
 

 
  
 
 

 
 
  

Provas de Instrumento 
 

Alaúde 
(Revisto Jan 2020) 

 
 
 

- Provas Finais (1º, 3º, 4º graus) 

- Provas Globais (2º e 5º graus) 

- Provas no regime Integrado e Profissional 
 
- Provas de Acumulação 
 

 



Provas Finais (antigas provas de passagem) 
 
 

1. Conteúdos 
1º grau  

• 3 Peças (a uma e duas vozes com carácter contrastante) 
 
 

3º grau 
• 2 Peças (a duas e três vozes com carácter contrastantes) 
• 1 Peça em tabulatura italiana 
• Leitura de baixo contínuo simples (tabela sistemática à escolha na altura da prova) 

 
4º grau 

• 4 Peças de carácter contrastante 
• Leitura de baixo cifrado (escolhido pelo júri no momento da prova) 

 
6º grau (supletivo e articulado) 

• Execução de um excerto musical (leitura à primeira vista) 
• 2 Peças contrastantes – época do Renascimento* 
• 2 Peças contrastantes – época do Barroco ** 
• Peça obrigatória  
• Realização de uma linha de baixo cifrado (entregue no momento da prova) 

 
7º grau (supletivo e articulado) 

• Execução de um excerto musical (leitura à primeira vista) 
• 3 Peças contrastantes – época do Renascimento* 
• 2 Peças contrastantes – época do Barroco** 
• Peça obrigatória  
• Realização de uma linha de baixo cifrado (entregue no momento da prova) 

 
* Executadas num dos seguintes instrumentos: alaúde renascentista de 6 a 10cc ou vihuela. 
** Executadas num dos seguintes instrumentos: alaúde de 10cc, alaúde barroco, guitarra barroca, 
arquialaúde, teorba. 
 
 
 

2. Competências a avaliar 
• Atitude e escolha do programa (adequação ao nível proposto) 
• Postura no instrumento e domínio geral dos elementos técnicos de posicionamento 

da mão e articulação  
• Compreensão do texto musical  
• Sonoridade e clareza 
• Elementos estilísticos e expressividade  
• Capacidade de leitura e reacção motora ao texto musical. 

 



 
3. Cotações 
• Parâmetros técnicos: 40% 
• Parâmetros interpretativos: 50% 
• Parâmetros comportamentais: 10% 

 
 
 
Informações adicionais 
 
A dificuldade das peças a apresentar deverá assegurar a conformidade com o nível do grau 
em causa 
 
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 peças. 
• Leitura à primeira vista. 

 
5º grau  

• Pequeno recital de cerca de 20 minutos, do qual constem peças contrastantes (em termos 
de estilo e estética musicais).  

 
4. Competências a avaliar 
• Atitude e escolha do programa (adequação ao nível proposto) 
• Postura no instrumento e domínio geral dos elementos técnicos de posicionamento 

da mão e articulação  
• Compreensão do texto musical  
• Sonoridade e clareza 
• Elementos estilísticos e expressividade  

 
 

5. Cotações 
• Parâmetros técnicos: 40% 
• Parâmetros interpretativos: 50% 
• Parâmetros comportamentais: 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 no Secundário – Integrado e Profissional 
 

1. Conteúdos 
Prova técnica 
Da prova técnica deverão constar os seguintes elementos, numa conjugação de dois por 
prova: 

• Estudos (ou peças com carácter de estudo) 
• Leitura de Baixo Contínuo/Cifrado (tabelas sistemáticas ou excertos de peças) 

 
 
Prova recital 
Programa de escolha livre de cerca de 15 -20 minutos. 
 

 
2. Competências a avaliar 
• Atitude e escolha do programa (adequação ao nível proposto) 
• Postura no instrumento e domínio geral dos elementos técnicos de posicionamento 

da mão e articulação  
• Compreensão do texto musical  
• Sonoridade e clareza 
• Elementos estilísticos e expressividade  

 
 

3. Cotações 
• Parâmetros técnicos: 30% 
• Parâmetros interpretativos: 60% 
• Parâmetros comportamentais: 10% 

 
 
 
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 70% 60% 60% 
Prova técnica 12% 16% Não se realiza 
Prova recital 18% 24% 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% 50% 
Prova técnica 20% 20% Não se realiza 
Prova recital 30% 30% 50% 

 
 
 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% De acordo com 
directrizes de 
ponderação com a 
PAA. 

Prova técnica 20% 20% 
Prova recital 30% 30% 

 
  



Provas de Acumulação 
 
 

1. Conteúdos 
• Para 2º e 3º graus 

 
Programa de escolha livre, duração aproximada de 5-10 min. 

  
• Para 4º e 5º graus 

 
Programa de escolha livre, duração aproximada de 10-15 min. 

  
• Para 7º e 8º graus 

 
Programa de escolha livre, duração aproximada de 20 min. 

 
 

2. Competências a avaliar 
• Atitude e escolha do programa (adequação ao nível proposto) 
• Postura no instrumento e domínio geral dos elementos técnicos de posicionamento 

da mão, dedilhação e articulação  
• Compreensão do texto musical  
• Sonoridade e clareza 
• Elementos estilísticos e expressividade  

 
 

3. Cotações 
• Parâmetros técnicos: 40% 
• Parâmetros interpretativos: 50% 
• Parâmetros comportamentais: 10% 

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


