
 

 

Provas de Instrumento 

Acordeão 

 

• Provas Finais (1º, 3º, 4º, 6º e 7º grau) 

 

• Provas Globais (2º e 5º graus) 

 

• Provas no Secundário (Integrado e Profissional) 

 

• Provas de Acumulação 

 

 

  



PROVAS FINAIS 

 

1. Conteúdos 
 

1º Grau  

• Escalas / Arpejos: Dó maior, Sol maior, Dó menor, Mi menor (harmónicas) 

• Quatro estudos 

• Quatro Peças 

• Leitura à primeira vista 

 

3º Grau  

• Duas Escalas / Arpejos maiores ;  Duas Escalas / Arpejos menores harmónicas a 

escolher pelo júri de entre as escalas estudadas pelo aluno 

• Quatro estudos 

• Programa de 10 minutos (aprox.) 

• Leitura à primeira vista 

 

 

4º Grau  

• Duas Escalas / Arpejos maiores ;  Duas Escalas / Arpejos menores harmónicas a 

escolher pelo júri de entre as escalas estudadas pelo aluno 

• Quatro estudos 

• Programa de 15 minutos (aprox.) 

• Leitura à primeira vista 

 

 

6º Grau (supletivo e articulado) 

• Duas Escalas / Arpejos maiores ;  Duas Escalas / Arpejos menores melódicas em 

movimentos diretos a escolher pelo júri de entre as escalas estudadas pelo aluno 

• Quatro estudos 

• Programa de 20 minutos (aprox.) que deverá incluir uma peça de caráter lírico e uma 

sonata de D. Scarlatti 

• Leitura à primeira vista 

 

 

7º Grau (supletivo e articulado) 

• Duas Escalas / Arpejos maiores ;  Duas Escalas / Arpejos menores melódicas em 

movimentos contrários a escolher pelo júri de entre as escalas estudadas pelo aluno 

• Quatro estudos 

• Programa de 25 minutos (aprox.) que deverá incluir uma obra de estilo 

contemporâneo, uma peça do período clássico ou romântico, uma peça de carácter 

virtuosístico e uma transcrição 

• Leitura à primeira vista 

 



2. Competências a avaliar 

• Domínio do instrumento 

• Postura enquanto intérprete 

• Nível técnico 

• Qualidade Interpretativa 

• Regularidade rítmica 

• Sonoridade e clareza no discurso musical 

• Enquadramento estilístico 

• Grau de dificuldade do programa 

• Domínio da partitura 

• Correta execução do texto musical 

 

 

 

3. Cotações 

• Qualidade técnica: 50% 

• Qualidade interpretativa: 40% 

• Nível do programa apresentado: 10% 

 

Informações adicionais  

A avaliação da prova é quantitativa (0 a 100%) e resulta da média final entre os     

parâmetros acima referidos.  

Esta prova tem um peso – indicativo - de 30% na avaliação sumativa final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVAS GLOBAIS 

 

1. Conteúdos 
 

2º Grau  

• Duas Escalas / Arpejos maiores ;  Duas Escalas / Arpejos menores harmónicas a 

escolher pelo júri de entre as escalas estudadas pelo aluno 

• Quatro estudos 

• Quatro Peças 

• Leitura à primeira vista 

 

5º Grau  

• Um estudo escolhido pelo júri, de entre um grupo de seis estudos apresentados 

• Programa específico: Invenção de J.S. Bach, Peça de autor Português, Peça cíclica 

(Sonata, Suite), Peça obrigatória (a designar) 

• Programa livre: do restante programa de peças (aprox. 15 min.), o aluno apresenta 

uma obra à sua escolha 

 

 

2. Competências a avaliar 

• Domínio do instrumento 

• Postura enquanto intérprete 

• Nível técnico 

• Qualidade Interpretativa 

• Regularidade rítmica 

• Sonoridade e clareza no discurso musical 

• Enquadramento estilístico 

• Grau de dificuldade do programa 

• Domínio da partitura 

• Correta execução do texto musical 

 

 

3. Cotações 

• Qualidade técnica: 50% 

• Qualidade interpretativa: 40% 

• Nível do programa apresentado: 10% 

 

 

Informações adicionais  

A avaliação da prova é quantitativa (0 a 100%) e resulta da média final entre os     

parâmetros acima referidos.  

Esta prova tem um peso – indicativo - de 30% na avaliação sumativa final. 



PROVAS SECUNDÁRIO – Integrado e Profissional 

 

1. Conteúdos 
 

Prova técnica 

• Duas Escalas / Arpejos maiores ;  Duas Escalas / Arpejos menores melódicas em 

movimentos diretos a escolher pelo júri de entre as escalas estudadas pelo aluno 

• Dois estudos 

 

Prova recital 

Programa com duração de 10 a 15 minutos   

 

 

2. Competências a avaliar 

• Domínio do instrumento 

• Postura enquanto intérprete 

• Nível técnico 

• Qualidade Interpretativa 

• Regularidade rítmica 

• Sonoridade e clareza no discurso musical 

• Enquadramento estilístico 

• Grau de dificuldade do programa 

• Domínio da partitura 

• Correta execução do texto musical 

 

 

 

3. Cotações 

• Qualidade técnica: 40% 

• Qualidade interpretativa: 40% 

• Nível do programa apresentado: 20% 

 

 

Informações adicionais  

A avaliação da prova é quantitativa (0 a 100%) e resulta da média final entre os     

parâmetros acima referidos.  

As provas realizam-se todos os períodos, com excepção da prova técnica no 3º período. 

 

 

 

 



Ponderação entre a nota final das provas e a avaliação de final de período/módulo: 

 

 Percentagem na 
Avaliação Final do 
Período 

  

10º Ano (Integrado 

ou Profissional) 
1º Período/ 

Módulo I 
2º Período/ 
Módulo II 

3º Período/ 
Módulo III 

Avaliação Contínua 50% 50% 60% 

Prova técnica 20% 20% Não se realiza 

Prova recital 30% 30% 40% 

 

 

 

 Percentagem na 
Avaliação Final do 
Período 

  

11º Ano (Integrado 

ou Profissional) 
1º Período/ 
Módulo IV 

2º Período/ 
Módulo V 

3º Período/ 
Módulo VI 

Avaliação Contínua 50% 50% 60% 

Prova técnica 20% 20% Não se realiza 

Prova recital 30% 30% 40% 

 

 

 

 Percentagem na 
Avaliação Final do 
Período 

  

12º Ano (Integrado 

ou Profissional) 
1º Período/ 
Módulo VII 

2º Período/ 
Módulo VIII 

3º Período/ 
Módulo IX 

Avaliação Contínua 50% 50% * 

Prova técnica 20% 20%  

Prova recital 30% 30%  

 

* De acordo com as diretrizes de ponderação com a PAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVAS DE ACUMULAÇÃO 
 

 

1. Conteúdos  
 

• Prova para 2º grau  

-2 escalas/arpejos maiores ; 2 escalas/arpejos menores 

-4 estudos 

-4 peças  

-Leitura à 1ª vista 

 

 

• Prova para 3º grau  

-2 escalas/arpejos maiores ; 2 escalas/arpejos menores 

-4 estudos 

-4 peças   

-Leitura à 1ª vista 

 

 

• Prova para 4º grau  

-2 escalas/arpejos maiores ; 2 escalas/arpejos menores 

-2 estudos 

-Programa de peças com duração aproximada de 10 minutos   

-Leitura à 1ª vista 

 

 

• Prova para 5º grau  

-2 escalas/arpejos maiores ; 2 escalas/arpejos menores 

-2 estudos 

-Programa de peças com duração aproximada de 15 minutos  

-Leitura à 1ª vista 

 

 

• Prova para 7º grau  

-2 escalas/arpejos maiores e respetivas relativas menores melódicas em 

movimentos diretos 

-4 estudos 

-Programa de peças com duração aproximada de 20 minutos  

-Leitura à 1ª vista 

 

 

• Prova para 8º grau  

-2 escalas/arpejos maiores e respetivas relativas menores melódicas em 

movimentos contrários 

-4 estudos 

-Programa de peças com duração aproximada de 25 minutos  

-Leitura à 1ª vista 



                                

Nota para todos os graus: No mínimo, 50% do programa executado, deverá ser original para 

baixos cromáticos. Recomenda-se que o programa a apresentar seja interpretado de memória. 

                             

                                              

2. Competências a avaliar  
 

• Domínio do instrumento 

• Postura enquanto intérprete 

• Nível técnico 

• Qualidade Interpretativa 

• Regularidade rítmica 

• Sonoridade e clareza no discurso musical 

• Enquadramento estilístico 

• Grau de dificuldade do programa 

• Domínio da partitura 

• Correta execução do texto musical 

 

 

3. Cotações  
 

• Qualidade técnica: 40%  

• Qualidade interpretativa: 50%  

• Nível do programa apresentado: 10%  

 

A avaliação da prova é quantitativa (0 a 100%) e resulta da média final entre os 

parâmetros acima referidos. 

 


