresentada 

deve ser devidamente fundamentada nos termos legais.  

3. As faltas injustificadas são comunicadas ao encarregado de educação ou, 

quando maior de idade, ao aluno, através de correio eletrónico. 

 

Artigo 120.º  

Excesso grave de faltas 

1. As faltas injustificadas não podem exceder o dobro do número de tempos 

letivos semanais, por disciplina.  

2. Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os pais ou 

encarregados de educação ou, quando maior de idade, o aluno, são 

convocados, pelo meio mais expedito, pelo diretor de turma ou pelo 

professor tutor.  

3. A notificação referida no número anterior deve alertar para as 

consequências da violação do limite de faltas injustificadas e procurar 

encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do 

dever de assiduidade.  

4. Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos 

não imputáveis à escola, e sempre que a gravidade especial da situação o 

justifique, a respetiva comissão de proteção de crianças e jovens deve ser 

informada do excesso de faltas do aluno, assim como dos procedimentos e 

diligências até então adotados pela escola, procurando em conjunto 

soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade.  

5. Para efeitos do disposto nos n.ºs 1 e 2, são também contabilizadas como 

faltas injustificadas as decorrentes da aplicação da medida corretiva de 

ordem de saída da sala de aula, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 

124.º, bem como as ausências decorrentes da aplicação da medida 

disciplinar sancionatória de suspensão prevista nas alíneas b) e c) do n.º 2 

do artigo 128.º. 

 

 

Artigo 121.º  

Efeitos das faltas injustificadas 

1. Para os alunos até 18 anos a violação do limite de faltas injustificadas 

previsto no n.º 1 do artigo anterior obriga ao cumprimento de medidas de 

recuperação e/ou corretivas específicas que permitam a superação dos 

atrasos verificados na sua aprendizagem.  
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2. As atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem bem como as 

medidas corretivas previstas no presente artigo apenas podem ser 

aplicadas uma única vez no decurso de cada ano letivo. 

3. O cumprimento destas medidas por parte do aluno realiza-se em período 

suplementar ao horário letivo.  

4. O previsto no número anterior não isenta o aluno da obrigação de 

cumprir o horário letivo da turma em que se encontra inserido.  

5. No caso dos alunos com idade igual ou superior a dezasseis anos, os 

mesmos podem ser excluídos da sua frequência, sem a necessidade de 

serem sujeitos a quaisquer medidas de recuperação e/ou corretivas 

específicas, sempre que seja legítimo supor que as referidas faltas 

correspondem a uma desistência de frequência por parte do aluno. 

 

Artigo 122.º  

Medidas de recuperação 

1. As faltas registadas na sequência da aplicação de medida corretiva de 

ordem de saída da sala de aula ou disciplinar sancionatória de suspensão, 

bem como as faltas injustificadas previstas nos termos dos artigos 113.º e 

114.º deste regulamento, não entram no cômputo do número e limite de 

faltas que determinam a aplicação destas medidas.  

2. O Diretor de Turma informa o(s) professor(es) das disciplinas em que foi 

ultrapassado o limite de faltas de que o aluno deverá cumprir atividades de 

recuperação, no prazo de cinco dias.  

3. Nas disciplinas de formação artística o professor de cada disciplina é 

responsável pela execução do processo referido no número anterior, 

competindo-lhe informar o Diretor de Turma ou professor Tutor da 

necessidade do cumprimento das atividades.  

4. O(s) professor(es) da(s) disciplina(s) informa(m) o aluno sobre o trabalho a 

realizar, tendo este o prazo de uma ou duas semanas para o cumprir, 

conforme se trate de uma disciplina teórica ou prática.  

5. O Diretor de Turma ou o professor Tutor informa o encarregado de 

educação das medidas a cumprir e do prazo estipulado.  

6. Nas disciplinas teóricas, a realização das atividades de recuperação terá 

lugar em horário pós-letivo, na sala de estudo, biblioteca ou outro espaço 

a definir pelo professor. Consistirá na realização de uma ficha de trabalho 

ou projeto sobre a matéria não assistida.  

7. Nas disciplinas práticas, o professor define um programa a preparar pelo 

aluno, que este deve executar em aula, no prazo máximo de duas semanas.  
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8. O professor de cada disciplina define os critérios específicos de avaliação 

do trabalho a realizar.  

9. Para além do disposto no artigo 21.º da lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, 

e legislação subsequente, o incumprimento ou a ineficácia destas medidas 

pode ainda determinar a aplicação das medidas corretivas previstas nas 

alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 126.º, nos termos do disposto nos artigos 

127.º e 128.º deste mesmo regulamento interno.  

 

Artigo 123.º  

Infração 

O não cumprimento por parte do aluno de algum dos deveres previstos na lei ou 

no regulamento interno da escola, de forma reiterada e ou em termos que se 

revelem perturbadores do funcionamento normal das atividades da escola ou das 

relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração disciplinar passível 

da aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, nos termos 

dos artigos seguintes. 

 

 

Artigo 124.º  

Participação da ocorrência 

1. O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha 

conhecimento de comportamentos suscetíveis de constituir infração 

disciplinar nos termos do artigo anterior deve participá-los imediatamente 

ao diretor.  

2. O aluno que presencie comportamentos referidos no número anterior 

deve comunicá-los imediatamente ao diretor de turma ou ao professor 

tutor, o qual, no caso de os considerar graves ou muito graves, os 

participa, no prazo de um dia útil, ao diretor.  

 

Artigo 125.º  

Finalidade e aplicação das medidas corretivas e das medidas 

disciplinares sancionatórias 

As finalidades das medidas corretivas e das medidas disciplinares sancionatórias são 

as previstas na lei, sendo que as mesmas são aplicadas tendo em conta as 

circunstâncias atenuantes e agravantes da responsabilidade do aluno. 
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Artigo 126.º  

Medidas corretivas 

1. As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e 

de integração, assumindo uma natureza eminentemente preventiva.  

2. São medidas corretivas: 

a. A advertência;  

b. A ordem de saída da sala de aula, e demais locais onde se 

desenvolva o trabalho escolar;  

c. A realização de tarefas e atividades de integração escolar, podendo, 

para esse efeito, ser aumentado o tempo de permanência 

obrigatória, diária ou semanal, do aluno na escola;  

d. O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na 

utilização de certos materiais e equipamentos, sem prejuízo dos 

que se encontrem afetos a atividades letivas;  

e. A mudança de turma.  

3. A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante 

um comportamento perturbador do funcionamento normal das atividades 

escolares ou das relações entre os presentes no local onde elas decorrem, 

com vista a alertá-lo para que deve evitar tal tipo de conduta e a 

responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus deveres como aluno.  

4. Na sala de aula, a repreensão é da exclusiva competência do professor, 

enquanto que, fora dela, qualquer professor ou membro do pessoal não 

docente tem competência para repreender o aluno.  

5. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o 

trabalho escolar é da exclusiva competência do professor respetivo e 

implica a permanência do aluno na escola, competindo àquele determinar o 

período de tempo durante o qual o aluno deve permanecer fora da sala de 

aula, se a aplicação da medida corretiva acarreta ou não marcação de falta 

e, se for caso disso, quais as atividades que o aluno deve desenvolver no 

decurso desse período de tempo.  

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

da competência do Diretor que, para o efeito, pode ouvir o Diretor de 

Turma ou o professor Tutor, o aluno e o encarregado de educação se o 

aluno for menor.  

7. A aplicação, e posterior execução, da medida corretiva de mudança de 

turma, não pode ultrapassar o período de tempo correspondente a um 

ano letivo.  
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8. A aplicação das medidas corretivas previstas no n.º 2 é comunicada aos 

pais ou ao encarregado de educação, tratando-se de aluno menor de idade.  

9. Em caso de incumprimento do n.º 5 do artigo 107.º, o uso pelo aluno de 

telemóvel ou outro equipamento não autorizado acarretará: 

a. No decorrer de teste ou prova de avaliação, à anulação do mesmo;  

b. No decorrer de aula ou outra atividade, ao professor responsável fazer 

a sua apreensão para entrega ao diretor de turma ou professor tutor, o 

qual convoca os pais ou encarregados de educação para devolução do 

equipamento em causa e solicita a sua colaboração no sentido do 

cumprimento dos deveres por parte dos seus educandos. À segunda 

ocorrência, deverá ainda o Diretor de Turma ou professor Tutor 

comunicar o sucedido à Direção, havendo então lugar à aplicação 

cumulativa da medida corretiva de realização de tarefa ou atividade de 

integração escolar, nos termos previstos no artigo seguinte, ou, em 

caso de reincidência nesta infração, a aplicação cumulativa de medida 

disciplinar sancionatória, nos termos do disposto no artigo 130.º.  

 

Artigo 127.º  

Realização de tarefas de integração escolar 

1. As tarefas e atividades de integração escolar devem ser adequadas à 

infração cometida. Assim: 

2. O aluno colaborará na limpeza se for responsável pela sujidade ou 

degradação dos espaços escolares;  

3. Se danificar intencionalmente propriedade da escola, ficará encarregue do 

arranjo ou, em alternativa, da compra para substituição do material 

danificado. Nos casos de desrespeito que não sejam considerados graves 

ou muito graves, as medidas a aplicar são de serviço à comunidade, 

nomeadamente tarefas de limpeza;  

4. Todos os objetos que sejam utilizados de forma perturbadora ao bom 

funcionamento das atividades escolares serão apreendidos e entregues na 

Direção, em caso de reincidência da infração cometida.  

5. Para além do previsto no número anterior, podem os alunos ser enviados 

para a sala de estudo em cumprimento de tarefas pedagógico-educativas 

definidas pelo Diretor, ouvido o Diretor de Turma ou professor Tutor, 

tendo sempre em conta a infração cometida.  

6. Em caso de incumprimento das tarefas e atividades de integração escolar 

determinadas nos termos do número anterior, deverá o encarregado de 

educação ser convocado pelo diretor no sentido de se poder apurar as 

razões do seu incumprimento e determinar um agravamento da medida 
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aplicada se a justificação dada não apresentar razões atendíveis.  

7. Em caso de reincidência no incumprimento injustificado das tarefas e 

atividades de integração escolar determinadas nos termos do presente 

artigo, será aplicada a medida disciplinar sancionatória de suspensão por 

um dia. 

 

Artigo 128.º  

Condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na 

utilização de certos materiais e equipamentos 

1. Sempre que se verifique uma utilização incorreta no uso de espaços ou 

de equipamentos escolares, poderá o aluno ser proibido do seu uso por 

um mínimo de dez e um máximo de noventa dias úteis, descontadas as 

interrupções letivas. A definição do período de interdição levará em 

conta a gravidade do ilícito cometido, bem como a existência de 

reincidência na prática do mesmo.  

2. Quando os alunos manifestem comportamentos perturbadores no 

decorrer de atividades — como, por exemplo, em apresentações 

públicas, visitas de estudo, provas desportivas, atividades comemorativas, 

entre outras, ficarão os mesmos excluídos da participação em tais 

atividades, por um prazo e em circunstâncias idênticas ao fixado no 

número anterior. 

 

Artigo 129.º  

Procedimento para a aplicação das medidas corretivas 

1. Se a ordem de saída da sala de aula implicar a exclusão do aluno das 

atividades letivas até ao final da mesma, deverá este ser encaminhado ao 

Diretor, sendo a respetiva situação reportada ao Diretor de Turma ou 

Professor Tutor, que dela deverá dar conhecimento ao encarregado de 

educação quando o aluno for menor de idade.  

2. Todas as situações de incumprimento grave dos deveres a que os alunos 

estão obrigados devem ser reportadas ao Diretor por quem delas tiver 

conhecimento, o qual deverá informar o encarregado de educação da 

mesma quando o aluno for menor de idade.  

 

Artigo 130.º  

Medidas disciplinares sancionatórias 

1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar 

imputada ao comportamento do aluno, devendo a ocorrência dos factos 
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suscetíveis de a configurarem ser participada de imediato, pelo professor 

ou funcionário que a presenciou, ou dela teve conhecimento, à direção da 

escola com conhecimento ao Diretor de Turma ou professor Tutor.  

2. São medidas disciplinares sancionatórias: 

a. A repreensão registada;  

b. A suspensão até três dias úteis;  

c. A suspensão da escola de quatro a doze dias úteis;  

d. A transferência de escola;  

e. A expulsão de escola.  

3. A aplicação das medidas disciplinares sancionatórias referidas no número 

anterior é feita nos termos do disposto no Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar.  

4. O aluno maior de dezoito anos de idade, proposto para transferência de 

escola na sequência de processo disciplinar, poderá ser expulso da 

frequência da EAMCN pelo respetivo Diretor.  

 

Artigo 131.º  

Cumulação de medidas disciplinares 

1. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas a) a e) do n.º 2 do 

artigo 126.º é acumulável entre si.  

2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é acumulável apenas 

com a aplicação de uma medida disciplinar sancionatória.  

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração 

apenas pode ser aplicada uma medida disciplinar sancionatória.  

 

Artigo 132.º  

O procedimento disciplinar 

O procedimento disciplinar faz-se de acordo com o previsto no Estatuto do Aluno 

e Ética Escolar  

 

Artigo 133.º  

Suspensão preventiva do aluno 

1. A suspensão preventiva do aluno, no momento da instauração do 

procedimento disciplinar, é feita nos termos do previsto no estatuto do 

aluno e ética escolar.  
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2. Os efeitos decorrentes da ausência do aluno no decurso do período de 

suspensão preventiva, no que respeita à avaliação das aprendizagens, são 

determinados em função da decisão que vier a ser proferida no 

procedimento disciplinar, sendo as mesmas equiparadas, para todos os 

seus efeitos, a faltas injustificadas.  

 

Artigo 134.º  

Delegado e subdelegado de turma 

1. Os alunos do regime integrado têm o direito de ser representados pelo 

delegado e subdelegado da respetiva turma.  

2. Ao delegado de turma compete: 

a. Representar os alunos da turma nos órgãos e estruturas em que 

participe;  

b. Ser porta-voz da turma, transmitindo ao diretor de turma as 

opiniões e sugestões da turma relativamente a assuntos relevantes;  

c.  Colaborar com o diretor de turma na identificação e resolução de 

problemas; 

d. Transmitir informações à turma, sempre que solicitado pelos 

professores do Conselho de Turma.  

3. Ao subdelegado de turma compete: 

a.  Colaborar com o delegado de turma no cumprimento das tarefas 

decorrentes do cargo; 

b. Substituir o delegado de turma nas suas faltas ou impedimentos.  

4. O delegado e subdelegado de turma são eleitos em assembleia de turma 

presidida pelo Diretor de Turma, a realizar até três semanas após o início 

das atividades letivas, por voto secreto e presencial.  

5. Da respetiva assembleia terá de ser lavrada ata.  

6. O mandato do delegado e subdelegado de turma tem a duração de um ano 

letivo.  

7. O delegado e subdelegado de turma poderão ser destituídos do cargo: 

a. A pedido dos próprios, quando devidamente fundamentado;  

b. Quando aos detentores do cargo tiver sido aplicada medida 

disciplinar sancionatória;  

c. Em assembleia de turma solicitada, ao Diretor de Turma, por pelo 

menos vinte e cinco por cento dos alunos da turma. Cumprido esse 
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requisito, a assembleia de turma deverá pronunciar-se, através de 

voto secreto e presencial, relativamente à destituição do cargo de 

delegado ou subdelegado. 

8. Caso o delegado de turma seja destituído, o cargo passará a ser ocupado 

pelo subdelegado de turma que, por sua vez, será substituído pelo terceiro 

aluno com mais votos aquando da eleição. O mesmo acontecerá ser for 

destituído o subdelegado de turma.  

Artigo 135.º  

Assembleia de delegados de turma 

1. A assembleia de delegados de turma é uma estrutura de participação dos 

representantes dos alunos na vida da escola, sendo constituída por todos 

os delegados de turma eleitos nos termos do número quatro do artigo 

anterior.  

2. A assembleia de delegados de turma é convocada pelo Diretor por sua 

iniciativa ou a pedido de pelo menos um terço dos delegados de turma.  

3. A esta assembleia compete pronunciar-se sobre o funcionamento da escola 

em todas as matérias relacionadas com os alunos, nomeadamente: 

a. Propor atividades a integrar no plano anual de atividades; 

b. Participar na elaboração/revisão do regulamento interno e do 

projeto educativo.  

4. Das deliberações desta assembleia será dado conhecimento aos órgãos 

competentes, sempre que tal se justifique, nomeadamente através dos 

representantes dos alunos no Conselho Geral. 

 

Artigo 136.º  

Reuniões de turma 

1. A associação de estudantes, o delegado e o subdelegado de turma têm o 

direito de solicitar a realização de reuniões da turma para apreciação de 

matérias relacionadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo do 

cumprimento das atividades letivas. 

2. Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o Diretor de Turma 

pode solicitar a participação dos representantes dos pais e encarregados 

de educação dos alunos da turma nas reuniões de turma.  

Artigo 137.º  

Associação de estudantes 

Os alunos têm o direito de se constituir em associação de estudantes, nos termos 

da lei. 
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Secção II 

Pessoal docente 

 

Subsecção 1 

Subordinação jurídica 

 

Artigo 138.º  

Subordinação jurídica 

1. Os professores da EAMCN encontram-se sujeitos às normas constantes do 

Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos 

Básico e Secundário e demais legislação decorrente do mesmo, 

encontrando-se ainda na dependência do Estatuto Disciplinar dos 

Trabalhadores que Exercem Funções Públicas.  

2. Neste âmbito inclui-se a sua subordinação às normas legalmente 

estabelecidas relativamente à sua avaliação do desempenho docente, 

vínculo contratual, recrutamento, horários de trabalho, e assiduidade. 

 

Artigo 139.º  

Direitos dos docentes 

São direitos do professor, incluindo os consignados no Estatuto da Carreira 

Docente (ECD) do ensino básico e secundário e demais legislação aplicável:  

a. Ser tratado com respeito e correção por todos os elementos da 

comunidade educativa; 

b. Ser consultado antes de indigitado para qualquer cargo ou tarefa 

específica; 

c. Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações 

constantes do seu processo individual, de natureza pessoal ou 

familiar; 

d. Ser consultado sobre eventuais alterações ao seu horário letivo, ou 

ao serviço que lhe foi atribuído; 

e. Ter acesso à formação e informação para o exercício da função 

educativa de forma atempada; 

f. Poder usufruir de um ambiente e condições que propiciem o 

exercício das suas funções num clima de trabalho tranquilo e seguro; 

g. Ter o apoio técnico, material e documental; 

h. Ver cumpridas as disposições legais emanadas do Ministério da 

Educação e Ciência, do Conselho Geral, do Diretor e do Conselho 

Pedagógico; 
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i. Uma avaliação de desempenho efetuada de acordo com princípios de 

rigor, isenção, justiça e equidade; 

 

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  

k. Receber ajudas de custo e de transporte respeitantes a deslocações 

ao serviço da EAMCN”.  

 

 

Artigo 140.º  

Deveres dos docentes 

São deveres do professor, incluindo os consignados no Estatuto da Carreira Docente 

(ECD) do ensino básico e secundário: 

a. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno e demais 

documentos orientadores da EAMCN;  

b. Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo; 

c. Gerir com critério o processo de ensino-aprendizagem no âmbito 

dos programas definidos, procurando mecanismos que estimulem nos 

alunos um desenvolvimento estruturante; 

d. Contribuir para a reflexão sobre o trabalho realizado individualmente 

e coletivamente; 

e. Participar na organização e assegurar a realização das atividades 

educativas; 

f. Tratar os alunos com correção e equidade; 

g. Ser assíduo e pontual; 

h. Realizar os sumários e registar as faltas dos alunos; 

i. Estimular nos alunos o desenvolvimento de capacidades de iniciativa, 

autoavaliação e espírito crítico; 

j. Zelar pela conservação dos equipamentos e material no geral, 

verificar o seu estado, sem permitir a sua utilização inadequada e 

reportar qualquer dano ou ocorrência anómala ao Coordenador de 

Departamento; 

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

avaliação; 
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l. Agendar atempadamente a marcação de provas de acordo com o 

calendário escolar, salvaguardando as determinações do Conselho 

Pedagógico; 

m.  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 

interdisciplinar;  

 

Artigo 141.º  

Horários 

1. A distribuição de serviço docente e a organização dos horários é 

regulamentada por despacho ministerial. 

2. A organização dos horários deverá ser elaborada por uma equipa de 

docentes designados pelo Diretor, de acordo com os critérios 

definidos pelo Conselho Pedagógico.  

 

 

Artigo 142.º  

Faltas 

1. O professor deverá permanecer na EAMCN durante todo o horário que 

lhe for atribuído pelo Diretor, sob pena de ao mesmo ser marcada falta.  

2. Os professores têm uma tolerância de quinze minutos para o primeiro 

tempo e um período de espera de dez minutos antes de poderem sair no 

último tempo, caso o(s) respetivo(s) aluno(s) não compareça(m). 

 

Artigo 143.º  

Reposição e permuta de aulas 

1. No âmbito da sua componente letiva, para além da possibilidade de 

justificação de faltas nos termos da lei, é possibilitada aos professores da 

EAMCN a faculdade de efetuar: 

a. A reposição de aulas;  

b. A permuta de aulas.  

2. No caso de reposição ou permuta de aulas, o pedido deve ser inserido na 

base de dados, com o mínimo de três dias úteis de antecedência. 

3. Em caso de comprovada impossibilidade, pode o Diretor aceitar, a título 

excecional, pedidos de reposição de aula registados até ao dia da aula a 
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repor, devendo contudo tal aceitação ser justificada com base na 

impossibilidade absoluta e comprovada de o docente efetuar tal pedido no 

prazo previsto no número anterior.  

4. A marcação da aula de reposição em caso algum poderá ultrapassar o 

período letivo a que a aula reposta diz respeito, devendo a mesma 

acontecer até ao final do primeiro, segundo ou terceiro períodos, 

respetivamente.  

5. A marcação de aulas de reposição apenas poderá ser realizada fora do 

horário letivo do professor. 

6. A reposição de aulas ficará dependente da existência de salas livres. 

7. A permuta de aulas deve ser acordada entre dois professores e autorizada 

previamente pelo Diretor, após o que será registada na base de dados sem 

lugar à marcação de faltas.  

 

Artigo 144.º  

Compensação de faltas de docentes nos Cursos Profissionais 

 

1. Face à natureza destes cursos que exige a lecionação da totalidade das horas 

previstas para cada disciplina, de forma a assegurar a certificação, torna-se 

necessária a reposição das horas de formação não lecionadas. 

 

2. 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. 

 

 

3. A contabilização 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 letivo.  

 

Artigo 145.º  

 Plano Anual de Atividades  

1. O Plano Anual de Atividades deverá ser fixado durante o mês de julho, 

devendo nele ficar consignadas as datas das principais reuniões e eventos 

que ocorrerão no ano letivo seguinte.  

2. O Plano Anual de Atividades será atualizado sempre que necessário, e 

divulgado na página da EAMCN.  
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3. O Plano Anual de atividades constitui-se como a operacionalização do 

Projeto Educativo da Escola.  

 

Artigo 146.º  

Audições e visitas de estudo 

1. Na marcação de audições e visitas de estudo, deverão ser tidos em conta 

os interesses dos alunos no sentido de procurar evitar que alunos que não 

participem em tais atividades sejam prejudicados nas suas atividades letivas 

previstas no âmbito do calendário escolar.  

2. A realização de visitas de estudo obedece a um regulamento próprio, 

disponível no site da escola. 

 

Artigo 147.º  

Marcação de reuniões 

1. Não podem ser marcadas reuniões em sobreposição com atividades 

letivas previstas no calendário escolar, relativamente aos docentes que 

nas mesmas deverão participar. 

2. A título excepcional, poderá o Diretor autorizar fundamentadamente, nas 

condições previstas na lei, a realização de reuniões com dispensa do 

disposto no número anterior. 

Artigo 148.º  

Observatório da EAMCN 

1. O Observatório é uma estrutura para a qual os professores da área 

artística contribuem procedendo à recolha e disponibilização de 

informação sobre os resultados externos obtidos pelos alunos da 

EAMCN, nomeadamente: prémios em concursos, admissões em 

instituições do ensino superior de Música, ingresso em orquestras e 

agrupamentos profissionais. 

2. As informações sobre a prestação externa dos alunos da EAMCN são 

recolhidas em cada ano letivo sendo comunicadas ao Diretor pelos 

professores das respetivas disciplinas.  

3. A informação incluída no Observatório é divulgada na página da EAMCN.   

4. Os dados reunidos no Observatório representam um importante 

contributo no universo da avaliação interna da EAMCN, pelo que se 

incluem num dos instrumentos de avaliação do projeto Educativo de 

Escola. 

Subsecção II 

Avaliação do desempenho 
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Artigo 149.º  

Avaliação do desempenho 

A avaliação do desempenho do pessoal docente realiza-se de acordo com os 

princípios consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo, Estatuto da Carreira 

Docente, outros normativos aplicáveis e Código do Procedimento Administrativo, 

incidindo na atividade desenvolvida pelos docentes, tendo em conta as suas 

qualificações profissionais, pedagógicas e científicas. 

 

Artigo 150.º  

Secção de Avaliação do Desempenho Docente (SADD) 

1. A Secção de Avaliação do Desempenho é Docente é um órgão autónomo, 

cujas funções e competências são específicas e exclusivamente relacionadas 

com o processo de avaliação dos docentes e no cumprimento das 

disposições legais.  

 

2. Nos termos legalmente definidos, a SADD é constituída pelo presidente do 

Conselho Pedagógico, que preside, e por quatro docentes eleitos de entre 

os membros do referido Conselho;  

 

3. O mandato dos membros da SADD é exercido entre o momento da sua 

designação e o momento em que haja lugar à perda da qualidade de membro 

do Conselho Pedagógico. 

 

 

Artigo 151.º  

Competências da SADD 

 

Compete à Secção de Avaliação do Desempenho Docente: 

 

a. Aplicar o sistema de Avaliação do Desempenho tendo em 

consideração, designadamente, o Projeto Educativo da escola e o 

serviço distribuído ao docente; 

 

b. Calendarizar os procedimentos de avaliação; 

 

c. Conceber e publicitar o instrumento de registo e avaliação do 

desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados nas 

dimensões legalmente previstas; 

 

d. Acompanhar e avaliar todo o processo; 
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e. Aprovar a classificação final harmonizando as propostas dos 

avaliadores e garantindo a aplicação das percentagens de 

diferenciação dos desempenhos;  

 

f. Apreciar e decidir as reclamações, nos processos em que atribui a 

classificação final; 

 

g. Aprovar o plano de formação legalmente previsto, sob proposta do 

avaliador; 

 

h. Aprovar o regimento interno da SADD. 

 

Artigo 152.º  

Contratação e recrutamento do pessoal docente 

A contratação e recrutamento do pessoal docente da EAMCN rege-se pela 

legislação em vigor, podendo a mesma revestir a natureza de: 

a. Concurso interno; 

b. Concurso externo; 

c. Concurso para a satisfação de necessidades transitórias.  

 

Secção III 

Pessoal não docente 

 

Artigo 153.º  

Direitos dos Assistentes Operacionais, Encarregado Operacional, 

Assistentes Técnicos e Coordenador Técnico 

São direitos do assistente operacional e/ou administrativo, para além de outros 

que a lei determina: 

a. Ser tratado respeitosamente por todos os membros da comunidade 

educativa;  

b. Ter condições de trabalho condignas;  

c. Participar no processo educativo;  

d. Ser informado acerca das alterações legais que respeitem à sua situação 

profissional;  

e. Ser informado atempadamente de todas as alterações de horário, serviço e 

responsabilidades relacionadas com o seu setor;  

f. Ter apoio técnico, material e documental;  

g. Ter acesso a ações de formação e atualização que visem o melhoramento 
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da sua atividade profissional;  

h. Eleger os seus representantes no conselho geral.  

 

Artigo 154.º  

Deveres dos Assistentes Operacionais, Encarregado Operacional, 

Assistentes Técnicos e Coordenador Técnico  

São deveres do assistente operacional e/ou administrativo, para além de outros 

que a lei determina: 

a. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o regulamento interno;  

b. Ter conhecimento de todos os documentos reguladores da vida escolar, 

cumprindo-os no âmbito das suas funções;  

c. Aceitar as determinações da direção e respeitá-las;  

d. Tratar com respeito os restantes elementos da comunidade educativa;  

e. Ser assíduo e pontual;  

f. Os Assistentes Operacionais devem apresentar-se com um distintivo que 

permita facilmente a sua identificação;  

g. Cumprir com esmero e sentido de responsabilidade as tarefas que lhe 

forem atribuídas;  

h. Procurar informar com competência e clareza sobre todas as questões que 

lhe sejam colocadas pelos membros da comunidade educativa, 

encaminhando-os para os serviços competentes;  

i. Não permitir o acesso de estranhos a qualquer dos espaços do 

estabelecimento sem identificação;  

j. Não se ausentar do posto de trabalho sem se fazer substituir, a não ser em 

caso de emergência ou quando solicitado para cumprimento duma tarefa de 

índole escolar,  

k. Garantir que as salas sob a sua responsabilidade estão devidamente limpas e 

apetrechadas com o material necessário ao bom funcionamento das aulas, 

fazendo cumprir o inventário que se encontra em cada sala;  

l. Sempre que algum material por algum motivo é deslocado do lugar 

constante do inventário, o funcionário que se encontra de serviço deve 

registá-lo por escrito e passar a informação a quem dela tem de ter 

conhecimento;  

m. Zelar pela conservação e bom funcionamento das instalações e 

equipamentos;  
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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.  

o. Adotar uma conduta irrepreensível, na forma e na expressão, de maneira a 

poder servir de modelo aos alunos e exigir-lhes igual correção;  

p. Acompanhar os alunos nos intervalos, de modo a que não perturbem o 

bom funcionamento da escola;  

q. Zelar pela segurança dos discentes, prestar-lhes os primeiros socorros e/ou 

acompanhá-los ao hospital, por incumbência da Direção.  

 

Subsecção I 

Avaliação do desempenho 

Artigo 155.º  

Avaliação do desempenho 

1. A avaliação do desempenho do pessoal não docente desenvolve-se de 

acordo com o legalmente previsto no Sistema Integrado de gestão e 

Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP). 

 

2. A avaliação do desempenho do pessoal não docente é da responsabilidade 

do órgão de administração e gestão do estabelecimento de ensino onde 

prestam funções. 

 

Secção IV 

Pais e encarregados de educação 

 

Artigo 156.º  

Princípios fundamentais 

O direito e o dever de educação dos educandos atribuem aos pais e encarregados 

de educação a responsabilidade de dirigirem a educação dos mesmos, no interesse 

destes.  

 

Artigo 157.º  

Direitos e deveres dos pais e encarregados de educação 

São direitos e deveres dos pais e encarregados de educação: 
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a. Serem representados nos órgãos de gestão e administração escolar, 

nomeadamente no Conselho Geral; 

 

b. Terem acesso a informação sobre o plano anual de atividades; 

c. Terem acesso a informação sobre a situação escolar dos seus educandos e 

participarem no processo educativo; 

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 informações relativas ao percurso dos seus 

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.  

e. Elegerem e/ou serem eleitos representantes dos encarregados de educação 

para o conselho de turma;  

f. Apresentarem aos órgãos competentes da escola qualquer assunto que se 

encontre ligado com o funcionamento da mesma e que implique os seus 

educandos;  

g. Conhecerem, cumprirem e fazerem cumprir o Estatuto do Aluno e Ética 

escolar, e o Regulamento Interno da escola;  

h. Participarem na vida da escola nos termos do presente regulamento interno 

e demais legislação aplicável;  

i. Facilitarem a participação dos seus educandos nas atividades pedagógicas e 

artísticas da escola;  

j. Acompanharem ativamente a vida escolar dos seus educandos;  

k. Cooperarem com os professores, sempre que para tal forem solicitados, 

colaborando no processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos;  

l. Informarem atempadamente a escola sobre qualquer problema de saúde 

dos seus educandos;  

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.  

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.  

o. Proceder respeitosamente para com todos os membros da comunidade 

escolar;  
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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 respetivo;  

q. Ter uma atitude adequada e responsável, em situação de avaliação e/ou 

apreentações públicas sob pena de serem convidados a sair do referido 

local, cabendo esta decisão ao professor responsável;  

r. Não aceder, em circunstância alguma, a locais onde estejam a decorrer 

atividades letivas ou circular por espaços não autorizados ou diferentes 

daqueles para os quais lhe foi concedida autorização de acesso, nos termos 

do n.º 4 do artigo 105º. 

 

Artigo 158.º  

Associação de pais e encarregados de educação 

Aos pais e encarregados de educação, através da sua estrutura representativa, é 

reconhecido o direito e o dever de participar na definição das linhas gerais da 

política educativa da escola, nomeadamente através da sua representatividade nos 

órgãos de administração e gestão escolar, de acordo com o presente regulamento e 

demais legislação aplicável.  

 

Secção V 

Proteção de Dados 

 

Artigo 159.º  

Dados pessoais, gravações áudio e/ou captação de imagens 

1. A autorização para gravações áudio e /ou captação de imagem será declarada 

pelo encarregado de educação ou pelo aluno maior de idade, no ato da 

matrícula. 

 

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.  
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CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo160.º  

Horário de Funcionamento 

1. A EAMCN funciona de 2.ª feira a 6.ª feira, das 8h às 21h e aos sábados das 

8h30m às 12h30m. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, poderão ainda decorrer 

atividades em horários diferentes desde que autorizados pelo Diretor e 

acordados com os assistentes operacionais envolvidos.  

 

 

Artigo161.º  

Divulgação 

O presente regulamento será divulgado à comunidade educativa através da página 

oficial da EAMCN, sendo disponibilizada uma cópia nos serviços administrativos para 

consulta de todos os interessados.  

 

Artigo 162.º  

Revisão e adequação ao Projeto Educativo 

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 Projeto 

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. 

 

Artigo 163.º  

Aplicação subsidiária 

Aplica-se subsidiariamente ao presente regulamento o disposto no Regime de 

Autonomia, Administração e Gestão de estabelecimentos públicos de educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário, bem como o disposto no Código do 

Procedimento Administrativo e demais legislação atinente.  

 

 

Artigo 164.º  

Preenchimento de lacunas 

Os demais casos omissos são analisados pelo Diretor e resolvidos de acordo com 

as competências de cada um dos órgãos de direção, administração e gestão 

escolar previstos no presente regulamento, atendendo obrigatoriamente ao 
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regime jurídico definido pelo Código Civil  no que respeita à resolução de casos 

omissos por analogia..  

 

Artigo 165.º  

Entrada em vigor 

Este regulamento entra em vigor no dia útil seguinte ao da sua aprovação pelo 

Conselho Geral da EAMCN.  

 

 

Aprovado pelo Conselho Geral da EAMCN, a 1 de Fevereiro de 2023. 
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Anexo 1 

Correspondência entre o ano de escolaridade dos cursos e o grau das 

disciplinas  

 

Curso Básico de Música 

 

2.º ciclo 3.º ciclo 

Ano de escolaridade 
5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

Grau das disciplinas de 

formação artística 

especializada 

1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 
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Anexo II 

Iniciações 

 

Iniciação 

 

Carga horária semanal em blocos de 45 
minutos 

Disciplinas 1 2 3 4 

Instrumento 1 1 1 1 

Iniciação Musical 1 1 2 2 

Coro 1 1 1 1 

Expressão Dramática 1 1 1 1 

Tutti * 1* 1* 1* 1* 

Disciplina de Classe de Conjunto cujo funcionamento será decidido no início de cada ano 

letivo. 
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Anexo III 

Curso Básico de Música 

2.º ciclo 

 

Componentes de currículo 
— 

Áreas disciplinares 

Carga horária semanal (x45 min) 

5.º ano 6.º ano 

Línguas e Estudos Sociais 
Português 
Inglês 
História e Geografia de Portugal 
Cidadania e Desenvolvimento 

 
5 
4 
3 
a) 

 
6 
3 
3 
a) 

Matemática e Ciências 
Matemática 
Ciências Naturais 

 
6 
3 

 
6 
3 

Educação Visual 2 2 

Educação Física 3 3 

Formação Artística Especializada 
Formação Musical e Classes de Conjunto 

Formação Musical 
Classes de Conjunto b) 

Instrumento* 

 
 
2 
3 
2 

 
 
2 
3 
2 

Educação Moral e Religiosa c) c) c) 

Subtotal 1485 min 1485 min 

Oferta Complementar d) 
Expressão Dramática 

 
1 

 
1 

Total 1530 min 1530 min 

 
a) Componente do currículo oferecida nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
55/2018, de 6 de julho. 
b) Coro e Orquestra. 
c) Disciplina de frequência facultativa. 
d) Disciplina criada para enriquecimento do currículo nos termos do n.º 9 do artigo 13.º do 
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

 

*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)) 
 

 

LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA: 
Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto 
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Anexo IV 

Curso Básico de Música 

3.º ciclo 

Componentes de currículo 
— 

Áreas disciplinares 

Carga horária semanal (x45 min) 

7.º ano 8.º ano 9.º ano 

Português 
Línguas Estrangeiras 

Inglês 
Francês 

5 
 
3 
2 

5 
 
3 
2 

5 
 
3 
2 

Ciências Sociais e Humanas 
História 
Geografia 
Cidadania e Desenvolvimento 

 
3 
2 
a) 

 
2 
3 
a) 

 
3 
2 
a) 

Matemática 5 5 5 

Ciências Físico-Naturais 
Ciências Naturais 
Físico-Química 

 
3 
2 

 
3 
2 

 
2 (+1) b) 
2 (+1) b) 

Educação Visual c) 2 2 2 

Educação Física 3 3 3 

Formação Artística Especializada 
Formação Musical e Classes de 

Conjunto 
Formação Musical 
Classes de Conjunto d) 

Instrumento* 

 
 
 
2 
3 
2 

 
 
 
2 
3 
2 

 
 
 
2 
3 
2 

Educação Moral e Religiosa e) e) e) 

Subtotal 1665 min 1665 min 1665 min 

Oferta complementar f) 
Expressão Dramática 
Introdução à Cultura Auditiva 

 
1 

 
1 

 
1 

Total 1710 min 1710 min 1710 min 
a) Componente desenvolvida nos termos do artigo 11.º da Portaria n.º 223/2018, de 3 de 
agosto. 
b) O tempo adicional indicado é distribuído semestralmente entre as disciplinas de 
Ciências Naturais e Físico-Química. 
c) Disciplina de frequência facultativa, mediante decisão do encarregado de educação no 
momento de ingresso no 3.º ciclo. 
d) Coro, Música de Câmara e Orquestra. Um bloco de 45 minutos será para a disciplina de 
Harmonia ao Teclado. Esta disciplina é obrigatória para os alunos de órgão e de cravo e 
facultativa para os alunos de piano. 
e) Disciplina de frequência facultativa. 
f) Disciplina criada para enriquecimento do currículo nos termos do n.º 9 do artigo 13.º do  
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

*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))            LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA: Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto 
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Anexo V 
 

Curso Secundário de Música 

(variantes de Instrumento e de Composição) 
 

 
Componentes de formação 

 Carga horária semanal (x45 min) 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

Geral 
Português 
Inglês 
Filosofia 
Educação Física 

C
id

a
d
a
n
ia

 e
 D

e
se

n
v
o
lv

im
e
n
to

 h
) 

       

 
4 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 
4 

 
5 
- 
- 
4 

Subtotal 720 min 720 min 405 min 

Científica 
História da Cultura e das Artes 
Formação Musical 
Análise e Técnicas de Composição 
Oferta Complementar a) 

Acústica e Produção Musical 
Organologia e Psicoacústica 
Informática Musical 

 
3 
2 
3 
 
2 
- 
- 

 
3 
2 
3 
 
- 
2 
- 

 
3 
2 
3 
 
- 
- 
2 

Subtotal 450 min 450 min 450 min 

Técnica Artística 
Instrumento* / Composição 
Classes de Conjunto b) 
Disciplina de Opção 

Instrumento de Tecla c) 
Baixo Contínuo d) 
Acomp. e Improvisação e) 

Oferta Complementar f) 

 
2 

3-5 
- 

 
2 

3-5 
1 

 
2 

3-5 
1 

Subtotal  225 min a  
315 min 

270 min a  
360 min 

270 min a  
360 min 

Educação Moral e Religiosa  g) g) g) 

Total  1395 min a 
1485 min 

1440 min a 
1530 min 

1125 min a 
1215 min 

a) Acústica e Produção Musical (10.º ano), Organologia e Psicoacústica (11.º ano) e 
Informática Musical (12.º ano). 
b) Coro, Música de Câmara e Orquestra. Integra dois tempos adicionais de Música de 
Câmara de aplicação facultativa no 10.º e no 11.º anos e de aplicação obrigatória no 12.º 
ano para os alunos dos regimes integrado e articulado. 
c) Alunos de cordas friccionadas, sopros e do curso de composição. 
d) Alunos de piano, cravo, órgão, guitarra, alaúde e harpa 
e) Alunos de acordeão ou de qualquer dos instrumentos referidos nas alíneas c) e d). 
f) Som e Imagem. Apenas para os alunos da variante de Composição. 
g) Disciplina de frequência facultativa. 
h) Componente desenvolvida nos termos do artigo 10.º da Portaria n.º 229-A/2018, de 14 
de agosto. 

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

lecionadas: 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)) 
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Anexo VI 

Curso Secundário de Canto 

 

 
Componentes de formação 

 Carga horária semanal (x45 min) 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

Geral 
Português 
Inglês 
Filosofia 
Educação Física 

C
id

a
d
a
n
ia

 e
 D

e
se

n
v
o
lv

im
e
n
to

 h
) 

       

 
4 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 
4 

 
5 
- 
- 
4 

Subtotal 720 min 720 min 405 min 

Científica 
História da Cultura e das Artes 
Formação Musical a) 
Análise e Técnicas de Composição 
Oferta Complementar b) 

Acústica e Produção Musical 
Organologia e Psicoacústica 
Informática Musical 

 
3 

2-4 
3 
 
2 
- 
- 

 
3 

2-4 
3 
 
- 
2 
- 

 
3 

2-4 
3 
 
- 
- 
2 

Subtotal 450 min a 
540 min 

450 min a 
540 min 

450 min a 
540 min 

Técnica Artística 
Canto 
Classes de Conjunto c) 
Línguas de Repertório d) 
Disciplina de opção e) 

 
2 

3-5 
4 
- 

 
2 

3-5 
4 
1 

 
2 

3-5 
4 
1 

Subtotal  405 min a 
495 min  

450 min a 
540 min 

450 min a 
540 min 

Educação Moral e Religiosa  f) f) f) 

Total  1575 min a 
1755 min 

1620 min a 
1800 min 

1305 min a 
1485 min 

 

a) Os alunos que vão frequentar o 1.º grau de Formação Musical têm uma carga horária 
semanal de 4 tempos de 45 minutos. Os alunos que concluíram o 5.º grau do Curso Básico 
de Música podem frequentar, mediante aferição, a disciplina de Formação Musical do 
Curso Secundário de Música (com carga horária semanal de 2 tempos de 45 minutos).  
b) Organologia e Psicoacústica (10.º ano), Acústica e Produção Musical (11.º ano) e 
Informática Musical (12.º ano). 
c) Coro, Música de Câmara e Estúdio de Ópera. Integra dois tempos adicionais de Música de 
Câmara de aplicação facultativa no 10.º e no 11.º anos e de aplicação obrigatória no 12.º 
ano para os alunos dos regimes integrado e articulado. 
d) Alemão e Italiano. 
e) Arte de Representar, Instrumento de Tecla e Correpetição. Os alunos que não tenham 
frequentado Instrumento de Tecla ou três anos de qualquer instrumento de tecla 
frequentam obrigatoriamente Instrumento de Tecla nos 11.º e 12.º anos. 
f) Disciplina de frequência facultativa. 
h) Componente desenvolvida nos termos do artigo 10.º da Portaria n.º 229-A/2018, de 14 
de agosto. 
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Anexo VII 

Curso Profissional de Instrumentista de Cordas e Teclas 

  DISCIPLINAS  

1.º Ano  2.º Ano  3.º Ano        

  Horas      

Horas 
por 

disciplina  

Formação  Português  100 100 120 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 (
tr

an
sv

er
sa

l a
 t

o
d

as
 a

s 
d

is
ci

p
lin

as
) 

320 

Sociocultural  
Língua 

Estrangeira 
(Inglês)  

76 72 72 220 

  
Área de 

Integração  
74 74 72 220 

  

Tecnologias 
Informação  

Comunicação  
50 50 -  100 

  
Educação 

Física  
48 48 44 140 

Formação  
História da 

Cultura e das 
Artes  

70 65 65 200 

Cientifica  
Teoria e 
Análise 
Musical  

50 50 50 150 

  Física do Som  50 50 50 150 

Formação   Instrumentos  99 99 92 290 

Técnica 
Artística  

Conjuntos 
Instrumentais  

60 60 60 180 
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Naipe e 

Orquestra  
150 150 180 480 

  

Projetos 
Coletivos e 

Improvisação  
120 55 55 230 

  

Formação em 
Contexto de 

Trabalho  
-  -  -  600 

  
Total de horas no 

Curso  
       3280 
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Anexo VIII 

Curso Profissional de Instrumentista de Sopros e Percussão 

(Instrumento) 

  DISCIPLINAS  

1.º Ano  2.º Ano  3.º Ano        

  Horas      

Horas 
por 

disciplina  

Formação  Português  100 100 120 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 (
tr

an
sv

er
sa

l a
 t

o
d

as
 a

s 
d

is
ci

p
lin

as
) 

320 

Sociocultural  
Língua 

Estrangeira 
(Inglês)  

76 72 72 220 

  
Área de 

Integração  
74 74 72 220 

  

Tecnologias 
Informação  

Comunicação  
50 50 -  100 

  
Educação 

Física  
48 48 44 140 

Formação  
História da 

Cultura e das 
Artes  

70 65 65 200 

Cientifica  
Teoria e 
Análise 
Musical  

50 50 50 150 

  Física do Som  50 50 50 150 

Formação   Instrumentos  99 99 92 290 

Técnica 
Artística  

Conjuntos 
Instrumentais  

60 60 60 180 

  
Naipe e 

Orquestra  
150 150 180 480 

  

Projetos 
Coletivos e 

Improvisação  
120 55 55 230 

  

Formação em 
Contexto de 

Trabalho  
-  -  -  600 

  
Total de horas no 

Curso  
       3280 
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Anexo IX 

Curso Profissional de Instrumentista de Cordas e Teclas 

(Voz) 

 

 DISCIPLINAS  

1.º 
Ano  

2.º Ano  
3.º 
Ano  

      

  Horas      

Horas 
por 

disciplina  

Formação  Português  100 100 120 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 (
tr

an
sv

er
sa

l a
 t

o
d

as
 a

s 
d

is
ci

p
lin

as
) 

320 

Sociocultural  
Língua 

Estrangeira 
(Inglês)  

76 72 72 220 

  
Área de 

Integração  
74 74 72 220 

  

Tecnologias 
Informação  

Comunicação  
50 50 -  100 

  
Educação 

Física  
48 48 44 140 

Formação  
História da 

Cultura e das 
Artes  

70 65 65 200 

Cientifica  
Teoria e 
Análise 
Musical  

50 50 50 150 

  Física do Som  50 50 50 150 

Formação   Instrumentos  99 99 92 290 
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Técnica 
Artística  

Conjuntos 
Instrumentais  

60 60 60 180 

  
Naipe e 

Orquestra  
150 150 180 480 

  

Projetos 
Coletivos e 

Improvisação  
120 55 55 230 

  

Formação em 
Contexto de 

Trabalho  
-  -  -  600 

  
Total de horas no 

Curso  
       3280 
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Anexo X 

Curso Profissional de Instrumentista Jazz 

   DISCIPLINAS  

1.º 
Ano  

2.º 
Ano  

3.º 
Ano  

      

  

 

Horas  

 

  

Horas 
por 

disciplina  

Formação  Português  100 100 120 
  

320 

Sociocultural  
Língua 

Estrangeira 
(Inglês)  

76 72 72 220 

  
Área de 

Integração  
74 74 72 220 

  

Tecnologias 
da 

Informação e 
Comunicação  

50 50 -  100 

  
Educação 

Física  
48 48 44 140 

Formação  
História da 

Cultura e das 
Artes a)  

70 65 65 200 
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Cientifica  
Teoria e 
Análise 

Musical b)  
50 50 50 150 

  
Física do 

Som  
50 50 50 150 

Formação  
Instrumento 

c)  
90 90 120 300 

Técnica-
Artística  

Combo Jazz  75 75 80 230 

  
Orquestra de 
Jazz e Naipe  

100 100 150 350 

  

Técnicas de 
Improvisação 

d)  
100 100 100 300 

  

Formação 
em Contexto 
de Trabalho  

-  -  -  600 

  
Total de horas no 

Curso  
     3280 

 
a)   Disciplina que integra as bases da história da cultura e das artes clássicas 

dedicando cerca de 1/3 da sua carga horária à história e cultura do Jazz. 
b)  Disciplina que integra as bases da teoria e análise do período clássico, dedicando 

cerca de 2/3 da sua carga horária exclusivamente ao Jazz.
 
 

c)   Inclui o estudo de 2.º instrumento no 3.º ano, Piano (Jazz) para alunos que não 
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sejam de Teclas, de Contrabaixo ou de Bateria. 
d) Compreende conteúdos de Harmonia e Improvisação e Treino Auditivo. 
 

No âmbito das disciplinas da componente de Formação Técnica-Artística poderão ser 
incluídos seminários/workshops/masterclasses dados por especialistas de áreas de 
interesse para o curso. 

 
No âmbito das disciplinas da componente de Formação Técnica-Artística poderão ser 
incluídos seminários/workshops/masterclasses dados por especialistas de áreas de 
interesse para o curso.  
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Anexo XI 

Regulamento da Prova de Aptidão Artística (PAA) 

CURSO SECUNDÁRIO DE CANTO  
  

CURSO SECUNDÁRIO DE MÚSICA (Instrumento e Composição)  

 

I. CARACTERIZAÇÃO e DISPOSIÇÕES GERAIS  
  

1. A prova de aptidão artística, designada abreviadamente por PAA, consiste na 

apresentação, perante um júri, de um projeto musical / artístico, consubstanciado no 

desempenho numa prova / recital públicos, demonstrativo de conhecimentos e 

competências técnicas e artísticas adquiridos pelo aluno ao longo da formação, e num 

relatório final, produzido nos termos definidos na secção III do presente regulamento.  

  

2. A elaboração do projeto musical/artístico a que se refere o número anterior 

realiza-se sob orientação e acompanhamento de um ou mais professores designados pelo 

diretor da EAMCN, de entre os professores que lecionam as disciplinas das componentes 

científica e técnica artística.  

  

3. A função de orientador é exercida pelo professor de Canto, de Instrumento ou de 
Composição, consoante o caso, competindo-lhe:   

a) acompanhar todas as fases do projeto, incluindo a preparação do programa da prova / 

recital;  

b) informar o aluno sobre os critérios de avaliação;   

c) lançar a classificação da PAA na respetiva pauta.  

   

4. As funções de coorientação poderão ser assumidas por um segundo professor das 

componentes científica e técnica artística (ou partilhadas por mais de um professor), com 

a atribuição de orientar o aluno na produção das notas de programa incluídas no relatório 
final (Curso Secundário de Canto e Curso Secundário de Música, variante de Instrumento) / 

no portefólio (Curso Secundário de Música, variante de Composição).  

  

5. A articulação entre os professores das várias disciplinas é assegurada pelas 

estruturas de coordenação educativa e orientação pedagógica, designadamente quando o 

projeto musical/artístico se realiza sob orientação e acompanhamento de mais do que um 

professor, de modo a que sejam cumpridos todos os procedimentos conducentes à sua 

concretização, de acordo com o calendário estabelecido.  

  

6. O planeamento necessário à apresentação pública da PAA é assegurado pelo 
diretor da EAMCN, em articulação com as estruturas de coordenação educativa e 

orientação pedagógica.  
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II. PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DA PROVA / RECITAL  
  

A- Curso Secundário de Canto e Curso Secundário de Música, variante de 
Instrumento  
  

1. O aluno deve formalizar, até ao final do 2.º período, a entrega da proposta de projeto de 

PAA, da qual devem constar os seguintes elementos:  

a) identificação da escola e do ano letivo, designação do projeto da PAA por extenso, 

nome e número do aluno, nome do orientador (e do coorientador ou coorientadores, 

se aplicável), data;  

b) programa da prova / recital, com indicação detalhada das obras e respetiva duração 
individual, devendo a duração total estar compreendida entre 30 min e 45 min;  

c) indicação de outros participantes na prova / recital, se aplicável;   

d) indicação de necessidades específicas e de eventuais condicionantes para a realização 

da prova / recital.  

  

2. A prova / recital poderá ser constituída por uma apresentação de repertório a solo, 

com ou sem acompanhamento ao piano, podendo o programa ainda ser complementado 
pela apresentação de repertório de câmara, com o aluno integrado num agrupamento, 

desde que respeitada a condição estabelecida no número cinco.  

  

3. É possível uma apresentação que intersete outras áreas artísticas, devendo o aluno 
nesse caso apresentar, de par com o repertório a executar, uma sinopse do projeto 

artístico que pretende realizar.   

  

4. No Curso Secundário de Música, variante de Instrumento, o programa da prova / 

recital de instrumentos monofónicos terá obrigatoriamente de ser constituído em cerca de 

60 % por obras com acompanhamento.  

  

5. Caso sejam utilizadas partituras durante a realização da prova / recital, 

recomenda-se a utilização de edições publicadas.   

  

6. Alterações parciais do programa são permitidas até 30 dias anteriores à data de 

realização da prova / recital, carecendo de aprovação por parte do departamento ou 

classe disciplinar.  

  

7. O aluno fica encarregado de produzir e imprimir uma folha de sala, que incluirá as 
notas de programa elaboradas no âmbito do relatório final.  

  

B- Curso Secundário de Música, variante de Composição  
  

1. O aluno deve formalizar, até ao final do 2.º período, a entrega da proposta de projeto de 

PAA, da qual devem constar os seguintes elementos:  

a) identificação da escola e do ano letivo, designação do projeto da PAA por extenso, 
nome e número do aluno, nome do orientador (e do coorientador ou coorientadores, 

se aplicável), data;  

b) descrição sumária do projeto;  
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c) indicação das peças compostas a apresentar;  

d) indicação de outros participantes na prova /recital, se aplicável;   

e) indicação de necessidades específicas e de eventuais condicionantes para a realização 
da prova / recital.  

  

2. A prova / recital, com uma duração máxima de 45 minutos, divide-se em duas partes, do 

seguinte modo:  

a) primeira parte: apresentação pelo aluno do portefólio com as peças compostas mais 

representativas e sua discussão;  

b) segunda parte: interpretação de uma ou duas peças ao vivo.  

  

3. As duas partes da prova / recital referidas no número anterior são separadas por 

um intervalo destinado a assegurar as condições técnicas necessárias à interpretação 
musical das peças escolhidas para o efeito.  

  

4. A duração do intervalo referido no número anterior é determinado pelas 

necessidades técnicas verificadas, não fazendo parte da duração efetiva da prova.  

  

5. No caso de as condições logísticas não permitirem uma interpretação ao vivo, o 

aluno providencia a escuta de uma maquete de uma ou duas peças do seu portefólio.  

  

6. A prova / recital integra, por norma, e a título complementar, a projeção pública 
de um projeto videográfico inserido no contexto da disciplina Som e Imagem (imagem com 

som incorporado ou imagem coordenada com música ao vivo).  

  

  
III. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL   
  

A- Curso Secundário de Canto e Curso Secundário de Música, variante de Instrumento  
  

1. Entende-se por relatório final o documento produzido pelo aluno, integrando as 
seguintes componentes:  

  

1.1. capa/folha de rosto com a identificação da escola, a indicação do ano 
letivo, a designação do projeto da PAA por extenso, o nome e o número do aluno, 
o nome do orientador (e do coorientador ou coorientadores, se aplicável), a data;  

  

1.2. texto de apreciação crítica, refletindo o processo pessoal de aprendizagem 
na área instrumental e artística, em relação com a aquisição de conhecimentos e 

competências técnicas e artísticas ao longo do curso, devendo ser abordados os 

seguintes tópicos, entre outros:  

a) aquisição de métodos e disciplina de estudo individual;   

b) conquista progressiva de autonomia e capacidade de organização do trabalho;   

c) desenvolvimento e consolidação da técnica de execução no instrumento;   

d) aquisição e exploração do repertório;   

e) experiência resultante das apresentações em público (audições internas, concertos, 
concursos, etc.), considerando os principais obstáculos e dificuldades encontrados, as 
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formas de os superar e os estímulos recebidos;  f) a participação em projetos artísticos 
da escola ou outros.  

  

1.3. notas de programa: pretende-se que o aluno elabore um texto que se constitua como 

introdução e apresentação do programa que irá executar, referindo-se às obras e 

respetivos compositores mediante um enquadramento histórico, sociológico, estético e 

analítico (as notas de programa podem incluir uma bibliografia mínima e serão parte 

integrante da folha de sala referida no número nove da secção II.A);  

  

2. No seu conjunto, texto de apreciação crítica e notas de programa devem ter um mínimo 
de três páginas, até ao máximo de seis, observando as seguintes normas de formatação:  
Formato de impressão - A4;  

Margens - margem superior: 4 cm; restantes margens: 3 cm;  

Avanço da 1.ª linha em cada parágrafo (opcional) - 1,25 cm;  

Corpo do texto - espaçamento 1,15; alinhamento: justificado;  

Tipo de letra e tamanho - Arial (tamanho 11) ou Times New Roman (tamanho 12); 

Paginação - numeração árabe no canto inferior direito da página.   

  

B- Curso Secundário de Música, variante de Composição  
  

1. Considera-se equivalente ao relatório final o portefólio produzido pelo aluno, 

apresentando as seguintes componentes:  

  

1.1. capa/folha de rosto com a identificação da escola, a indicação do ano 
letivo, a designação do projeto da PAA por extenso, o nome e o número do aluno, 
o nome do orientador (e do coorientador ou coorientadores, se aplicável), a data;  

  

1.2. partituras das obras compostas pelo aluno e correspondentes gravações, 
em formato midi, disponibilizadas num suporte CD, pendisk ou num meio 

equivalente;  

  

1.3. notas de execução e notas de programa, com indicação de fontes 
bibliográficas sempre que exigível;  

  

1.4. amostra do trabalho desenvolvido na disciplina de Som e Imagem, 

recorrendo aos formatos adequados para a sua apresentação, acompanhada de 

uma memória descritiva, de uma ficha técnica e de uma identificação de fontes 

bibliográficas, sempre que exigível.  
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IV. ETAPAS E CALENDÁRIO   
  

1. Elaboração e concretização do projeto da PAA:   

  

a) entrega da proposta de projeto da PAA, após aprovação pelo orientador, até ao último 
dia de aulas do 2.º período;   

b) validação das propostas de PAA pelos departamentos, durante a interrupção letiva do 

2.º período;   

c) aprovação das propostas pelo diretor da EAMCN, até ao final da primeira semana do 3.º 
período;  

d) apresentação do relatório final (Curso Secundário de Canto e Curso Secundário de 

Música, variante de Instrumento) / do portefólio (Curso Secundário de Música, variante 

de Composição), até 15 dias úteis antes da data de realização da prova / recital;   

e) prova / recital, no final do ano letivo, em período destinado para o efeito.  

  

2. A entrega dos documentos e materiais mencionados nas alíneas a) e d) do número 

anterior é formalizada pelo aluno através de correio eletrónico, mediante envio para o 
endereço propostas.pap.paa@emcn.edu.pt, para o orientador e, se aplicável, para o 

coorientador (ou coorientadores).  

  

3. Os documentos escritos mencionados nas alíneas a) e d) do número um devem ser 

enviados em formato pdf.  

  

3. Os documentos e materiais mencionados nas alíneas a) e d) do número um, uma 
vez recebidos pelo orientador nos termos do número anterior, são enviados para o diretor 

da EAMCN e para os membros do júri da PAA com uma antecedência mínima de 48 horas 

relativamente à data de realização da prova / recital.   

  

4. É competência de cada departamento ou classe disciplinar, numa primeira 

instância, apreciar e validar os projetos das respetivas PAA em reunião a realizar logo após 

o termo das atividades letivas do 2.º período.   

  

5. Depois de validados pelos departamentos ou classes disciplinares, os projetos são 

submetidas ao diretor da EAMCN para análise das condições de exequibilidade e 
aprovação em definitivo.   

  

6. A prova / recital deverá ocorrer no final do ano letivo, de acordo com o estipulado 

no calendário escolar anual, sendo a data e o local definidos pelo diretor da EAMCN e 
divulgados publicamente.  
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V. AVALIAÇÃO  
  

A- Curso Secundário de Canto e Curso Secundário de Música, variante de Instrumento  
  

1. Consideram-se aprovados na PAA os alunos que obtenham uma classificação final 
igual ou superior a dez valores.  

  

2. A aprovação final da PAA está condicionada à obtenção de uma classificação 

mínima de dez valores na prova / recital e de nove valores na avaliação do relatório final.   

  

3. A classificação da prova / recital é expressa na escala de 0 a 20 valores, 

arredondada às décimas, tendo uma ponderação de 90% no cálculo da classificação final 

da PAA. No processo de avaliação, consideram-se os seguintes parâmetros: a) domínio 
técnico;   

b) construção do discurso musical;   

c) interpretação;   

d) afinação (caso se aplique);   

e) sonoridade;   

f) postura em palco.   

  

4. A classificação do relatório final é expressa na escala de 0 a 20 valores, com 

arredondamento às décimas, tendo uma ponderação de 10% no cálculo da classificação 

final da PAA. No processo de avaliação, observam-se os seguintes critérios:  

a) qualidade da redação;   

b) capacidade de desenvolvimento das questões abordadas;   

c) clareza do discurso e estruturação do trabalho;   

d) apresentação gráfica e respeito pelo formato indicado;   

e) qualidade, pertinência e rigor dos conteúdos.   

  

5. A classificação final da PAA é registada em pauta e afixada publicamente, não podendo 

ser objeto de pedido de reapreciação.   

  

B- Curso Secundário de Música, variante de Composição  
  

1. Consideram-se aprovados na PAA os alunos que obtenham uma classificação final 
igual ou superior a dez valores.  

  

2. A classificação final da PAA resulta de uma avaliação conjunta da prova / recital e 
do portefólio apresentado pelo aluno, de acordo com os seguintes critérios: a) pertinência 

e coerência do projeto apresentado – 10%  

b) defesa do portefólio (a sua discussão) no decurso da prova / recital  – 20%  

c) competências científicas e técnicas artísticas evidenciadas – 70%  

  

3. A classificação final da PAA é registada em pauta e afixada publicamente, não podendo 

ser objeto de pedido de reapreciação.   
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VI. JÚRI  
  

1. O júri da prova / recital, designado pelo diretor da EAMCN, terá a seguinte composição:  

a) o diretor da EAMCN ou um seu representante, que preside;   

b) o diretor de turma;  

c) o orientador do projeto;  

d) um representante de associação de setor afim ao curso ou um docente de outra escola 

com formação na área;   

e) uma personalidade de reconhecido mérito na área artística do curso ou dos setores de 
atividade afins ao curso.  

  

2. Para deliberar, o júri necessita da presença de, pelo menos, cinco elementos dos 
referidos no número anterior, estando, entre eles, obrigatoriamente: a) os elementos a 
que se referem a alínea a), b) e e);  
b) um dos elementos a que se refere a alínea d).  

  

3. Caso não seja possível assegurar a presença de nenhum dos elementos mencionados na 

alínea d) do número um, será designado para sua substituição um professor da EAMCN 

da área a que a prova diga respeito.  

  

4. Em caso de empate nas votações, o presidente tem voto de qualidade.  

  

5. Em caso de não aprovação, a classificação final atribuída pelo júri poderá ser suportada 

por uma ata que explicite as razões para o facto.  

  

  

VII. DISPOSIÇÕES FINAIS  
  

1. O aluno que não compareça à prova / recital deverá apresentar a respetiva 

justificação ao diretor da EAMCN, no prazo de dois dias úteis.   

  

2. Caso sejam considerados atendíveis os motivos invocados para a falta, o diretor da 

EAMCN, em articulação com o orientador e com o diretor de turma, marcará nova data 

para a realização da prova / recital, antes da conclusão do ano letivo.  

  

3. Em caso de reprovação, o aluno poderá requerer a realização de nova PAA, 

cabendo ao diretor da EAMCN a sua autorização, ouvido para o efeito o conselho 
pedagógico.  

  

4. Na sequência da autorização referida no número anterior, o aluno pode optar por 

proceder a uma remodelação, ainda que parcial, do projeto da PAA, devendo, em 
conformidade, reformular o relatório final ou o portefólio, consoante o caso.   

  

5. As matérias não previstas neste regulamento são objeto de decisão específica do 

diretor da EAMCN, tendo em conta a legislação aplicável, quando exista.    
  

  



100 
 

Anexo XII 

Regulamento da Provade Aptidão Profissional (PAP) 

 

CARACTERIZAÇÃO e DISPOSIÇÕES GERAIS  
1. A Prova de Aptidão Profissional, designada abreviadamente por PAP, consiste na 

apresentação perante um júri de um Projeto musical/artístico, cuja defesa se consubstancia 

na realização de um Recital público e na produção de um Relatório Final - constituído por 

um texto de apreciação crítica (autoavaliação) e notas de programa -, demonstrativo dos 

conhecimentos e competências profissionais adquiridos ao longo da formação e 

estruturante do futuro profissional do aluno.     

  

2. O Projeto musical/artístico a que se refere o número anterior realiza-se sob 

orientação e acompanhamento de um mínimo de dois professores designados pelo 

Coordenador de Curso, de entre os professores que lecionam as disciplinas das 

componentes técnica/científica.  

  

3. Para poder realizar a PAP, o aluno deve ter concluído 90% dos módulos de ensino à 

data em que realiza a prova de Recital.  

  

4. O professor de Instrumento assumirá o papel de Orientador Principal, competindo-

lhe:  

a) acompanhar todas as fases do Projeto, incluindo a preparação do Programa de  

      Recital e a elaboração do texto de apreciação crítica a incluir no Relatório Final;  

b) informar o aluno sobre os critérios de avaliação;  

c) lançar a classificação da PAP na respetiva pauta.  

  

5. As funções de Coorientação serão assumidas por um segundo professor da área 

vocacional (ou partilhadas por mais de um professor), com a atribuição de orientar o aluno 

na produção das notas de programa incluídas no Relatório Final.  

  

6. O Coordenador de Curso assegura a articulação entre os professores das várias 

disciplinas, designadamente, orientador e coorientador(es) da PAP, de modo a que sejam 

cumpridos todos os procedimentos conducentes à sua realização, de acordo com o 

calendário estabelecido.  

  

  

  

7. O Coordenador de Curso, em articulação com o Diretor da EAMCN, é responsável 

pelo planeamento necessário à apresentação pública da PAP.  
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PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DO RECITAL  
1. O aluno deve formalizar, até ao final do 2º período, a entrega do programa do 

Recital, do qual devem constar os seguintes elementos:  

  

a) capa/folha de rosto com a identificação da escola, ano letivo, designação da PAP 

por extenso, identificação do projeto, nome e nº do aluno, nome orientador 

principal e coorientador(es), data;   

b) programa de recital com indicação detalhada das obras e respetiva duração 

individual. A duração total das obras deverá estar compreendida entre 30’ e 45’;  

c) indicação dos participantes no Recital;  

d) indicação de necessidades específicas e eventuais condicionantes para a realização 

do recital.  

  

2. O Recital poderá ser constituído por uma apresentação de repertório a solo, com 

ou sem acompanhamento ao piano. Este programa pode ser complementado pela 

apresentação de repertório de câmara, com o aluno integrado num agrupamento, 

respeitada a condição estabelecida no ponto II.5.   

  

3. É possível uma apresentação que intersecte outras áreas artísticas. Neste caso, o 

aluno deve submeter, a par do repertório a executar, uma sinopse do projeto artístico que 

pretende realizar.   

  

4. O programa a apresentar deverá enquadrar-se nos objetivos e no repertório do 

instrumento praticado ao nível da conclusão de Curso. É permitida a inclusão de obras 

apresentadas anteriormente em provas trimestrais.  

  

5. O candidato deverá assegurar que a componente de repertório a solo corresponde, 

no mínimo, a 50% do repertório global programado.  

  

6. O programa de recital dos instrumentos monofónicos terá obrigatoriamente de ser 

constituído em cerca de 60% por obras acompanhadas ao piano.   

  

7. Caso sejam utilizadas partituras durante a realização do Recital, recomenda-se a 

utilização de edições publicadas.   

  

8. Alterações parciais do programa são permitidas até 30 dias anteriores à data de 

realização do Recital, carecendo de validação por parte do Coordenador de Curso.  

  

9. O aluno fica encarregue de produzir e imprimir uma Folha de Sala, que incluirá as 

notas de programa elaboradas no âmbito do Relatório Final.  

  

  

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL   
1. Entende-se por Relatório Final o documento produzido pelo aluno, integrando as 

seguintes componentes:  
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1.1. Capa/folha de rosto com a identificação da escola, ano letivo, designação 

da PAP por extenso, título do projeto (se for o caso), nome e número do aluno, 

nome do orientador principal e coorientador(es), data (ver modelo em anexo);  

  

1.2. Texto de apreciação crítica, refletindo o processo pessoal de aprendizagem 

na área instrumental e artística em relação com a aquisição de conhecimentos e 

competências profissionais ao longo do curso. Entre outras, devem abordar-se as 

seguintes questões:   

  

a) Aquisição de métodos e disciplina de estudo individual;   

b) conquista progressiva de autonomia e capacidade de organização do 

trabalho;   

c) desenvolvimento e consolidação da técnica de execução no 

instrumento;    

d) aquisição e exploração do repertório;   

e) experiência resultante das apresentações em público (audições internas, 

concertos, concursos, etc), considerando os principais obstáculos e 

dificuldades encontrados, as formas de os superar e os estímulos 

recebidos;  

f) a sua participação em projetos artísticos da escola ou outros.  

  

1.3. Notas de programa. Pretende-se que o aluno elabore um texto que sirva de 

introdução e apresentação do programa que irá executar, referindo-se às obras e 

respetivos compositores mediante um enquadramento histórico, sociológico, 

analítico. As notas de programa serão parte integrante da Folha de Sala referida no 

ponto II.9.  

  

2. No seu conjunto, Texto de apreciação crítica e Notas de programa, devem ter um 

mínimo de três páginas, até ao máximo de seis, utilizando a fonte Times New Roman, com 

tamanho 12 e espaçamento a 1,15.  

  

  

ETAPAS E CALENDÁRIO  
1. Elaboração e concretização do projeto da PAP:  

  

a) submissão do Programa a apresentar na prova de Recital (até ao último dia de aulas 

do 2º período);  

b) validação das propostas de PAP pelos respetivos departamentos (interrupção letiva 

do 2º período);  

c) aprovação das propostas pelo Coordenador de Curso (primeira semana do 3º 

período);  

d) apresentação do Relatório Final (até 15 dias úteis antes da data de realização do  

Recital);  

e) Prova de Recital (final do ano letivo, em período destinado para o efeito).  
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2. Os documentos mencionados nas alíneas a) e d) do ponto anterior são entregues em 

papel nos serviços administrativos da escola e enviados por e-mail, em formato pdf, 

para o Coordenador de Curso e para o Coordenador do respetivo Departamento.   

   

3. É competência de cada Departamento ou Classe Disciplinar, numa primeira instância, 

apreciar e validar os programas das respetivas PAP em reunião a realizar logo após o 

termo das atividades letivas do 2º período.  

  

4. Depois de validadas pelos Departamentos ou Classes Disciplinares, as propostas são 

submetidas ao Coordenador do Curso Profissional para análise das condições de 

exequibilidade e aprovação em definitivo.    

  

5. A prova de Recital deverá ocorrer no final do ano letivo, de acordo com o estipulado 

no calendário escolar anual. A data e o local do Recital serão definidos pelo Diretor e 

divulgados publicamente.   
 

AVALIAÇÃO   
1. Consideram-se aprovados na PAP os alunos que obtenham uma classificação final 

igual ou superior a dez valores.  

2. A aprovação final da PAP está condicionada à obtenção de uma classificação 

mínima de dez valores na Prova de Recital, e de nove valores na avaliação do Relatório 

Final.  

3. A classificação da Prova de Recital é expressa na escala de 0 a 20 valores,   

arredondada às décimas, tendo uma ponderação de 80%. No processo de avaliação, 

consideram-se os seguintes parâmetros:   

a) domínio técnico;  

b) construção do discurso musical;  

c) interpretação;  

d) afinação (caso se aplique);  

e) sonoridade;  

f) postura em palco.  

4. A avaliação do Relatório Final, constituído pelo Texto de apreciação crítica e pelas 

Notas de Programa, é expressa na escala de 0 a 20 valores, arredondada às décimas, tendo 

uma ponderação de 20% no cálculo da classificação final da PAP. No processo de avaliação, 

observam-se os seguintes critérios:  

a) qualidade da redação;  

b) capacidade de desenvolvimento das questões abordadas;  

c) clareza do discurso e estruturação do trabalho;  

d) apresentação gráfica e respeito pelo formato indicado;  

e) qualidade, pertinência e rigor dos conteúdos.  
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5. A classificação final da PAP é registada em pauta e afixada publicamente, não 

podendo ser objeto de pedido de reapreciação.  

  

JÚRI  
1. O júri do Recital, designado pelo Diretor da EAMCN mediante proposta do 

Coordenador do Curso Profissional, será composto por 5 elementos, a saber:   

a) o Diretor da Escola, que preside, e que, em caso de impedimento, poderá delegar 

esta competência;   

b) o Coordenador do Curso Profissional;   

c) o Professor Orientador;  

d) um Professor do Instrumento em que o aluno se apresenta ou, em caso de 

impossibilidade, da mesma área artística.  

e) uma personalidade de reconhecido mérito no meio artístico, de preferência 

intérprete no mesmo instrumento;  

  

2. Para deliberar, o júri necessita de um mínimo de 4 elementos, estando entre eles, 

obrigatoriamente, o elemento referido na alínea e). Nesta situação, em caso de empate nas 

votações, o presidente detém um voto de qualidade.  

3. A classificação final atribuída pelo Júri deverá ser suportada por uma ata que 

sintetize as aptidões evidenciadas pelo aluno, ou, em caso de não aprovação, explicite as 

razões para a falta de sucesso.  

  

DISPOSIÇÕES FINAIS  
1. O aluno que não compareça à Prova de Recital deverá apresentar a respetiva 

justificação ao Diretor da EAMCN, no prazo de dois dias úteis.  

  

2. Caso sejam considerados atendíveis os motivos invocados para a falta, o Diretor, em 

articulação com o Coordenador de Curso, marcará nova data para a realização do 

Recital, antes da conclusão do ano letivo.  

  

3. Em caso de reprovação, o aluno deverá formular nova candidatura para realização da 

PAP, podendo, caso tenha concluído todos os módulos do curso, solicitar a sua 

realização no final do 1º período do ano letivo seguinte.  

  

4. Nesta nova candidatura, o aluno pode optar por proceder a uma remodelação, ainda 

que parcial, do programa de Recital, devendo, em conformidade, reformular o Relatório 

Final (adaptação das notas de programa e revisão do texto de autoavaliação)  

  

5. As omissões a este Regulamento serão resolvidas pelo Diretor da EAMCN.  
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Anexo XIII 

Regulamento das provas de transição de ano ou grau 

A realização de provas de transição de ano ou grau às disciplinas das 

componentes de formação artística especializada, científica e técnica-artística, rege-

se pelas seguintes normas:  

1. Podem ser requeridas a qualquer disciplina com duração superior a um 

ano.  

2. A realização destas provas é precedida de requerimento ao diretor, com 

o parecer do respetivo professor, no qual conste o programa a executar 

no caso das disciplinas de Instrumento, Canto, Instrumento de Tecla e de 

Classes de Conjunto, caso se justifique. 

3. Os requerimentos são aceites até à data estabelecida anualmente pelo 

calendário escolar. 

4. A prova será marcada até ao final do mês de fevereiro. 

5. As provas incidem sobre todo o programa do ano de escolaridade 

anterior àquele a que o aluno se candidata e a respetiva matriz será 

aprovada, anualmente pelo Conselho Pedagógico e divulgada no site da 

escola. 
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Anexo XIV 

Aluguer de Instrumentos 

A EAMCN possui um número limitado de instrumentos para aluguer. O inventário 

destes instrumentos deve constar da base de dados, bem como a afetação dos 

instrumentos aos respectivos alunos. O aluno/encarregado de educação que não 

tenha possibilidade de adquirir um, poderá recorrer ao aluguer contactando o seu 

professor para este lhe indicar o instrumento mais adequado às suas características. 

A afetação dos instrumentos aos respectivos alunos, com base em critérios de 

necessidade económica, deve ser aprovada em reunião de classe.  

.   

1. O aluguer está condicionado ao:  

1.1. Preenchimento da declaração de responsabilidade;  

1.2. Pagamento do seguro do instrumento na Mediadora E.X.S 217 827 640 com 

entrega de cópia do respetivo certificado ao professor responsável;  

1.3. Pagamento do aluguer do instrumento: 10 euros mensais ou 100 anuais nos 

serviços administrativos da escola (contactar Sónia Goes) ou por transferência bancária 

para a conta com o NIB 0781 0112 0112 0012 6492 6. (Por favor colocar no descritivo, 

“Pagamento Aluguer Instrumento” seguido do nº do aluno assim como o primeiro e 

último nome); A prova do pagamento é feita com cópia do recibo entregue pelos 

serviços administrativos da EAMCN,  

2. O Instrumento só será entregue, pelo professor ao aluno/encarregado de educação, 

mediante o envio por email dos três comprovativos (seguro, termo de responsabilidade e 

pagamento de aluguer em dia);  

3. O professor do aluno fica responsável pelo envio por email dos comprovativos ao 

coordenador de aluguer de instrumentos;  

4. O uso do instrumento no ano letivo seguinte está condicionado ao pagamento do aluguer 

no ato de renovação da matrícula e à renovação obrigatória do seguro (responsabilidade 

do aluno/ encarregado de educação) no decorrer do mês de junho (a seguradora envia 

uma mensagem a notificar a necessidade de renovação);  

5. A não renovação do seguro implica a devolução imediata do instrumento à EAMCN e a total 

responsabilidade do aluno/encarregado de educação sobre eventuais danos ou perda do 

instrumento até à sua devolução. Esta devolução deverá feita ao professor do aluno, que 

aferirá o estado e conformidade do instrumento, que por sua vez o entregará ao professor 

coordenador responsável.   

6. Em caso de desistência no decorrer do ano letivo ou da não renovação de matrícula por 

parte de um aluno com instrumento alugado, o professor do mesmo, deve comunicar de 

imediato ao coordenador responsável pelo aluguer dos instrumentos; Não haverá lugar à 

devolução do valor pago pelo aluguer do instrumento.  

7. Os Instrumentos Históricos só poderão ser emprestados mediante concordância simultânea 

da classe ao qual pertençam e da direção da escola. O empréstimo não carecerá de 

pagamento de aluguer, mas obriga à realização de um seguro cuja responsabilidade é 

inteiramente da pessoa a quem o mesmo é emprestado.  

7.1. O empréstimo só poderá ser efetivo após prova do pagamento do seguro do 

instrumento;  

7.2. A prova do pagamento do seguro deverá ser feita anualmente durante o mês de Junho;  

7.3. A concordância simultânea da classe ao qual pertence o instrumento e da Direção deve 

ser renovada anualmente até ao dia 15 de Junho;  

8.  Cabe ao coordenador de departamento a coordenação do aluguer de instrumentos, 
podendo delegar funções num ou mais colegas, durante o seu mandato.  

 

 




