
  

Relatório 

Escola Artística de Música 

do Conservatório Nacional 

LISBOA 
      

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 
 

Área Territorial de Inspeção 

do Sul 
 

2016  
2017 

 



 

 

 

 

 
Escola Artística de Música do Conservatório Nacional – LISBOA 

1 

1 – INTRODUÇÃO 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, aprovou o sistema de avaliação dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, definindo orientações gerais para a autoavaliação e para a 

avaliação externa. Neste âmbito, foi desenvolvido, desde 2006, um programa nacional de avaliação dos 

jardins de infância e das escolas básicas e secundárias públicas, tendo-se cumprido o primeiro ciclo de 

avaliação em junho de 2011. 

A então Inspeção-Geral da Educação foi 

incumbida de dar continuidade ao programa de 

avaliação externa das escolas, na sequência da 

proposta de modelo para um novo ciclo de 

avaliação externa, apresentada pelo Grupo de 

Trabalho (Despacho n.º 4150/2011, de 4 de 

março). Assim, apoiando-se no modelo construído 

e na experimentação realizada em doze escolas e 

agrupamentos de escolas, a Inspeção-Geral da 

Educação e Ciência (IGEC) está a desenvolver 

esta atividade consignada como sua competência 

no Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de 

janeiro.    

O presente relatório expressa os resultados da 

avaliação externa da Escola Artística de Música 

do Conservatório Nacional – Lisboa, realizada 

pela equipa de avaliação, na sequência da visita 

efetuada entre 30 de janeiro e 1 de fevereiro de 

2017. As conclusões decorrem da análise dos 

documentos fundamentais da Escola, em 

especial da sua autoavaliação, dos indicadores de 

sucesso académico dos alunos, das respostas aos 

questionários de satisfação da comunidade e da 

realização de entrevistas. 

Espera-se que o processo de avaliação externa 

fomente e consolide a autoavaliação e resulte 

numa oportunidade de melhoria para a Escola, 

constituindo este documento um instrumento de 

reflexão e de debate. De facto, ao identificar 

pontos fortes e áreas de melhoria, este relatório 

oferece elementos para a construção ou o 

aperfeiçoamento de planos de ação para a 

melhoria e de desenvolvimento de cada escola, 

em articulação com a administração educativa e 

com a comunidade em que se insere.  

A equipa regista a atitude de empenhamento e 

de mobilização da Escola, bem como a 

colaboração demonstrada pelas pessoas com 

quem interagiu na preparação e no decurso da avaliação. 

O relatório da Escola apresentado no âmbito da  

Avaliação Externa das Escolas 2016-2017 está disponível na página da IGEC. 

 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

 

Níveis de classificação dos três domínios   

EXCELENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

muito consistente na melhoria das aprendizagens e dos 

resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. 

Os pontos fortes predominam na totalidade dos campos em 

análise, em resultado de práticas organizacionais 

consolidadas, generalizadas e eficazes. A escola distingue-se 

pelas práticas exemplares em campos relevantes. 

MUITO BOM – A ação da escola tem produzido um impacto 

consistente na melhoria das aprendizagens e dos resultados 

dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Os pontos 

fortes predominam na totalidade dos campos em análise, em 

resultado de práticas organizacionais generalizadas e 

eficazes. 

BOM – A ação da escola tem produzido impacto na melhoria 

das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos 

respetivos percursos escolares. A escola apresenta uma 

maioria de pontos fortes nos campos em análise, em 

resultado de práticas organizacionais eficazes. 

SUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

reduzido na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos 

alunos e nos respetivos percursos escolares. As ações de 

aperfeiçoamento são pouco consistentes ao longo do tempo e 

envolvem áreas limitadas da escola.    

INSUFICIENTE – A ação da escola tem produzido um impacto 

muito reduzido na melhoria das aprendizagens e dos 

resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. 

Os pontos fracos sobrepõem-se aos pontos fortes na 

generalidade dos campos em análise. A escola não revela 

uma prática coerente, positiva e coesa. 

 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_31_2002.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/03/045000000/1077210773.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legislação/Decreto_Regulamentar_15_2012.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=
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2 – CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

A Escola Artística de Música do Conservatório Nacional (EMCN) localiza-se no Bairro Alto, em Lisboa, 

nas instalações do antigo Convento dos Caetanos. A funcionar desde 1983 como escola pública do ensino 

especializado da música, opera ainda em três polos, situados em Loures, Amadora e Seixal, este último 

criado no ano letivo de 2013-2014. É a responsável pedagógica pela dinamização, em Portugal, do 

projeto Orquestra Geração desde 2007-2008. Foi submetida à avaliação externa das escolas em janeiro 

de 2011, no âmbito do primeiro ciclo de avaliação. 

No ano letivo de 2016-2017, estão matriculados 243 alunos nos cursos do ensino artístico especializado 

da música em regime integrado, sendo 165 dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico (10 turmas) e 78 do ensino 

secundário (cinco turmas); 30 nos cursos profissionais (duas turmas); 71 no regime articulado, dos quais 

69 são do ensino básico (nove do Polo do Seixal) e dois do secundário; e, ainda, 585 no regime supletivo, 

perfazendo um total de 929 alunos. Acrescem 294 discentes a frequentar os cursos de iniciação, 

distribuídos pela sede e pelos três polos (24 turmas).  

Dos alunos dos cursos dos ensinos básico e secundário, 4% são estrangeiros, maioritariamente oriundos 

de países europeus. No que respeita às tecnologias de informação e comunicação, 44% dos do ensino 

básico e 54% dos do secundário possuem computador com internet, em casa. Relativamente à ação social 

escolar, 88% dos que frequentam o regime integrado e os cursos profissionais não beneficiam de auxílios 

económicos. 

Os dados relativos à formação académica dos pais e das mães demonstram que, em relação aos 

estudantes do ensino básico, 44% têm habilitação superior e 8% possuem o ensino secundário, 

percentagens que atingem 36% e 12%, respetivamente, no que respeita aos dos alunos do ensino 

secundário. Quanto à sua ocupação profissional, 36% no ensino básico e 27% no secundário exercem 

atividades de nível superior e intermédio. 

O serviço educativo é assegurado por 229 docentes, sendo que 45% pertencem aos quadros (uma 

percentagem significativa dos professores contratados, integram o projeto Orquestra Geração) e 45% 

possuem experiência profissional correspondente a 10 ou mais anos. Dos 25 trabalhadores não docentes, 

20 são assistentes operacionais e cinco assistentes técnicos, dos quais 56% têm 10 ou mais anos de 

serviço. Exercem ainda funções na Escola um elemento com contrato emprego-inserção do Instituto do 

Emprego e Formação Profissional, I.P., uma psicóloga a tempo parcial e um técnico de produção e de 

coordenação técnica. 

 

3 – AVALIAÇÃO POR DOMÍNIO 

Considerando os campos de análise dos três domínios do quadro de referência da avaliação externa e 

tendo por base as entrevistas e a análise documental e estatística realizada, a equipa de avaliação 

formula as seguintes apreciações:  

 

3.1 – RESULTADOS     

RESULTADOS ACADÉMICOS 

No biénio 2014-2015 a 2015-2016, de acordo com a informação disponibilizada pela Escola, nos cursos de 

iniciação, as taxas médias de sucesso em Instrumentos e nas disciplinas de Ateliê e de Iniciação Musical 

posicionam-se, na generalidade, acima de 90%, na sede e nos três polos. As exceções ocorrem em 2014-

2015, no Polo da Amadora, em Instrumentos (84%) e em Ateliê e Iniciação Musical (ambas 85%), no Polo 

do Seixal, em Instrumentos, Ateliê e Iniciação Musical (78%) e, ainda, neste último polo, em 2015-2016, 
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em Instrumentos (87%). Globalmente, no período considerado, os valores são elevados e consistentes, 

registando-se progressos, sobretudo no Polo do Seixal. 

No último triénio, 2013-2014 a 2015-2016, são de destacar as taxas de transição/conclusão nos 6.º, 9.º e 

12.º anos de escolaridade. Efetivamente, neste período, aquelas, com exceção das observadas no 9.º ano 

em 2013-2014 (91,2%) e no 12.º ano em 2014-2015 (95,5%) e em 2015-2016 (95,9%), evidenciam sucesso 

pleno, fixando-se em 100%.  

No 2.º ciclo, as percentagens de positivas obtidas, em 2014 e em 2015, nas provas finais de Português 

(100% e 92%, respetivamente) são elevadas e nas de Matemática (77,4% e 86%) apresentam melhoria. A 

mesma situação se verifica nas provas finais do 3.º ciclo, realizadas em 2014, 2015 e 2016, em que as 

taxas de sucesso em Português atingiram, por aquela ordem, 87,1%, 95,8% e 90,3%, e na disciplina de 

Matemática 74,2%, 79,2% e 80,6%.  

Nos exames do ensino secundário, os resultados evidenciam consistência e algum progresso. As médias 

das classificações, em 2014, 2015 e 2016, no exame de Português situaram-se em 10,3, 10,9 e 10,5 

valores, respetivamente, e no exame de Filosofia, fixaram-se em 10,9, 10,8 e 13 valores. Na disciplina de 

Inglês, em 2014 e 2015 foram de 10,2 e de 10,8, tendo evoluído em 2016 para 13,8 valores. 

Em relação aos cursos profissionais de Instrumentista de Cordas e Teclas e de Instrumentista de Sopros 

e Percussão constatam-se, em 2012-2013, percentagens de conclusão de 50% e 58%, respetivamente, em 

2013-2014 de 100%, e em 2014-2015 de 67% e 64%. Estes resultados revelam-se, de modo global, médio-

altos, indicando que ainda há um trabalho a realizar, por forma a consolidar os níveis de sucesso pleno. 

As taxas de prosseguimento de estudos dos alunos que concluíram os cursos são elevadas, observando-se 

valores que variam entre 89% e 100%. 

Na formação artística do ensino básico, verificam-se, em 2014-2015, 81% de aprovações dos alunos no 

regime integrado e 71,5% no supletivo. Em 2015-2016, a percentagem de sucesso no regime integrado 

continua a ser relevante, registando uma subida para 95%, o mesmo se verificando no supletivo que 

atinge 88%. Neste ano letivo, os resultados dos alunos do regime articulado também foram elevados, 

tendo alcançado 94%.  

No ensino secundário, constatam-se, em 2014-2015, percentagens de aprovação dos alunos no regime 

integrado de 91,4% e de 78,4% no supletivo. Em 2015-2016, as taxas atingem no integrado 94%, no 

supletivo 75% e no articulado 77%. Embora altas, as taxas de sucesso nestes dois últimos regimes 

apresentam margem para progresso. 

De um modo global, os resultados escolares revelam progressos, consistência e sustentabilidade, em 

particular, no regime integrado, onde, na formação artística, se posicionam sempre acima dos 80% de 

aprovações. Os desempenhos obtidos na formação geral, em provas e exames nacionais, apresentam 

margem para evoluir para além dos valores de referência, em particular no ensino secundário, exigindo 

uma reflexão mais aprofundada para a melhoria da eficácia das estratégias em curso ou a implementar. 

A informação relativa aos resultados académicos é regularmente produzida, tratada e analisada. Inclui 

a comparação entre os resultados nas provas de avaliação externa dos alunos do regime integrado e os 

resultados a nível nacional, bem como uma análise evolutiva das taxas de aprovação nas diversas 

disciplinas da formação artística, nos diferentes regimes de ensino, constituindo a base de um trabalho 

educativo coerente, com vista à melhoria do desempenho dos alunos e à manutenção da qualidade.  

Os fatores explicativos do sucesso apresentados prendem-se com a articulação próxima entre os 

professores, sobretudo dos que lecionam os instrumentos, o ensino individualizado, a continuidade 

pedagógica, o trabalho dos diretores de turma e dos tutores e a existência de uma cultura de exigência, 

disciplina e responsabilização individual. 
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De acordo com os dados facultados pela direção, nos últimos três anos letivos foram nulas as taxas de 

abandono verificadas no regime integrado. Contudo, nos regimes articulado e supletivo ocorrem 

percentagens menores de sucesso, o que merece uma reflexão particular, como aliás é referido no 

relatório de autoavaliação de 2015-2016. 

 

RESULTADOS SOCIAIS 

A missão, os princípios e os valores da Escola, plasmados no projeto educativo, são a base do trabalho 

realizado em prol dos alunos, estimulando-os a participar em diversas atividades que promovem a sua 

autonomia, responsabilização, liberdade, criatividade, espírito crítico, capacidade de reflexão e inovação, 

entre outros, indispensáveis à formação social e pessoal e ao perfil do aluno. 

As múltiplas audições individuais ou em classes de conjunto, coros, grupos, ensembles e masterclasses, 

as atuações nas diversas orquestras da EMCN, bem como na Orquestra Jovem dos Conservatórios 

Oficiais de Música – OJ.com, e a participação n’Os Dias do Conservatório e no Desporto Escolar 

(modalidade de badminton), entre outros, constituem momentos em que os discentes se envolvem 

ativamente na sua aprendizagem, quer enquanto performers ou público, ou como agentes produtores de 

espetáculos, dentro e fora da Escola, assegurando, designadamente, a sua logística. Disso é exemplo a 

ação dos alunos dos cursos profissionais na Temporada de Concertos do Conservatório. 

A organização do Clube de Debate, da Corrida do Conservatório, das ações de manifestação pelas obras 

de conservação e restauro da Escola, ou as diferentes atividades de angariação de fundos, projetos 

dinamizados por iniciativa ou com a participação dos alunos, concorrem, igualmente, para a sua 

educação cívica. Os concertos de solidariedade constituem exemplos que promovem o desenvolvimento 

da dimensão humanitária dos discentes. A vertente de intervenção social, entreajuda e apoio à inclusão 

está patente no projeto Orquestra Geração que assume projeção nacional e internacional. 

Identificado como um ponto fraco na anterior avaliação externa, “O não envolvimento dos alunos na 

elaboração dos documentos orientadores da Escola, o que não contribui para a sua responsabilização e 

formação pessoal”, é um aspeto que, ainda, merece atenção por parte da direção. De facto, mesmo tendo 

participado na elaboração do regulamento interno e incentivados a apresentar propostas de 

investimento ao abrigo do Orçamento Participativo das Escolas, o papel de representatividade dos 

alunos poderá, também, ser potenciado, por exemplo, através da participação mais ativa nos conselhos 

de turma e no conselho geral, ou na associação de estudantes, corresponsabilizando-os nas decisões que 

lhes dizem respeito.  

Caracterizado por um forte sentido de identificação e de pertença à Escola e pela criação de relações 

interpessoais positivas entre todos os elementos da comunidade, o ambiente educativo existente é 

acolhedor e sereno, sendo o bom comportamento geral dos estudantes propício ao desenvolvimento das 

aprendizagens. As regras e as normas de conduta estão interiorizadas e, no último quadriénio, 

registaram-se, no universo dos regimes de frequência dos alunos, diminutos casos de ocorrências. 

Mesmo assim, no ensino integrado foram alvo da aplicação de medidas disciplinares sancionatórias 

quatro alunos do 3.º ciclo em 2012-2013, um aluno no 3.º ciclo e outro no ensino secundário em 2013-

2014 e, com maior expressão, em 2015-2016, sete alunos do 2.º ciclo. 

O desenvolvimento do Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde, a par da 

implementação da medida Gabinete de Prevenção, do plano de ação estratégica, concorrem para a 

sensibilização aos estilos de vida saudáveis, em geral, e proporcionar aos alunos o conhecimento 

necessário para compensar os desvios posturais e a sobrecarga do sistema músculo-esquelético, na 

atividade do músico, em particular. 

A Escola tem uma forte identidade e é reconhecida como uma escola pública de ensino artístico de 

referência. O impacto no percurso dos alunos é medido através do Observatório, que recolhe dados 
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relativos ao número de prémios obtidos em concursos, de ingressos em orquestras juvenis e em 

agrupamentos profissionais, bem como de admissões ao ensino superior em Portugal e no estrangeiro, o 

que, neste caso, tem vindo a aumentar, tendo sido de 12 em 2012-2013 e 30 em 2015-2016. Merece, 

ainda, destaque o estudo interno do percurso escolar dos alunos desde que ingressam num curso de 

iniciação até à conclusão no 12.º ano de escolaridade. 

 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE  

Os resultados dos questionários, aplicados no âmbito desta avaliação externa, evidenciam um 

generalizado reconhecimento da comunidade educativa, relativamente às diferentes dimensões do 

trabalho desenvolvido pela Escola. Os pais e encarregados de educação gostam que os filhos frequentem 

a mesma e valorizam os resultados escolares, os níveis de exigência e a qualidade do ensino ministrado, 

em particular na componente artística.  

Os docentes consideram que o ensino é exigente, que a Escola é aberta ao exterior e, juntamente com os 

não docentes, demonstram apreço em aí trabalhar. Os alunos evidenciam que gostam da Escola e dos 

seus colegas. Os aspetos gerais do funcionamento que acolhem menor satisfação prendem-se com o grau 

de degradação das instalações, a falta de espaços ou a desadequação dos mesmos às práticas 

pedagógicas, a quase inexistência de zonas de recreio, o serviço de refeições e a falta de controlo das 

entradas e saídas dos alunos. Este último aspeto constituiu um ponto fraco assinalado na anterior 

avaliação externa e ainda não foi superado. 

O plano anual de atividades contempla variadas iniciativas de enriquecimento dos contextos de 

aprendizagem, em articulação com o preconizado no projeto educativo. Assim, são organizadas diversas 

apresentações públicas, internamente, na sede e nos polos, e fora das instalações, nomeadamente em 

locais públicos ou privados, consoante as entidades com as quais têm protocolos e parcerias. As 

disciplinas da formação geral contribuem, também, para o mesmo objetivo, com atividades como o 

Atelier com Química, as feiras do Livro e do Disco e dos Minerais, Eu sou Saudável e Jogos 

Matemáticos. 

Os dados do Observatório divulgam os vários prémios atribuídos aos alunos pelas suas prestações nas 

diferentes áreas disciplinares e nos diversos projetos a que o Conservatório adere. A própria Escola 

organiza concursos que premeiam os alunos, como seja o de Canto Lírico, em conjunto com a Fundação 

Rotária, o qual conta já com nove edições. 

O sucesso dos alunos é igualmente distinguido através da entrega de bolsas de estudo, por exemplo, pelo 

Clube Rotário Lisboa-Estrela, pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Fundação INATEL, aos 

melhores alunos do ensino regular e profissional, com impacto positivo na sua autoestima e motivação. 

Concorrem igualmente para o reconhecimento do trabalho desenvolvido e para o estabelecimento de 

uma imagem de referência nacional e internacional no ensino artístico especializado da música, as 

audições efetuadas, junto dos alunos, por companhias de ópera europeias para incorporação de novos 

elementos, bem como a participação dos professores do Conservatório em júris, tanto no país, como no 

estrangeiro. 

É largamente valorizado o contributo da Escola para o desenvolvimento da comunidade local, regional e 

nacional, em especial, pelo seu papel na dinamização do projeto Orquestra Geração, cujo impacto é 

visível no envolvimento dos alunos que a integram, nas múltiplas atuações públicas, bem como nas 

distinções que recebem, por exemplo, em 2010, o Prémio Nacional de Professores do Ministério da 

Educação (inovação). Em 2013 e 2014 foi considerado pela União Europeia um dos melhores projetos de 

intervenção social. Todavia, a articulação de atividades com a Escola Artística de Dança do 

Conservatório Nacional, com a qual partilham espaços, afigura-se uma oportunidade a explorar. 
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Em suma, a ação da Escola tem produzido um impacto consistente na melhoria das aprendizagens e dos 

resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Os pontos fortes predominam na totalidade 

dos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais generalizadas e eficazes. Tais 

fundamentos justificam a atribuição da classificação de MUITO BOM no domínio Resultados.  

  

3.2 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

O projeto educativo reflete a especificidade decorrente de se tratar de uma escola artística, patente na 

sua diversificada oferta em música, canto e composição, para os diferentes níveis e ciclos de ensino, nas 

atividades de complemento e de enriquecimento curricular, bem como nas medidas de promoção do 

sucesso escolar e nos projetos singulares desenvolvidos que têm em conta a identidade, a cultura e a 

inserção na comunidade. Em consonância com o regulamento interno, que integra o plano de estudos, e 

com os planos anuais de atividades, os documentos de planeamento asseguram um referencial coerente 

e integrador de gestão do currículo. Por conseguinte, o ponto fraco identificado, nesta matéria, na 

anterior avaliação externa encontra-se ultrapassado. 

O plano anual de atividades expressa a abrangência de iniciativas de natureza humanística, literária, 

científica e cultural com especial ênfase na artística, apresentando, entre outras, conferências, visitas de 

estudo, concursos, intercâmbios, estágios, audições, concertos, workshops e masterclasses. Sobressai a 

contextualização deste documento, quer no que respeita às características específicas da Escola quer 

quanto à comunidade em que está inserida, o que se traduz, por exemplo, na realização de eventos 

abertos ao público nos espaços Salão Nobre e Le Foyer do Conservatório Nacional, que muito 

contribuem para que seja um dos núcleos de dinamização do Bairro Alto e da cidade de Lisboa. 

O planeamento da ação educativa é orientado pelas diretrizes do conselho pedagógico e é assegurado 

pelos departamentos curriculares e pelos respetivos grupos disciplinares/classes de instrumento, bem 

como nos conselhos de turma. No seu conjunto, estas estruturas são espaços dinamizadores de 

estratégias de articulação curricular vertical e horizontal. Neste âmbito, as atividades identificadas nos 

planos de turma e alguns projetos multidisciplinares abrangendo as diferentes componentes de 

formação constituem exemplos, tais como Fala Bicho, Shubertíades, A Personalidade do Mês, A Farsa 

de Inês Pereira, envolvendo, sempre que possível, alunos dos diversos regimes de ensino, incluindo os de 

iniciação.  

A criação, no Curso Básico de Música, da disciplina de Introdução à Cultura e às Artes no 8.º e no 9.º 

ano de escolaridade, por exemplo, incrementa uma abordagem integradora e transdisciplinar dos 

programas dos ensinos básico e secundário. Ainda, neste nível, as disciplinas de Projetos 

Coletivos/Especiais e de Composição correlacionam os diversos saberes teórico-práticos das componentes 

geral e artística com os de índole performativa, em particular na música de câmara e em alguns 

instrumentos.  

O trabalho colaborativo, entre os professores, é relevante, sobretudo dos que lecionam a área artística, 

para construção de projetos multidisciplinares no âmbito da música, do canto e da composição, avaliação 

das aprendizagens, escolha de repertórios, constituição de grupos de alunos para as apresentações. 

Ocorre em encontros/reuniões, sendo facilitado pelo recurso ao correio eletrónico, à Dropbox e a blogues. 

Não obstante, existe margem para progresso no desenvolvimento regular deste trabalho, ao nível da 

abordagem transversal de conteúdos, entre docentes da formação geral e entre estes e os da componente 

artística. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Escola Artística de Música do Conservatório Nacional – LISBOA 

7 

PRÁTICAS DE ENSINO 

As atividades educativas desenvolvidas pelos professores são globalmente adequadas às capacidades e 

aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, identificando as suas dificuldades e promovendo os 

seus progressos, situação potenciada pelas aulas individuais de Instrumento e pela constituição de 

turmas com reduzido número de alunos, no ensino integrado. 

A taxa de sucesso dos alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente foi, no 

último quadriénio, de 100%, evidenciando a adequação das atividades educativas e do ensino às suas 

capacidades e ritmos de aprendizagem. O trabalho desenvolvido pela psicóloga nas áreas de psicologia e 

orientação está condicionado pelo tempo parcial disponibilizado para esta Escola. 

Através de uma vasta participação em eventos nacionais e internacionais, os alunos são motivados a 

melhorar os seus desempenhos. De muitos exemplos identificados pelo Observatório, mencionam-se os 

concursos internacionais de música Cidade de Almada, Cidade do Fundão, de Santa Cecília, da 

Associação de Harpa Eslovena, o Concurso Nacional de Canto dos Conservatórios Oficiais, o Concurso 

Jovem.Com, Cultivarte Jovem, o Festival Folefest, o Festival Internacional Moscow Meets Friends e o 

concurso International Euphonium Association.  

Na formação geral, os alunos são igualmente estimulados a participar, por exemplo, no Canguru 

Matemático, nas olimpíadas de diferentes disciplinas, no Desporto Escolar, nas atividades do Concurso 

da Personalidade do Mês, promovido pela biblioteca, e são efetuadas visitas de estudo, dentro das 

possibilidades permitidas pela conjugação com as aulas da área vocacional e com as provas específicas.  

A realização de atividades experimentais, na área das ciências, em sala de aula, tem alguma 

regularidade, apesar de assumir um caráter mais demonstrativo, podendo ser potenciados os trabalhos 

que envolvem, por parte dos alunos, controlo e manipulação de variáveis e as saídas de campo. As 

tecnologias de informação e comunicação são uma ferramenta pedagógica utilizada, apesar dos 

constrangimentos existentes a nível dos espaços e dos equipamentos. 

A dimensão artística é desenvolvida em várias vertentes, privilegiando-se a multi e a 

interdisciplinaridade entre as diversas manifestações de arte com a música, designadamente através de 

atividades de expressão dramática e de movimento nos cursos de iniciação e no 2.º ciclo, das disciplinas 

de oferta complementar de Cinema Etc e de Introdução à Cultura e às Artes, no 3.º ciclo e, no ensino 

secundário, das disciplinas de Arte de Representar e de Informática Musical. No desenvolvimento desta 

linha, a Escola aderiu ao Plano Nacional de Cinema, no presente ano letivo. 

Na área vocacional, e decorrente das múltiplas apresentações públicas e provas prestadas pelos alunos, 

bem como da sua integração em classes de conjunto, a observação da prática letiva entre docentes, com 

vista à melhoria das performances, é uma experiência corrente. Na formação geral, existem situações de 

coadjuvação e de observação pontual, na sala de aula, em casos de resolução de dificuldades de 

relacionamento pedagógico. Todavia, não estão instituídos procedimentos sistemáticos de supervisão 

pedagógica com vista ao desenvolvimento profissional.  

  

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

Os perfis de competência para todos os níveis e ciclos de ensino estão identificados no projeto educativo 

e os critérios de avaliação gerais e específicos encontram-se em vários documentos, constituindo um 

referencial para o processo que é divulgado na página da internet da Escola. Contudo, a integração dos 

vários referentes, num todo harmonioso e coerente, a fim de possibilitar uma visão global, merece 

aperfeiçoamento. 

O recurso à avaliação diagnóstica e formativa é uma prática regular dos docentes, mas a sua maior 

expressão é assumida nos que lecionam a disciplina de Instrumento, o que decorre de um contexto de 
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ensino e de aprendizagem individualizado. A informação recolhida permite a adequação de estratégias e 

a regulação do processo, para o qual contribuem, igualmente, os momentos de autoavaliação dos alunos. 

Os professores utilizam instrumentos de avaliação diversificados, testes, provas de aferição, trabalhos 

de pesquisa, relatórios, apresentações orais, grelhas de observação, por exemplo, na componente de 

formação geral e provas globais, técnicas, de recital, de aptidão artística/profissional, entre outras, na 

componente vocacional. 

A fiabilidade e a validade dos instrumentos de avaliação têm merecido atenção por parte dos 

responsáveis. A realização de exames, provas de admissão ou globais e de apresentações perante 

público/júris, entre outras, permitem aferir os mecanismos de avaliação na área artística. Em algumas 

disciplinas da formação geral, procede-se à elaboração de matrizes e à definição de critérios de correção 

dos testes, em particular naquelas que estão sujeitas a exames nacionais. Estas dinâmicas, bem como a 

divulgação das matrizes, junto dos alunos, e a partilha de correção de testes revelam espaço para 

progressos com o objetivo de aumentar o rigor e a equidade do processo avaliativo. 

Os vários órgãos e estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica procedem à análise dos 

resultados escolares. Em consequência têm sido implementadas algumas medidas de promoção do 

sucesso escolar, tais como as coadjuvações, os apoios educativos nas disciplinas de Português, 

Matemática e Inglês e, nesta última, a constituição de turmas de nível, no ensino secundário.  

No que respeita aos planos de acompanhamento pedagógico implementados, os dados disponíveis para o 

último triénio, 2013-2014 a 2015-2016, revelam taxas de sucesso plenas no 2.º ciclo, mas o mesmo não 

sucede no 3.º ciclo, verificando-se, mesmo assim, uma melhoria significativa (59%, 77% e 79%). Em 

relação aos apoios educativos prestados, ao longo daquele período, observa-se a mesma situação para o 

2.º ciclo (100%). No 3.º ciclo (58%, 91% e 86%) e no ensino secundário (88%, 83% e 100%), as taxas 

tendem a manter-se altas. Os valores apresentados revelam a eficácia das medidas, sobretudo no 2.º 

ciclo. Nos apoios às disciplinas de Formação Musical e de História e Cultura das Artes, as percentagens 

são elevadas no 2.º ciclo e no ensino secundário (entre 80% e 100%), o que não se verifica no 3.º ciclo 

(entre 0% e 80%), embora se registem progressos. 

No âmbito da prevenção e da resolução dos casos de absentismo e de abandono escolar, é concretizado 

um trabalho de articulação entre os docentes, os diretores de turma, os tutores dos alunos do regime 

articulado e supletivo e os pais e encarregados de educação.  

Em síntese, a ação da Escola tem produzido um impacto consistente na melhoria das aprendizagens e 

dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Os pontos fortes predominam na 

totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais generalizadas e eficazes, o 

que justifica a atribuição da classificação de MUITO BOM no domínio Prestação do Serviço 

Educativo.  

 

3.3 – LIDERANÇA E GESTÃO  

LIDERANÇA 

A visão estratégica para a Escola está enunciada, de forma clara, no projeto educativo, dando 

cumprimento à sua missão direcionada para uma formação integral e sólida dos alunos, capacitando-os 

para uma opção profissional como músicos. No referido documento, estão definidas quatro dimensões 

estruturantes: curricular/pedagógica, organizacional, física e material e relação escola/comunidade, 

para as quais se apresentam objetivos, estratégias e indicadores. Contudo, a ausência de metas dificulta 

a sua monitorização e avaliação.  



 

 

 

 

 
Escola Artística de Música do Conservatório Nacional – LISBOA 

9 

O conselho geral tem contribuído para o desenvolvimento organizacional, no cumprimento das 

competências que lhe estão atribuídas, mas evidencia certas fragilidades nomeadamente no que se 

refere à proatividade dos representantes dos alunos e de alguns elementos cooptados.  

A diretora e a sua equipa revelam forte capacidade mobilizadora de recursos e vontades da comunidade 

educativa na prossecução da missão organizacional. A consolidação do trabalho nos polos, com o 

alargamento de cursos de iniciação musical e de ensino básico em regime articulado ao do Seixal, 

evidencia a visão estratégica de articulação curricular e de prosseguimento de estudos superiores para a 

conceção de trajetos e percursos dos alunos e para o desenvolvimento sustentado de padrões de 

qualidade. O investimento interno em orquestras, coros especiais e classes de coros que envolvem 

alunos dos cursos de iniciação, do ensino básico e do secundário é outra mais-valia na formação em 

música, canto e composição, tendo em vista uma efetiva integração no mercado de trabalho ou no ensino 

superior e a realização pessoal e profissional. Há, também, uma aposta na qualidade da produção e 

coordenação técnica dos eventos da Escola, envolvendo um design gráfico cuidado e uma imagem 

criativa, bem como na sua divulgação, junto dos media. 

A direção estabelece consensos, delega competências, partilha responsabilidades e valoriza os 

contributos dos vários intervenientes com efeitos positivos na satisfação dos trabalhadores. O bom clima 

organizacional e a existência de objetivos dirigidos para os bons desempenhos académicos e 

performativos promovem uma cultura de exigência, em torno da educação e formação musical.  

As lideranças intermédias são autónomas e participativas e revelam-se motivadas para a 

implementação de ações inovadoras, em particular na área artística, que concorrem para impulsionar a 

imagem de qualidade e de referência da Escola. 

A abertura ao exterior é uma marca forte e a relação de reciprocidade com a comunidade é relevante. 

Existe um leque estratégico de entidades cujos protocolos e parcerias fortalecem a dinâmica em áreas-

chave de intervenção, como as câmaras municipais de Amadora, Lisboa, Loures, Seixal, Sintra e 

Sesimbra, as juntas de freguesia, a Cultivarte, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação INATEL, 

a EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, universidades e institutos 

superiores, entre outros. Destacam-se, ainda, os estabelecidos com a GDA – Gestão dos Direitos de 

Autor, Rotário Clube Lisboa-Estrela, as associações de pais e encarregados de educação, a Associação 

dos Amigos da EMCN, os teatros nacionais D. Maria II e S. Carlos, entre muitos outros.  

A mais-valia destes vínculos é reconhecida ao nível da viabilização de respostas contextualizadas às 

necessidades educativas e formativas dos alunos, bem como do reforço de financiamento, através de 

angariação de fundos, donativos e bolsas.  

O envolvimento dos pais e encarregados de educação e das famílias na vida escolar é forte. Nos cursos 

de iniciação são incentivados a acompanhar o trabalho dos seus educandos, dentro e fora da sala de 

aula. A presença nas reuniões e os contactos com os diretores de turma e tutores tende a ser plena. A 

adesão às várias iniciativas culturais dinamizadas no interior e no exterior, como as do Centro Cultural 

de Belém, Teatro Thalia, Teatro da Trindade e Cinema S. Jorge, é elevada. 

Tendo comemorado, em 2014-2015, 180 anos de Nacional, o Conservatório ocupa um lugar relevante na 

história do país e da capital, assim como na formação de sucessivas gerações de músicos. A existência de 

obras emblemáticas com interpretações de alunos e professores, como o Hino EMCN, Magnificat em 

Talha Dourada, Lisboa Cidade Encantada, O Livro da Maria Frederica, Suite Orquestral em Dó Maior, 

as mostras frequentes do trabalho desenvolvido e a presença e participação de antigos alunos e 

professores nos eventos dinamizados contribuem para um sentido de pertença e de identificação muito 

forte. 

A boa gestão dos espaços, dos equipamentos e dos horários e a capacidade de resiliência de todos têm 

permitido minimizar os efeitos negativos resultantes das condições de grande degradação física do 
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edifício centenário em que decorrem as atividades. A oportunidade de requalificação não se concretizou, 

apesar das várias diligências da comunidade educativa. Os constrangimentos identificados na anterior 

avaliação externa, nomeadamente os que se prendem com os espaços destinados ao recreio dos alunos e 

à instalação de um bufete, mantêm-se.  

 

GESTÃO  

A distribuição de serviço docente pauta-se pela continuidade pedagógica no que diz respeito à lecionação 

de Instrumento e de Canto, sendo possível maior flexibilidade nas disciplinas de classes de conjunto, 

onde podem coexistir alunos dos vários regimes, prevalecendo critérios de otimização de horários e de 

rendibilização de recursos, dada a variabilidade de opções, dentro da diversificada oferta formativa. 

O perfil e as competências individuais prevalecem para os cargos de coordenação e os diretores de turma 

são designados de entre os docentes da formação geral, por terem contato com um maior número de 

alunos em simultâneo. Os tutores, docentes que acompanham os alunos dos regimes articulado e 

supletivo, são nomeados entre um dos seus professores de Instrumento e asseguram a articulação entre 

estes e os pais e encarregados de educação. A elevada taxa de docentes contratados constitui uma 

condicionante na manutenção da continuidade das equipas pedagógicas e dos cargos. 

A direção revela-se eficiente na gestão dos espaços disponíveis, por forma a garantir o cumprimento das 

diversas atividades e minimizar o impacto dos constrangimentos causados pela desadequação e 

degradação das instalações, nomeadamente dos gabinetes de estudo de instrumento, refeitório, bufete, 

biblioteca, sala de alunos, espaços desportivos e laboratórios de ciências, bem como dos equipamentos, 

como os computadores. O ponto fraco assinalado na anterior avaliação externa, “a inexistência de uma 

sala de alunos que se constitua como um espaço privilegiado de interação”, é, na atualidade, um 

constrangimento que resulta da falta de espaços apropriados, já que o convívio se faz nas várias áreas 

disponíveis, aguardando-se a intervenção de requalificação do edifício.  

A gestão financeira é outra área crucial para o funcionamento da Escola, dado que implica, entre muitas 

outras situações, deslocações, alimentação, alojamento e transporte dos instrumentos de todos os que 

fazem apresentações no país e no estrangeiro. Recorre-se, por exemplo, a parcerias com fundações, com 

a Associação de Amigos da EMCN e a iniciativas de angariação de fundos e de patrocínios que passam 

pela realização de eventos, dentro e fora das instalações do Conservatório, destacando-se neste trabalho, 

os professores, os discentes e, igualmente, o técnico de produção e de coordenação técnica.  

Dadas a dimensão e as especificidades da Escola, os assistentes operacionais cumprem uma 

multiplicidade de tarefas inerentes à manutenção e higienização dos espaços, bem como o apoio à 

lecionação, designadamente o manuseamento, transporte e limpeza dos instrumentos musicais. Os 

assistentes técnicos asseguram, para além das funções habituais, tarefas relacionadas com as provas de 

admissão e de conclusão dos estudos de instrumentos que, por serem frequentes e em número muito 

elevado, ocupam grande parte do tempo destes trabalhadores. A gestão desta situação, por parte da 

diretora, levou à decisão de conciliar com uma abertura dos serviços ao público confinada a três manhãs 

e a duas tardes. Deste modo, a situação já referida no anterior relatório de avaliação externa, “o horário 

de funcionamento dos Serviços Administrativos com evidente prejuízo da comunidade educativa”, 

constitui um constrangimento, que ainda não foi passível de total superação, apesar do uso da via 

eletrónica. 

A atualização dos conhecimentos do pessoal docente, em particular no ensino artístico, tem sido feita 

sobretudo através de recitais, masterclasses, entre outros, bem como de alguma oferta, por parte do 

Centro de Formação de Associação de Escolas Calvet de Magalhães, embora, neste caso, apresentando 

dificuldades de adequação às especificidades do ensino de cada um dos instrumentos. Os trabalhadores 

não docentes têm frequentado algumas ações de atualização de conhecimentos, essencialmente, na área 
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administrativa. Contudo, não existem procedimentos formalizados de diagnóstico de necessidades de 

formação, nem de estruturação do respetivo plano.  

A informação e a comunicação internas são asseguradas através de contactos pessoais, da utilização do 

correio eletrónico, de blogues, da Dropbox, da plataforma Gestão de Atividades e Recursos Educativos – 

GARE e da afixação em placardes. A comunicação com os pais e encarregados de educação é feita com 

diferentes meios que se revelam eficazes. Está em curso um trabalho para a informatização de sumários 

e marcação de faltas, assim como a melhoria da referida plataforma. Para além da comunicação em 

suporte escrito, com recurso a cartazes e panfletos desdobráveis, a Escola valoriza a comunicação e a 

divulgação dos seus trabalhos com o exterior, através, por exemplo, da página oficial, da rede social 

facebook, da rádio, ou da apresentação dos trabalhos em CD ou DVD. 

 

AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

A anterior avaliação externa assinalava, como ponto fraco, que o processo autoavaliativo não se 

apresentava estruturado, sistemático e abrangente. Os procedimentos existentes envolviam o 

tratamento, por parte da equipa de autoavaliação, das respostas a questionários de satisfação aplicados 

a professores e a pais e encarregados de educação, bem como a identificação de pontos fracos e fortes.  

A partir de então, procedeu-se à reestruturação da equipa que desenvolveu um modelo próprio, tendo 

como referente fundamental o projeto educativo e os outros documentos estruturantes que o 

operacionalizam, o regulamento interno e os planos anuais de atividades. Foi criado, ainda, o 

Observatório para monitorização dos resultados extramuros obtidos pelos alunos. O trabalho efetuado 

envolve, também, a recolha e análise dos dados sobre admissões, frequência, interrupções, reingressos e 

reprovações em todos os regimes de frequência, a comparação com resultados externos (exames 

nacionais e provas de aferição da formação geral do ensino em regime integrado) e outros relacionados 

com as dimensões curricular/pedagógica, organizacional, física e material e relação escola/comunidade.  

A elaboração de relatórios de autoavaliação assume caráter sistemático e contínuo, desde há seis anos, 

permitindo um conhecimento do funcionamento e evolução da organização e as suas conclusões e 

recomendações têm sido acolhidas, no que respeita aos apoios educativos, aos critérios de atribuição do 

cargo de tutor aos alunos dos regimes articulado e supletivo, entre outros. A divulgação destes relatórios 

é feita, principalmente, através da página eletrónica. 

Contudo, dada a não existência de metas e indicadores de medida precisos, que visem aumentar a 

fiabilidade e a consistência dos procedimentos, persistem dificuldades na monitorização e avaliação do 

projeto educativo. Aliás, o relatório de autoavaliação de 2015-2016 dá conta de impedimentos à 

otimização da autoavaliação, apontando, em particular, a necessidade de uma discussão mais eficaz no 

seio dos departamentos curriculares e de fornecimento à equipa de toda a informação relevante para 

elaboração dos relatórios, bem como de aferir o impacto no planeamento das práticas profissionais. Além 

disso, a aplicação de questionários de satisfação aos elementos da comunidade escolar não voltou a ter 

lugar, neste processo. Acresce, ainda, que não foram elaborados planos de melhoria até ao presente ano 

letivo, 2016-2017, em que se produziu um plano de ação estratégica, no âmbito do Programa Nacional 

de Promoção do Sucesso Escolar. 

A Escola deu passos significativos e instituiu mecanismos de autorregulação sistemáticos e contínuos, 

pelo que o ponto fraco identificado na anterior avaliação externa foi ultrapassado, não obstante haver 

margem para o aperfeiçoamento do processo, nomeadamente no envolvimento mais aprofundado da 

comunidade educativa e na monitorização e avaliação das práticas autoavaliativas, de modo a garantir 

uma evolução sustentada. 

Em conclusão, a ação da Escola tem produzido um impacto consistente na melhoria das aprendizagens e 

dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Os pontos fortes predominam na 
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totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais generalizadas e eficazes. 

Tais fundamentos justificam a atribuição da classificação de MUITO BOM no domínio Liderança e 

Gestão. 

 

4 – PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA 

A equipa de avaliação realça os seguintes pontos fortes no desempenho da Escola:   

 A cultura de exigência, disciplina e responsabilização no processo de ensino e de aprendizagem 

que se reflete positivamente nos resultados escolares e na qualidade das audições e 

apresentações públicas; 

 O forte sentido de identificação e pertença à Escola, a existência de relações interpessoais 

positivas e o ambiente educativo acolhedor e sereno, que propiciam o desenvolvimento das 

aprendizagens; 

 A valorização dos sucessos dos alunos e a promoção de incentivos à melhoria dos desempenhos, 

com impacto favorável na sua autoestima e motivação; 

 A imagem de referência nacional e internacional no ensino artístico especializado da música e o 

elevado reconhecimento público do contributo para o desenvolvimento da comunidade e, em 

especial, pelo seu papel na dinamização do projeto Orquestra Geração;  

 O trabalho colaborativo, entre os professores, sobretudo dos que lecionam a área artística, para 

construção de projetos multidisciplinares, no âmbito da música, do canto e da composição;  

 O exercício, pela direção, de uma liderança forte com visão e estratégia, capaz de mobilizar a 

comunidade educativa, o que potencia respostas adequadas, necessárias ao cumprimento da 

missão da Escola; 

 A rede de parcerias consolidada e os protocolos estabelecidos, junto de instituições públicas e 

privadas, com impacto na melhoria da prestação do serviço educativo.  

 

A equipa de avaliação entende que as áreas onde a Escola deve incidir prioritariamente os seus esforços 

para a melhoria são as seguintes: 

 Reflexão mais aprofundada para a melhoria da eficácia das estratégias em curso ou a 

implementar, com o objetivo de alcançar níveis mais elevados de sucesso académico, sobretudo 

nos cursos profissionais e na formação geral dos cursos do ensino secundário; 

 Acompanhamento da prática letiva, em sala de aula, em particular na formação geral, como 

mecanismo de melhoria das aprendizagens e de promoção do desenvolvimento profissional; 

 Implementação de mecanismos formais de levantamento das necessidades de formação, junto 

dos trabalhadores, para organização de planos anuais/plurianuais, enquanto estratégia de 

enriquecimento profissional;  

 Aperfeiçoamento do processo de autoavaliação, de modo a que seja mais abrangente, apropriado 

por toda a comunidade educativa e gerador de planos de melhoria, com impacto no 

desenvolvimento sustentável da Escola.  
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A Equipa de Avaliação Externa: Helena Afonso, Silvina Pimentel e Teresa Teixeira Lopo 

 

 

 

 

Concordo.  

À consideração do Senhor Inspetor-Geral da 
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A Chefe de Equipa Multidisciplinar da Área 

Territorial de Inspeção do Sul 

Maria Filomena Aldeias 

2017-06-26 
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