
 

Disciplina de ACORDEÃO  
 
 
 

PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

 
 
 
 
 

O presente documento vem divulgar informação sobre a prova de equivalência à frequência da disciplina 

de Acordeão. A prova tem por referência os conteúdos lecionados na Escola Artística de Música do 

Conservatório Nacional. O aluno candidato à realização desta prova com carácter de Recital, deve constituir e 

apresentar publicamente um programa musical. 

 
 



Prova de equivalência ao 5º Grau – Acordeão 
 

OBJECTIVOS CONTEÚDO ESTRUTURA COTAÇÃO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
. Avaliar a qualidade artística 
apresentada, tendo em conta o 
nível de conclusão do curso 
básico de acordeão 

 
. A prova tem o carácter de um 
recital, onde o programa a 
apresentar deverá constituir 
estilos e características diferentes 

 
. 1 Estudo escolhido pelo júri, de entre 
um grupo de 6 estudos apresentados 

 
1,5 

 
1. Domínio do fole 
2. Presença como intérprete 
3. Domínio técnico 
4. Interpretação 
5. Regularidade rítmica 
6. Sonoridade 
7. Enquadramento estilístico 
8. Grau de dificuldade do 
programa 
9. Domínio da partitura 
10. Correta execução do texto 
musical 

  
 
Programa específico: 
 
. Invenção de J.S. Bach 
 
. Peça de autor Português 
 
. Peça cíclica (Sonata, Suite) 
 
. Peça obrigatória (a designar) 

 
 
 
4 

 
4 
 
5 
 
3 
 

 
Programa livre: 
  
- Do restante programa de peças 
(aprox. 15 min.), o aluno apresenta 
uma obra à sua escolha 

2,5 

 Total = 20 
 
Observações: A escolha do estudo e da peça livre é realizada uma semana antes da data da prova. No mínimo, 50% do programa executado, deverá ser 
original para baixos cromáticos. Recomenda-se que o programa a apresentar seja interpretado de memória.  

 

 
 



Prova de equivalência ao 8º Grau – Acordeão 
 

OBJECTIVOS CONTEÚDO ESTRUTURA COTAÇÃO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
. Avaliar a qualidade artística 
apresentada, tendo em conta o 
nível de conclusão do curso 
secundário de acordeão 

 
. A prova tem o carácter de 
um recital, onde o programa a 
apresentar deverá constituir 
estilos e características 
diferentes 

 
. Dois Estudos escolhidos pelo júri, 
de entre um grupo de 6 estudos 
apresentados 
 

1,5 + 1,5 

 
1. Domínio do fole 
2. Presença como intérprete 
3. Domínio técnico 
4. Interpretação 
5. Regularidade rítmica 
6. Sonoridade 
7. Enquadramento estilístico 
8. Grau de dificuldade do programa 
9. Domínio da partitura 
10. Correta execução do texto 
musical 

 
Programa específico: 
 
. Uma sonata de D. Scarlatti 
 
. Peça de autor Português 
 
. Peça cíclica (Sonata, Suite) 
 
. Peça com acompanhamento de 
Piano ou executada em Música de 
Câmara 
 
. Um Prelúdio e Fuga do cravo bem 
temperado de J.S.Bach 
 
. Peça obrigatória (a designar) 

 
 

1,5 
 
2 
 
3 
 
 

1,5 
 
 

2,5 
 

 
1,5 

 
Programa livre: 
 
. Entre 20 minutos de programa, o 
aluno apresenta duas peças: uma é 
escolhida pelo aluno, outra pelo júri. 

 
2,5 + 2,5 

 
 
 

Total = 20 
 
Observações: A escolha dos estudos e das peças livres é realizada uma semana antes da data da prova. No mínimo, 50% do programa executado, deverá 
ser original para baixos cromáticos. Recomenda-se que o programa a apresentar seja interpretado de memória.  


