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�
Prova de instrumento para os alunos que não tocam  

(Para acesso à iniciação ou primeiro grau do curso oficial) 

CONTEÚDOS APTIDÕES A AVALIAR COTAÇÕES

• Adaptação ao instrumento  
• Teste auditivo:  

• reprodução de intervalos 
• entoação de uma canção 

• Teste rítmico: 
• reprodução de células rítmicas

• Destreza dos dedos / flexibilidade muscular 
• Postura do corpo e mãos 
• Afinação/orientação tonal 
• Regularidade rítmica 
• Capacidade de compreensão, aprendizagem 

e memória 

• Rítmica 
• Tonal 
• Físico - motora 
• concentração / atitude 

Média - 0 a 100% 

Observações: a avaliação da prova é quantitativa 
(0 a 100%)
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�
TESTE DE ADMISSÃO AO CURSO DE INICIAÇÃO (dos 6 aos 9 anos) 

Prova de instrumento para os alunos que já tocam 

CONTEÚDOS APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES

• Uma escala maior à escolha do aluno na 
extensão de uma oitava 

• Arpejo respetivo no estado fundamental 
• Uma peça à escolha do candidato

• Afinação 
• Regularidade rítmica 
• Postura do corpo e mãos 
• Funcionamento do arco; utilização do arco em 

toda a sua extensão 
• Postura da mão esquerda 
• Clareza e sonoridade 
• Capacidade de compreensão e memória

• Rítmica 
• Tonal 
• Físico – Motora 
• [Expressividade] 
• Concentração / Atitude  

Média – 0 a 100 % 

OBSERVAÇÕES 
• A avaliação da prova é quantitativa (0 a 100 

%).  
• A prova tem uma ponderação de 70% na 

média final. 
• O aluno deve cumprir todos os conteúdos da 

prova. Só assim a mesma será considerada 
válida. 

• A memória será valorizada.
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�
PROVA DE ACESSO AO 1º GRAU (ENSINO OFICIAL) 

Prova de instrumento para os alunos que já tocam 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES

• Uma escala maior à escolha do aluno na 
extensão de uma oitava 

• Arpejo respetivo no estado fundamental 
• Um estudo à escolha do candidato 
• Uma peça à escolha do candidato

• Afinação 
• Regularidade rítmica 
• Postura do corpo e mãos 
• Funcionamento do arco; utilização do arco 

em toda a sua extensão 
• Postura da mão esquerda 
• Clareza e sonoridade 
• Capacidade de compreensão e memória

• Sentido Rítmico 
• Sentido Melódico 
• Físico – Motora 
• Expressividade 
• Concentração / Atitude 

Média – 0 a 100 % 

OBSERVAÇÕES 
• A avaliação da prova é quantitativa (0 a 100 

%).  
• A prova tem uma ponderação de 70% na 

média final. 
• O aluno deve cumprir todos os conteúdos da 

prova. Só assim a mesma será considerada 
válida. 

• A memória será valorizada.
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�
PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DO 1º GRAU/ADMISSÃO AO 2º GRAU 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES

• Uma escala maior na extensão de uma oitava 
e respetivos arpejos no estado fundamental 

• Um estudo - Exemplos: 
• Franz Simandl, New Method (Part I) 
• Yorke Studies for Double Bass 

Volume 1 (Yorke Edition) 
• Uma peça - Exemplos: 

• Pieces Classiques, Cahier No1, 
Bernard Salles (Gérard Billaudot, 
Editeur) 

• Pieces Classiques, Cahier No1B, 
Bernard Salles (Gérard Billaudot, 
Editeur) 

• Yorke Solos for Double Bass and 
Piano, Volume 1, 35 easy pieces 
(Yorke Edition)

• Afinação 
• Regularidade rítmica 
• Postura do corpo e mãos 
• Funcionamento do arco; 
• utilização do arco 
• Conhecimento da primeira posição 
• Clareza e sonoridade

• Parâmetros técnicos: 50% 
• Parâmetros interpretativos: 40% 
• Parâmetros comportamentais: 10% 

OBSERVAÇÕES 
• A prova de avaliação final tem um peso – 

indicativo - de 25% na avaliação sumativa 
final do 1º grau. 

• A prova de avaliação final é cotada de 1 a 5 
• O aluno deve cumprir todos os conteúdos da 

prova. Só assim a mesma será considerada 
válida. 

• As peças e o material didático apresentados 
devem ilustrar o cumprimento dos objetivos 
enunciados no programa para o respetivo ano. 

• A execução do programa de memória será 
valorizada.
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�
PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DO 2º GRAU/ADMISSÃO AO 3º GRAU 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES

• Uma escala maior à escolha, na extensão de 
duas oitavas e respetivos arpejos no estado 
fundamental. 

• Um estudo - Exemplos: 
• Franz Simandl, New Method (Part I) 
• Yorke Studies for Double Bass 

Volume 1 (Yorke Edition) 
• Uma peça - Exemplos: 

• Pieces Classiques, Cahier No1, 
Bernard Salles (Gérard Billaudot, 
Editeur) 

• Pieces Classiques, Cahier No1B, 
Bernard Salles (Gérard Billaudot, 
Editeur) 

• Yorke Solos for Double Bass and 
Piano, Volume 1, 35 easy pieces 
(Yorke Edition)

• Primeira posição 
• Mudanças de posição 
• Afinação 
• Postura do corpo 
• Regularidade rítmica 
• Funcionamento do arco; utilização do arco 

em toda a sua extensão 
• Uso das dinâmicas básicas 
• Clareza e sonoridade

• Parâmetros técnicos: 50% 
• Parâmetros interpretativos: 40% 
• Parâmetros comportamentais: 10% 

OBSERVAÇÕES 
• A prova de avaliação final tem um peso – 

indicativo - de 25% na avaliação sumativa 
final. 

• A prova de avaliação final é cotada de 1 a 5 
• O aluno deve cumprir todos os conteúdos da 

prova. Só assim a mesma será considerada 
válida. 

• As peças e o material didático apresentados 
devem ilustrar o cumprimento dos objetivos 
enunciados no programa para o respetivo ano. 

• A execução do programa de memória será 
valorizada.
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�
PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DO 3º GRAU/ADMISSÃO AO 4º GRAU 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES

• Uma escala em duas oitavas, maior e menor 
(relativa ou homónima) 

• Arpejos correspondentes no estado 
fundamental 

• Um estudo - Exemplos: 
• Franz Simandl, New Method (Part I) 
• Yorke Studies for Double Bass, 

Volume 1 (Yorke Edition) 
• Theodor Michaelis, 20 Studies 

• Uma peça - Exemplos: 
• Pieces Classiques, Cahier No1, 

Bernard Salles (Gérard Billaudot, 
Editeur) 

• Pieces Classiques, Cahier No1B, 
Bernard Salles (Gérard Billaudot, 
Editeur) 

• Yorke Solos for Double Bass and 
Piano, Volume 1, 35 easy pieces 
(Yorke Edition) 

• Dois andamentos contrastantes de uma 
sonata - Exemplos: 

• 6 Sonatas de Marcello

• Postura do corpo e mãos 
• Afinação 
• Regularidade rítmica 
• Articulação e clareza 
• Funcionamento do arco: détaché e legato 
• Meia, primeira, segunda, terceira e quarta 

posições (segundo a revisão do método de 
Franz Simandl por Stuart Sankey) 

• Sonoridade 
• Domínio do fraseado 
• Apresentação do programa e atitude em 

palco

• Parâmetros técnicos: 50% 
• Parâmetros interpretativos: 40% 
• Parâmetros comportamentais: 10% 

OBSERVAÇÕES 
• A prova de avaliação final tem um peso – 

indicativo - de 25% na avaliação sumativa 
final. 

• A prova de avaliação final é cotada de 1 a 5 
• O aluno deve cumprir todos os conteúdos da 

prova. Só assim a mesma será considerada 
válida. 

• As peças e o material didático apresentados 
devem ilustrar o cumprimento dos objetivos 
enunciados no programa para o respetivo ano. 

• A execução do programa de memória será 
valorizada.
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�
PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DO 4º GRAU/ADMISSÃO AO 5º GRAU 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES

• Uma escala em duas (nos casos de dó e ré) 
ou três oitavas (as restantes escalas), maior e 
menor harmónica ou melódica (homónima 
ou relativa) 

• Arpejos correspondentes no estado 
fundamental 

• Um estudo - Exemplos: 
• Franz Simandl, New Method (Part 

II), (10 Estudos do início do livro) 
• Joseph Hrabe, 86 Studies for 

Contrabass 
• Uma peça - Exemplos: 

• G.Bottesini, Reverie 
• J.Haydn, Andante (nº1 de 

Verschollene Klange) 
• M.Haydn, Minuete (nº4 de 

Verschollene Klange) 
• Dois andamentos contrastantes de uma 

sonata ou concerto - Exemplos: 
• B. Marcello, Sonatas 
• A. Vivaldi 
• João Passos, Concertino

• Afinação 
• Regularidade rítmica 
• Funcionamento do arco 
• Conhecimento até à sexta posição (segundo 

a revisão do método de Franz Simandl por 
Stuart Sankey) 

• Funcionamento da mão esquerda, vibrato, 
mudanças de posição, articulação e clareza 

• Sonoridade 
• Domínio do fraseado 
• Compreensão do texto musical 
• Apresentação do programa e atitude em 

palco

• Parâmetros técnicos: 50% 
• Parâmetros interpretativos: 40% 
• Parâmetros comportamentais: 10% 

OBSERVAÇÕES 
• A prova de avaliação final tem um peso – 

indicativo - de 25% na avaliação sumativa 
final. 

• A prova de avaliação final é cotada de 1 a 5 
• O aluno deve cumprir todos os conteúdos da 

prova. Só assim a mesma será considerada 
válida. 

• As peças e o material didático apresentados 
devem ilustrar o cumprimento dos objetivos 
enunciados no programa para o respetivo ano. 

• A execução do programa de memória será 
valorizada.
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�
PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DO 5º GRAU/ADMISSÃO AO 6º GRAU 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES

Prova/recital de programa livre Exemplo de 
programa: 
• Uma escala na extensão de três oitavas, Maior 

e menor melódica (relativa ou homónima) 
• Arpejos correspondentes, Maior e menor no 

estado fundamental, na extensão de três 
oitavas 

• Um estudo - Exemplos: 
• Simandl, New Method (Part II), (10 

Estudos do início do livro) 
• Kreutzer, 20 Estudos 
• Storch, 32 Estudos 

• Uma peça à escolha do aluno/candidato - 
Exemplos: 

• Koussevitzky, Chanson Triste 
• Koussevitzky, Valse Miniature 
• Faurè, Après un rêve 
• Lorenzetti/Nany, Gavote 

• Dois andamentos contrastantes de uma sonata, 
concerto ou forma similar - Exemplos: 

• Bottesini, Fantasia Concerto 
• Eccles, Sonata em sol menor

• Afinação 
• Regularidade rítmica 
• Funcionamento da mão esquerda, vibrato, 

mudanças de posição, articulação e clareza 
• Funcionamento do arco 
• Sonoridade 
• Dinâmica, fraseado 
• Compreensão do texto musical 
• Apresentação do programa e atitude em 

palco

• Parâmetros técnicos: 50% 
• Parâmetros interpretativos: 40% 
• Parâmetros comportamentais: 10% 

OBSERVAÇÕES 
• A prova de avaliação final tem um peso – 

indicativo - de 25% na avaliação sumativa 
final. 

• A prova de avaliação final é cotada de 1 a 5 
• O aluno deve cumprir todos os conteúdos da 

prova. Só assim a mesma será considerada 
válida. 

• As peças e o material didático apresentados 
devem ilustrar o cumprimento dos objetivos 
enunciados no programa para o respetivo 
ano. 

• A execução do programa de memória será 
valorizada.
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�
PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL D0 6º GRAU/ADMISSÃO AO 7º GRAU 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES

• Uma escala na extensão de três oitavas, 
maior e menor harmónica e melódica 
(relativa ou homónima) 

• Arpejos correspondentes 
• Um estudo Exemplos: 

• Kreutzer, 20 Estudos 
• Storch, 32 Estudos 
• Sturm, 110 Estudos Op.20, Part I e 

Part II 
• Uma peça à escolha do aluno/candidato 

Exemplos: 
• Koussevitzky, Chanson Triste  
• Koussevitzky, Valse Miniature  
• Rachmaninoff, Vocalise 

• Dois andamentos contrastantes de uma 
sonata ou primeiro andamento de concerto 
ou segundo e terceiro andamentos de 
concerto - Exemplos: 

• Bottesini, Fantasia Concerto 
• Eccles, Sonata em sol menor

• Afinação 
• Regularidade rítmica 
• Funcionamento da mão esquerda, vibrato, 

mudanças de posição, articulação e clareza, 
velocidade, posições em toda a extensão do 
violoncelo 

• Funcionamento do arco 
• Uniformidade e qualidade sonoras 
• Combinação de diferentes golpes de arco 
• Dinâmica, fraseado 
• Compreensão do texto musical 
• Apresentação do programa e atitude em 

palco

• Parâmetros técnicos: 50% 
• Parâmetros interpretativos: 40% 
• Parâmetros comportamentais: 10% 

OBSERVAÇÕES 
• A prova de avaliação final tem um peso – 

indicativo - de 25% na avaliação sumativa 
final. 

• A prova de avaliação final é cotada de 0 a 20 
• O aluno deve cumprir todos os conteúdos da 

prova. Só assim a mesma será considerada 
válida. 

• As peças e o material didático apresentados 
devem ilustrar o cumprimento dos objetivos 
enunciados no programa para o respetivo ano. 

• A execução do programa de memória será 
valorizada.

Provas de Admissão e de Avaliação Final do Curso de Contrabaixo (Revisão 2017/18) Page !  of !10 11



�
PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL D0 7º GRAU/ADMISSÃO AO 8º GRAU 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES

• Uma escala na extensão de três oitavas, 
maior e menor harmónica e melódica 
(relativa ou homónima) 

• Arpejos correspondentes 
• Um estudo - Exemplos: 

• Kreutzer, 20 estudos 
• Simandl, Estudos Concerto 
• A. Weber, 15 estudos melódicos 

(Leduc) 
• Uma peça à escolha do aluno/candidato - 

Exemplos: 
• Bottesini, Elegia in Re 
• Gliere, Prelude 
• Van Goens, Scherzo 
• Dragonetti, Andante e Rondo 

• Dois andamentos contrastantes de uma 
sonata ou concerto - Exemplos: 

• Eccles, Sonata em sol menor 
• Hindemith, Sonata 
• Koussevitzky, Concerto Op.3 
• Dragonetti, Concerto 
• Dittersdorf, Concerto

• Afinação 
• Regularidade rítmica 
• Funcionamento da mão esquerda, vibrato, 

mudanças de posição, articulação e clareza, 
velocidade, posições em toda a extensão do 
violoncelo 

• Funcionamento do arco 
• Uniformidade e qualidade sonoras 
• Combinação de diferentes golpes de arco 
• Dinâmica, fraseado 
• Compreensão do texto musical 
• Apresentação do programa e atitude em 

palco

• Parâmetros técnicos: 50% 
• Parâmetros interpretativos: 40% 
• Parâmetros comportamentais: 10% 

OBSERVAÇÕES 
• A prova de avaliação final tem um peso – 

indicativo - de 25% na avaliação sumativa 
final. 

• A prova de avaliação final é cotada de 0 a 20 
• O aluno deve cumprir todos os conteúdos da 

prova. Só assim a mesma será considerada 
válida. 

• As peças e o material didático apresentados 
devem ilustrar o cumprimento dos objetivos 
enunciados no programa para o respetivo ano. 

• A execução do programa de memória será 
valorizada.
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CONTEÚDOS da PROVA DE 8º GRAU SUPLETIVO- PAA 
Prova/recital de programa livre entre 30 a 40 minutos. 

Exemplo de programa: 

A classe recomenda que seja incluída na prova: 

1. Um estudo à escolha do aluno 
Ex:  
Simandl, Kreutzer, Storch,, etc. 

2. Um andamento ou uma  peças para contrabaixo solo 
Ex:  
Transcrições das Suites de para Violoncelo (J.S. Bach), ou peças do séc. XX   
como por exemplo a Serenade de Hans Werner Henze  

3. Uma peça à escolha do aluno 
Ex: 
Rachmaninov - Vocalise Op.34 
D. van Goens - Scherzo Op.12, Nº2 
Bottesini - Elegia in re 
Koussevitzky - Valse Miniature Op.1, Nº2  
Gliere - Prelude Op.32, nº1 

4. Um andamento de concerto do período clássico ou romântico
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Bases de trabalho para o curso de iniciação de Contrabaixo 

1. Objectivos principais do trabalho com principiantes 
• Educação do interesse pela música 
• Educação do sentido rítmico e da musicalidade 
• Assimilação de hábitos de posição e de trabalho intensivo sobre a colocação de ambas as 

mãos 
• Desenvolvimento da percepção musical da imaginação do aluno, num processo de trabalho 

sobre a obra, que deve ser acessível à sua compreensão (importância do trabalho sobre 
canções) 

• Interpretação de peças elementares com acompanhamento de piano; noção de harmonia e 
melodia - a afinação 

• Compreensão e assimilação, por parte do aluno, das formas de evitar contrações musculares 
desnecessárias 

• Relação entre ansiedade de tocar “bem” e necessidade de assimilação prévia de de princípios 
básicos de execução 

• Associação entre visualização da escrita musical, seu resultado sonoro e domínio instrumental 
correspondente 

• Combinação, no período inicial de formação, de elementos de desenvolvimento técnico e 
artístico, tendo em conta as particularidades do aluno 

• Desenvolvimento da memória musical e da capacidade de memorização rápida do texto 
musical 

2. Metodologia da condução da aula 
• Importância da programação metodológica das primeiras aulas 
• Importância da realização de tarefas variadas, como forma de treino da atenção; estímulo e 

utilização das possibilidades oferecidas pelo aumento do interesse pelas aulas de contrabaixo 
• Princípios fundamentais de organização do trabalho de casa do aluno principiante: 

• o tempo de estudo de acordo com a idade; 
• a importância do estabelecimento de um regime de trabalho de casa; 
• registo escrito do trabalho a realizar em casa. 

• Trabalho sem recurso a texto musical, nas primeiras aulas 
• A escrita musical como forma de de fixação, pelo aluno, de noções auditivas 
• Contacto do professor com o encarregado de educação e importância da assistência deste às aulas 
• Explicação ao adulto das tarefas no acompanhamento do trabalho de casa do educando 
• Principais exigências a observar na escolha do repertório pedagógico: 

• Conjugação de qualidades musicais/artísticas e pedagógicas 
• Possibilidade de criação, pelo professor, de repertório para as primeiras aulas de acordo com as 

características do aluno 
• Aumento gradual da dificuldade das tarefas técnicas 

• Passagem do trabalho sobre movimentos elementares para o trabalho sistemático da técnica das 
mãos esquerda e direita 

• Correspondência entre música e seu caracter e outras formas de criação artística 
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3. Estrutura da aula 
1. Estabelecimento de um plano individual de trabalho e seleção do repertório para cada etapa 

do desenvolvimento 
2. Verificação do cumprimento do trabalho de casa 
3. Trabalho com o aluno sobre o material em estudo 
4. Recomendações do professor, orientando o aluno no sentido do aperfeiçoamento do seu 

trabalho individual: Registo no caderno diário do aluno, do trabalho a realizar e principais 
recomendações.



 

Bases de Trabalho do Curso Básico e Secundário de Contrabaixo 
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MATRIZES DO CURSO DE CONTRABAIXO 

ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL 
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Escola de Música do Conservatório Nacional  

   
Curso de Contrabaixo 

1º Grau – 5º ano  

Matriz de objetivos mínimos e conteúdos 

*Posições da mão esquerda segundo a revisão do método de Franz Simandl por Stuart Sankey 

Objetivos Mínimos Conteúdos Estratégias Propostas de Trabalho Avaliação
• Postura correcta perante o 

Contrabaixo 

• Utilizar correctamente o Arco 

• Exploração da sonoridade em arco 
lento, valorizando o contacto com a 
corda, fazendo uso do peso do 
braço direito vesus força 

• Combinar várias arcadas e 
diferentes velocidades de arco 

• Compreender o funcionamento da 
mão esquerda 

• Dominar as meia e primeira 
posições* 

• Coordenar ambas as mãos 

• Auto-correcção baseada em audição 
crítica

• Postura perante o 
Contrabaixo 

• Mão direita 

• Distribuição do arco 

• Funcionamento da mão 
esquerda 

• Meia e primeira 
posições* 

• Coordenação das duas 
mãos 

• Memória musical 

• Desenvolvimento 
auditivo progressivo

• Exercícios em cordas soltas 

• Exercícios de mudanças de 
corda 

• Exercícios com diferentes 
arcadas e velocidades de arco 

• Exercícios de aprendizagem 
da posição da mão esquerda 
e funcionamento dos dedos 
sobre as cordas 

• Exercícios de coordenação 
das duas mãos na primeira 
posição 

• Trabalho progressivo de 
desenvolvimento de audição 
crítica e auto-correcção

• Escalas maiores de fá, 
sib, sol, lá, mi, si e dó, 
em uma oitava e 
respectivos arpejos. 

• Estudos baseados nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 1º grau 

• Peças ou quaisquer 
outras formas musicais 
acompanhadas ao 
piano, baseadas nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 1º grau 

• Avaliação 
contínua: estudo 
em casa, 
trabalho na aula 
e interesse 
demonstrado – 
75% 

• Avaliação no final 
do ano: prova 
com júri – 25%
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Escola de Música do Conservatório Nacional 

Curso de Contrabaixo 

2º Grau – 6º ano 

Matriz de objectivos e conteúdos 

NOTA: O 2º grau é um ano de desenvolvimento das competências adquiridas no 1º grau. 
*Posições da mão esquerda segundo a revisão do método de Franz Simandl por Stuart Sankey 

Objectivos Conteúdos Estratégias Propostas de Trabalho Avaliação
• Dominar as meia, primeira e 

segunda posições* 

• Combinar várias arcadas e 
diferentes velocidades de 
arco 

• Executar as obras musicais 
de memória (optativo) 

• Auto-correcção baseada em 
audição crítica

• Meia, primeira e 
segunda posições* 

• Diferentes arcadas e 
velocidades de arco 

• Memória musical 

• Desenvolvimento 
auditivo progressivo

• Exercícios de desenvolvimento 
da mão esquerda nas posições 
em estudo. 

• Exercícios com diferentes 
arcadas e velocidades de arco 

• Trabalho nas diferentes partes 
do arco 

• Trabalho progressivo de 
desenvolvimento de audição 
crítica e auto-correcção

• Escalas maiores e 
menores possíveis entre a 
meia e segunda posições* 
em uma oitava e respetivos 
arpejos 

• Estudos baseados nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 2º grau 

• Peças ou quaisquer outras 
formas musicais 
acompanhadas ao piano, 
baseadas nos objectivos e 
conteúdos definidos para o 
2º grau

• Avaliação contínua: 
estudo em casa, 
trabalho na aula e 
interesse demonstrado 
– 75% 

• Avaliação no final do 
ano: prova com júri – 
25%
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Escola de Música do Conservatório Nacional 
   

Curso de Contrabaixo 

3º Grau – 7º ano 

Matriz de objectivos e conteúdos 

*Posições da mão esquerda segundo a revisão do método de Franz Simandl por Stuart Sankey 

Escola de Música do Conservatório Nacional 

Objectivos Conteúdos Estratégias Propostas de Trabalho Avaliação
• Conhecer e trabalhar as meia, 

primeira, segunda, terceira e 
quarta posições* 

• Realizar mudanças de posição 

• Trabalhar articulação e 
velocidade da mão esquerda 

• Combinar várias arcadas e 
diferentes velocidades de arco 

• Conhecer os golpes de arco 
détaché e legato 

• Executar obras musicais de 
memória (optativo) 

• Auto-correcção baseada em 
audição crítica

• Meia, primeira, segunda, 
terceira e quarta 
posições* 

• Mudanças de posição 

• Desenvolvimento da 
articulação e velocidade 
da mão esquerda 

• Diferentes arcadas e 
velocidades de arco 

• Détaché e legato 

• Memória musical 

• Desenvolvimento 
auditivo progressivo

• Exercícios para o 
conhecimento da meia, 
primeira, segunda, terceira e 
quarta posições* 

• Exercícios de mudanças de 
posição 

• Exercícios para articulação e 
velocidade da mão esquerda 

• Exercícios de golpes de arco 
em détaché e legato 

• Trabalho progressivo de 
desenvolvimento de audição 
crítica e auto-correcção

• Escalas maiores e menores 
em duas oitavas e 
respetivos arpejos  

• Estudos baseados nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 3º grau 

• Peças, Sonatas ou 
quaisquer outras formas 
musicais acompanhadas ao 
piano, baseadas nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 3º grau 

• Avaliação 
contínua: estudo 
em casa, 
trabalho na aula 
e interesse 
demonstrado – 
75% 

• Avaliação no 
final do ano: 
prova com júri – 
25%
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Curso de Contrabaixo 

4º Grau – 8º ano 

Matriz de objectivos e conteúdos 

*Posições da mão esquerda segundo a revisão método de Franz Simandl por Stuart Sankey 

Objectivos Conteúdos Estratégias Propostas de Trabalho Avaliação
• Conhecer e trabalhar até à sexta 

posição* 

• Estudo do vibrato 

• Realizar mudanças entre todas 
as posições conhecidas 

• Executar diferentes dinâmicas 

• Progressivamente atingir o 
domínio das técnicas détaché e 
legato 

• Executar obras musicais de 
memória (optativo) 

• Auto-correcção baseada em 
audição crítica

• Quinta e sexta 
posições* 

• Mudanças de posição 

• Vibrato 

• Desenvolvimento dos 
golpes de arco 
estudados 

• Memória musical 

• Desenvolvimento 
auditivo progressivo

• Exercícios para o 
conhecimento das quinta e 
sexta posições* 

• Exercícios para o vibrato 

• Exercícios de mudanças de 
posição e coordenação de 
ambas as mãos 

• Exercícios para os golpes 
de arco détaché e legato 

• Trabalho progressivo de 
desenvolvimento de 
audição crítica e auto-
correcção

• Escalas maiores e 
menores em duas oitavas e 
respetivos  arpejos   

• Estudos baseados nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 4º grau 

• Peças, Sonatas ou 
quaisquer outras formas 
musicais acompanhadas 
ao piano, baseadas nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 4º grau

• Avaliação contínua: 
estudo em casa, 
trabalho na aula e 
interesse 
demonstrado – 75% 

• Avaliação no final 
do ano: prova com 
júri – 25%
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Escola de Música do Conservatório Nacional 
 

Curso de Contrabaixo 

5º Grau – 9º ano 
Matriz de objectivos e conteúdos 

*Posições da mão esquerda segundo a revisão do método de Franz Simandl por Stuart Sankey 

Objectivos Conteúdos Estratégias Propostas de Trabalho Avaliação
• Conhecer e trabalhar até à nona 

posição* 

• Trabalhar articulação e velocidade da 
mão esquerda 

• Trabalhar o vibrato 

• Conhecer, trabalhar e ser capaz de 
combinar diferentes golpes de arco 

• Uniformizar o som 

• Compreender e construir frases 
musicais 

• Conhecer e reconhecer formas e 
estilos musicais 

• Executar obras musicais de memória 
(optativo) 

• Auto-correcção baseada em audição 
crítica

• Sétima, oitava e nona 
posições* 

• Desenvolvimento de 
articulação e velocidade da 
mão esquerda 

• Vibrato 

• Combinação de diferentes 
golpes de arco e articulações 

• Uniformidade sonora 

• Direcção da frase 

• Forma e estilo musicais 

• Memória musical 

• Desenvolvimento auditivo 
progressivo

• Exercícios de 
articulação e 
velocidade da mão 
esquerda 

• Exercícios de 
vibrato 

• Exercícios para os 
diversos golpes de 
arco 

• Trabalho 
progressivo de 
desenvolvimento de 
audição crítica e 
auto-correcção

• Escalas maiores e 
menores em duas 
oitavas e respectivos 
arpejos  

• Estudos baseados nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 5º grau 

• Peças, Sonatas ou 
quaisquer outras formas 
musicais 
acompanhadas ao 
piano, baseadas nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 5º grau 

• Avaliação 
contínua: estudo 
em casa, trabalho 
na aula e 
interesse 
demonstrado – 
70% 

• Avaliação no final 
do ano: prova 
com júri – 30%
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Escola de Música do Conservatório Nacional 
 

Curso de Contrabaixo 

6º Grau – 10º ano 

Matriz de objectivos e conteúdos 

    

Objectivos Conteúdos Estratégias Propostas de Trabalho Avaliação
• Conhecer e trabalhar a posição de 

oitava e restantes posições da mão 
esquerda 

• Desenvolver progressivamente a 
velocidade da mão esquerda em toda 
a extensão do Contrabaixo 

• Executar correctamente cordas 
dobradas 

• Dominar a técnica do vibrato 

• Dominar e conhecer diferentes tipos 
de articução, golpes de arco e 
ligaduras 

• Executar obras musicais de memória 
(optativo) 

• Auto-correcção baseada em audição 
crítica

• Posição de oitava da 
mão esquerda 

• Velocidade da mão 
esquerda em toda a 
extensão do Contrabaixo 

• Cordas dobradas 

• Vibrato 

• Détaché, spiccatto, 
martelé e ligaduras 

• Memória musical 

• Desenvolvimento 
auditivo progressivo

• Exercícios para a posição 
de oitava de mão esquerda 

• Exercícios para articulação 
e velocidade da mão 
esquerda em toda a 
extensão do Contrabaixo 

• Exercícios de cordas 
dobradas 

• Exercícios de vibrato 

• Exercícios de détaché, 
spiccatto, martelé e 
ligaduras 

• Trabalho progressivo de 
desenvolvimento de 
audição crítica e auto-
correcção

• Escalas maiores e 
menores em três oitavas 
e respectivos arpejos  

• Estudos baseados nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 6º grau 

• Peças, Sonatas ou 
quaisquer outras formas 
musicais acompanhadas 
ao piano, baseadas nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 6º grau

• Avaliação 
contínua: 
estudo em casa, 
trabalho na aula 
e interesse 
demonstrado – 
75% 

• Avaliação no 
final do ano: 
prova com júri – 
25%
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Escola de Música do Conservatório Nacional 
 

Curso de Contrabaixo 

7º Grau – 11º ano 

Matriz de objectivos e conteúdos 

Objectivos Conteúdos Estratégias Propostas de Trabalho Avaliação
• Combinar diferentes golpes de 

arco e articulações 

• Uniformizar o som 

• Execução correcta e com 
afinação de cordas dobradas 

• Articulação e velocidade da mão 
esquerda em toda a extensão do 
Contrabaixo 

• Executar obras musicais de 
memória (optativo) 

• Auto-correcção baseada em 
audição crítica

• Combinação de diferentes 
golpes de arco e 
articulações 

• Uniformidade e qualidade 
sonoras 

• Cordas dobradas 

• Posições da mão 
esquerda em toda a 
extensão do contrabaixo 

• Velocidade da mão 
esquerda 

• Memória musical 

• Desenvolvimento auditivo 
progressivo

• Exercícios para 
combinação de diversos 
golpes de arco e 
articulações 

• Trabalho de uniformidade e 
qualidade do som 

• Exercícios para articulação 
e velocidade da mão 
esquerda em toda a 
extensão do Contrabaixo 

• Trabalho progressivo de 
desenvolvimento de 
audição crítica e auto-
correcção

• Escalas maiores e 
menores em três oitavas 
e respectivos arpejos 

• Estudos baseados nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 7º grau 

• Peças, Sonatas ou 
quaisquer outras formas 
musicais acompanhadas 
ao piano, baseadas nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 7º grau

• Avaliação 
contínua: estudo 
em casa, trabalho 
na aula e 
interesse 
demonstrado – 
75% 

• Avaliação no final 
do ano: prova 
com júri – 25%
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Escola de Música do Conservatório Nacional 

Curso de Contrabaixo 

8º Grau – 12º ano 

Matriz de objectivos e conteúdos 

Objectivos Conteúdos Estratégias Propostas de Trabalho Avaliação
• Conhecer e trabalhar os 

harmónicos naturais e abordar o 
funcionamento dos artificiais 

• Dominar e combinar 
correctamente todos os golpes 
de arco 

• Conhecer e dominar todos os 
fundamentos técnicos e musicais 
do Contrabaixo

• Harmónicos naturais e 
funcionamento dos 
artificiais 

• Todos os golpes de arco 

• Todos os fundamentos 
técnicos e musicais do 
Contrabaixo

• Exercícios para os 
harmónicos 

• Exercícios para todos os 
golpes de arco 

• Exercícios para 
articulação e velocidade 
da mão esquerda em toda 
a extensão do Contrabaixo

• Escalas maiores e 
menores em três oitavas e 
respetivos arpejos 

• Estudos baseados nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 8º grau 

• Peças, Sonatas ou 
quaisquer outras formas 
musicais acompanhadas 
ao piano, baseadas nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 8º grau

• Avaliação 
contínua: estudo 
em casa, trabalho 
na aula e 
interesse 
demonstrado –
50% 

• Avaliação no final 
do ano: prova 
com júri – 50%
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1ºANO 

1º MÓDULO 

• Prova técnica 

1) Uma escala maior e sua relativa (ou homónima) menor melódica e harmónica com os respetivos 
arpejos na extensão de 3 oitavas. 

2) Para os alunos do curso profissional, dois estudos de autores diferentes, para os alunos do 
regime integrado e articulado, um estudo 

• Prova de recital 

1) Uma  peça a solo ou com acompanhamento de piano. 

2) Dois andamentos contrastantes de uma sonata barroca, ou um andamento rápido de um concerto 
ou sonata do peródo clássico ou posterior. 

2º MÓDULO 

• Prova técnica 

1) Uma escala maior e sua relativa (ou homónima) menor melódica e harmónica com os respetivos 
arpejos na extensão de 3 oitavas. 

2) Para os alunos do curso profissional, dois estudos de autores diferentes, para os alunos do 
regime integrado e articulado, um estudo. 

• Prova de recital 

1) Uma  peça a solo ou com acompanhamento de piano. 

2) Dois andamentos contrastantes de uma sonata barroca, ou um andamento rápido de um concerto 
ou sonata do peródo clássico ou posterior. 

3º MÓDULO 

• Prova de recital 

1) Uma  peça a solo ou com acompanhamento de piano. 

2) Dois andamentos contrastantes de uma sonata barroca, ou um andamento rápido de um concerto 
ou sonata do período clássico ou posterior. 
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2º ANO 

• Prova técnica 

3) Uma escala maior e sua relativa (ou homónima) menor melódica e harmónica com os respetivos 
arpejos na extensão de 3 oitavas. 

4) Para os alunos do curso profissional, dois estudos de autores diferentes, para os alunos do 
regime integrado e articulado, um estudo 

• Prova de recital 

1) Uma  peça a solo ou com acompanhamento de piano. 

2) Dois andamentos contrastantes de uma sonata barroca, ou um andamento rápido de um concerto 
ou sonata do peródo clássico ou posterior. 

2º MÓDULO 

• Prova técnica 

1) Uma escala maior e sua relativa (ou homónima) menor melódica e harmónica com os respetivos 
arpejos na extensão de 3 oitavas. 

2) Para os alunos do curso profissional, dois estudos de autores diferentes, para os alunos do 
regime integrado e articulado, um estudo. 

• Prova de recital 

1) Uma  peça a solo ou com acompanhamento de piano. 

2) Dois andamentos contrastantes de uma sonata barroca, ou um andamento rápido de um concerto 
ou sonata do peródo clássico ou posterior. 

3º MÓDULO 

• Prova de recital 

1) Uma  peça a solo ou com acompanhamento de piano. 

2) Dois andamentos contrastantes de uma sonata barroca, ou um andamento rápido de um concerto 
ou sonata do peródo clássico ou posterior. 
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3ºANO 

Aos alunos do 3ºano, é estipulado um “PROGRAMA LIVRE” de acordo com os objectivos e conteúdos 
previstos para o 12ºano e em conformidade com as provas de aptidão artística (regime integrado e 
articulado PAA) e provas de aptidão profissional (regime profissional PAP). 

1º MÓDULO 

• Prova técnica 

1) Uma escala maior e sua relativa (ou homónima) menor melódica e harmónica com os respetivos 
arpejos na extensão de 3 oitavas. 

2) Para os alunos do curso profissional, dois estudos de autores diferentes, para os alunos do 
regime integrado e articulado, um estudo. 

• Prova de recital 

Repertório do “PROGRAMA LIVRE” à escolha do professor e aluno. 

2º MÓDULO 

• Prova técnica 

1) Uma escala maior e sua relativa (ou homónima) menor melódica e harmónica com os respetivos 
arpejos na extensão de 3 oitavas. 

2) Para os alunos do curso profissional, dois estudos de autores diferentes, para os alunos do 
regime integrado e articulado, um estudo. 

• Prova de recital 

Repertório do “PROGRAMA LIVRE” à escolha do professor e aluno. 

3º MÓDULO 

• Prova de recital 

Repertório do “PROGRAMA LIVRE” à escolha do professor e aluno. 

PARA ALUNOS DO CURSO PROFISSIONAL: PAP 

PARA ALUNOS DO REGIME INTEGRADO ARTICULADO E SUPLETIVO: PAA 
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AVALIAÇÃO 

• 1º ANO 

• 2º ANO 

• 3º ANO 

Competências e destrezas a avaliar 

Afinação  

Regularidade rítmica 

Articulação e clareza (flexibilidade) 

Funcionamento da mão esquerda (vibrato, mudanças de posição, etc.) 

Conhecimento de todo o ponto 

Conhecimento de todo o mecanismo do arco 

Sonoridade 

Abordagem formal e estilística 

Respeito ao texto musical (dinâmicas, fraseado) 

Apresentação do programa e atitude em palco 

Módulos Avaliação	Con1nua Prova	técnica Prova	de	recital

1º	módulo 70% 18% 12%

2º	módulo 60% 18% 22%

3º	módulo 60% 18% 22%

Módulos Avaliação	Con1nua Prova	técnica Prova	de	recital

1º	módulo 50% 20% 30%

2º	módulo 50% 20% 30%

3º	módulo 50% 20% 30%

Módulos Avaliação	Con1nua Prova	técnica Prova	de	recital

1º	módulo 50% 20% 30%

2º	módulo 50% 20% 30%

3º	módulo 50% 20% 30%
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REPERTÓRIO RECOMENDADO 

Excertos de orquestra  

Estudos | 1ºAno 

• Michaelis, 6 Estudos 

• Hrabě, 86 Estudos  

• Sturm, 110 Estudos Op.20, Part I 

• Sturm, 110 Estudos Op.20, Part II 

Estudos | 2ºAno e 3ºAno 

• Simandl, 10 Estudos (New Method Part II) 

• Kreutzer, 20 Estudos 

• Storch, 32 Estudos 

• Simandl, Estudos Concerto 

• Nanny, Études de Virtuosité 

• Mengoli, 20 Concert Studies 

• A. Weber, 15 estudos melódicos (Leduc) 

Peças | 1ºAno 

• Sankey, Album of 10 Classical Pieces  

• J.Haydn, Andante 

• M. Haydn, Minueto 

• Fauré, Aprés Un Rêve 

• Bottesini, Reverie 

Peças | 2ºAno e 3ºAno 

• Koussevitzky, Chanson Triste 

• Koussevitzky, Valse Miniature 

• Koussevitzky, Andante 

• Koussevitzky, Humoreque 

• Rachmaninoff, Vocalise 

• Bottesini, Elegia in Re 

• Gliere, Prelude 

• Gliere, Intermezzo 

 

• Van Goens, Scherzo 

• Dragonetti, Andante e Rondo 

• Lorezitti, Gavotte 

• Bloch, Prayer 

• Henze, Serenade 

• Henze, S. Biagio 9 Agosto ore 1207 

• Bach, Transcrição das Suites para 
Violoncelo Solo 

Sonatas | 1ºAno 

• Marcello, Seis sonatas 

• Vivaldi, Seis Sonatas 

• Galilard, Seis Sonatas 

Sonatas | 2ºAno e 3ºAno  

• Eccles, Sonata em sol menor 

• Hindemith, Sonata para Contrabaixo e 
Piano 

Concertos | 1ºAno 

• João Passos, Concertino 

• João Rodrigues Cordeiro, Fantasia 

• Capuzzi, Concerto 

• Bottesini, Fantasia Concerto 

Concertos | 2ºAno e 3ºAno 

• Dittersdorff, Concerto 

• Bottesini, Concerto Nº2 

• Dragonetti, Concerto 

• Koussevitzky, Concerto Op. 3
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Programa de Violoncelo 

 

 

 
 Provas de Admissão e de Avaliação do Curso de Violoncelo 

 

 Bases de Trabalho do Curso de Iniciação de Violoncelo 

 

 Bases de Trabalho do Curso Básico e Secundário de Violoncelo 

 

 Conteúdo das Provas do Curso Secundário de Violoncelo (regimes 

profissional e integrado) 

 

 Conteúdo das Provas de equivalência à frequência do 5º e 8º Grau . 
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Provas de Admissão  

e de Avaliação Final  

do Curso de Violoncelo 
 

(Revisão de fevereiro de 2014)  
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Prova de instrumento para os alunos que não tocam  

(Para acesso à iniciação ou primeiro grau do curso oficial) 
 

CONTEÚDOS APTIDÕES A AVALIAR COTAÇÕES 
 

 Adaptação ao instrumento 
 

 Teste auditivo: 
o reprodução de intervalos 
o entoação de uma 

canção 
 

 Teste rítmico: 
o reprodução de células 

rítmicas 

 

 
 Destreza dos dedos / 

flexibilidade muscular 
 

 Postura do corpo e mãos 
 

 Afinação/orientação tonal 
 

 Regularidade rítmica 
 

 Capacidade de compreensão, 
aprendizagem e memória 

 
 Rítmica 
 Tonal 
 Físico – Motora 
 Concentração / Atitude 

 
 
Média – 0 a 100 % 
 
 

OBSERVAÇÕES 
 

 A avaliação da prova é quantitativa 
 (0 a 100 %).  
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TESTE DE ADMISSÃO AO CURSO DE INICIAÇÃO (dos 6 aos 9 anos) 

Prova de instrumento para os alunos que já tocam 
 

CONTEÚDOS APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES 

 

Programa livre 

 

Exemplo: 

 Uma escala à escolha do aluno na 

extensão de uma ou, 
preferencialmente, duas oitavas 

 

 Arpejo respetivo no estado 

fundamental 

  
 Uma peça à escolha do candidato 
    

 
 

 
 

 

 Afinação 
 

 Regularidade rítmica 
 

 Postura do corpo e mãos 

 

 Funcionamento do arco; utilização 
do arco em toda a sua extensão 

 

 Utilização de todos os dedos da mão 

esquerda 
 

 Sonoridade clara 
 

 Capacidade de compreensão 
        e memória 
 

 Rítmica 
 Tonal 
 Físico – Motora 
 [Expressividade] 
 Concentração / Atitude  
 
Média – 0 a 100 % 
 
OBSERVAÇÕES 
 A avaliação da prova é quantitativa 

(0 a 100 %).  
 A prova tem uma ponderação de 

70% na média final. 
 O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

 A memória será valorizada. 
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PROVA DE ACESSO AO 1º GRAU (ENSINO OFICIAL) 

Prova de instrumento para os alunos que já tocam 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 

 Uma escala à escolha do aluno na 
      extensão de duas oitavas 
 
 Arpejo respetivo no estado 

fundamental 
 

  

 Uma peça à escolha do 

candidato 

 
 Afinação 

 
 Regularidade rítmica 

 
 Postura do corpo e mãos 

 
 Funcionamento do arco; utilização 

do arco em toda a sua extensão 

 
 

 Utilização de todos os dedos da 
mão esquerda 
 

 Sonoridade clara 

 
 Sentido Rítmico 
 Sentido Melódico 
 Físico – Motora 
 Expressividade 
 Concentração / Atitude 

 
Média – 0 a 100 % 

 
OBSERVAÇÕES 
 A avaliação da prova é 

quantitativa (0 a 100 %).  
 A prova tem uma ponderação 

de 70% na média final. 
 O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim 
a mesma será considerada 
válida. 

 A memória será valorizada. 
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PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DO 1º GRAU/ADMISSÃO AO 2º GRAU 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES 

 

 Uma escala de duas oitavas e 

respetivo arpejo no estado 

fundamental  

 

 Um estudo à escolha 

Exemplos: 

o A. W. Benoy, Método de 

violoncelo do 1º ano, nº 52 

(Marcha da Vitória) 

o M. Miedlar, Método de 

violoncelo, 1º caderno 

 

 Uma peça à escolha 

Exemplos: 

o A. Nolck, O primeiro ano 

do jovem violoncelista, op. 

63 

o N. Baklanova, Mazurka 

o A-J. Exaudet, Minuet 

 

 

 Afinação 

 

 Regularidade rítmica 

 

 Postura do corpo e mãos  

 

  Funcionamento do arco; 

utilização do arco 

 

 Conhecimento da primeira 

posição e extensões 

 

 Sonoridade clara 

 Parâmetros técnicos: 50% 

 Parâmetros interpretativos: 40% 

 Parâmetros comportamentais: 

10% 

 

OBSERVAÇÕES: 

 A prova de avaliação final tem 

um peso – indicativo - de 25% na 

avaliação sumativa final do 1º 

grau. 

 

 A prova de avaliação final é 

cotada de 1 a 5 

 

 O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 

mesma será considerada válida. 

 

 As peças e o material didático 

apresentados devem ilustrar o 

cumprimento dos objetivos 

enunciados no programa para o 

respetivo ano. 

 

 A execução do programa de 

memória será valorizada.   
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PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DO 2º GRAU/ADMISSÃO AO 3º GRAU 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES 

 Uma escala à escolha, na 

extensão de duas oitavas e 

respetivos arpejos no estado 

fundamental. 

  

 Um estudo à escolha 

Exemplos: 

o A. W. Benoy, Método de 

violoncelo do 2º ano 

o F. Dotzauer, 113 Estudos, nº 

9  

 

 Uma peça à escolha 

      Exemplos: 

o A. Nolck, 1º ano do jovem 

violoncelista, op. 63, Tempo 

de Minuete 

o J. Brahms, Canção de 

Embalar 

o R. Schumann, Camponês 

Alegre 

o F. Couperin, Forlane 

o F. Costa, Berceuse 

 

 Primeira posição, extensões 

 

 Mudanças de posição 

 

 Afinação 

 

 Postura do corpo 

 

 Regularidade rítmica 

 

 Funcionamento do arco; 

utilização do arco em toda a sua 

extensão 

 

 Uso das dinâmicas básicas  

 

 Sonoridade clara 

 

 Parâmetros técnicos: 50% 

 Parâmetros interpretativos: 40% 

 Parâmetros comportamentais: 

10% 

 

OBSERVAÇÕES: 

 A prova de avaliação final tem 

um peso – indicativo - de 25% na 

avaliação sumativa final. 

 

 A prova de avaliação final é 

cotada de 1 a 5 

 

 O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 

mesma será considerada válida. 

 

 As peças e o material didático 

apresentados devem ilustrar o 

cumprimento dos objetivos 

enunciados no programa para o 

respetivo ano. 

 

 A execução do programa de 

memória será valorizada. 
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PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DO 3º GRAU/ADMISSÃO AO 4º GRAU 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 
 

 Uma escala em duas oitavas, 
maior e menor harmónica e 
melódica (relativa ou homónima) 

 
 Arpejos correspondentes no 

estado fundamental 
 

 Um estudo à escolha 
Exemplo: 

o D. Popper, 15 Estudos 
Fáceis, op. 76/1, nº 2 

 
 Uma peça à escolha 

 
Exemplos: 

o A. Trowell, 3º livro, Arioso, 
op. 4 

o D. de Sousa, Berceuse 
 

 Um andamento de uma sonata ou 
de um concerto à escolha 
 
Exemplo: 

o J.-B. Bréval, sonatas nº 1, 2 e 
3, op. 40 
 

 
 
 
 

 
 

 Postura do corpo e mãos 
 

 Afinação 
 

 Regularidade rítmica 
 

 Articulação e clareza 
 

 Funcionamento do arco: détaché 
e legato 
 

 Conhecimento das primeiras 
quatro posições 
 

 Sonoridade 
 

 Domínio do fraseado 
 

 Apresentação do programa e 
atitude em palco 

 

 Parâmetros técnicos: 50% 

 Parâmetros interpretativos: 40% 

 Parâmetros comportamentais: 10% 

 

OBSERVAÇÕES: 

 A prova de avaliação final tem um 

peso – indicativo - de 25% na 

avaliação sumativa final. 

 

 A prova de avaliação final é 

cotada de 1 a 5 

 

 O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 

mesma será considerada válida. 

 

 As peças e o material didático 

apresentados devem ilustrar o 

cumprimento dos objetivos 

enunciados no programa para o 

respetivo ano. 

 

 A execução do programa de 

memória será valorizada. 
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PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DO 4º GRAU/ADMISSÃO AO 5º GRAU 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES 

 
 

 Uma escala em duas oitavas, 
maior e menor harmónica ou 
melódica (homónima ou relativa) 

 
 Arpejos correspondentes no 

estado fundamental 
 

 Um estudo à escolha 
Exemplos: 

o S. Lee, 40 Estudos, op. 31, 
nº1, nº 13 

o D. Dotzauer, 1º livro, nº 23 
 

 
 Uma peça à escolha 

o W. H. Squire, Dança Rústica, 
op. 20/5 

o C. Carneiro, Arioso e 
Capricietto   

 
 Dois andamentos contrastantes de 

uma sonata ou primeiro 
andamento de concerto ou 
segundo e terceiro andamentos 
de concerto à escolha 

o B. Marcello, Sonatas 
o B. Romberg, op. 43 
o J.-B. Bréval, Concertino em 

Lá Maior 
 
 
 
 

 
 

 Afinação 
 

 Regularidade rítmica 
 

 Funcionamento do arco 
 

 Conhecimento até à quinta 
posição 
 

 Funcionamento da mão esquerda,  
vibrato, mudanças de posição, 
articulação e clareza 
 

 Sonoridade 
 

 Domínio do fraseado 
 

 Compreensão do texto musical 
 

 Apresentação do programa e 
atitude em palco 

 

 Parâmetros técnicos: 50% 

 Parâmetros interpretativos: 40% 

 Parâmetros comportamentais: 10% 

 

OBSERVAÇÕES: 

 A prova de avaliação final tem um 

peso – indicativo - de 25% na 

avaliação sumativa final. 

 

 A prova de avaliação final é 

cotada de 1 a 5 

 

 O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 

mesma será considerada válida. 

 

 As peças e o material didático 

apresentados devem ilustrar o 

cumprimento dos objetivos 

enunciados no programa para o 

respetivo ano. 

 

 A execução do programa de 

memória será valorizada. 
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PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DO 5º GRAU/ADMISSÃO AO 6º GRAU 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES 

 
 Prova/recital de programa livre 

      Exemplo de programa: 

 
o Uma escala na extensão de 

três oitavas, Maior e menor 
melódica e harmónica (relativa 
ou homónima) 
 

o Arpejos correspondentes, Maior 
e menor no estado 
fundamental, na extensão de 
três oitavas 
 

o Um estudo à escolha 
Exemplos: 

 S. Lee, 40 Estudos 
melódicos, op. 31 

 F. A Kummer, Estudo, op. 
57 

 F. Dotzauer, 2º livro 
 

 
o Uma peça à escolha do 

aluno/candidato  
Exemplos: 

 W. H. Squire, Tarantela, 
op. 23. 

 J. Braga Santos, Ária nº 1 
 A. Glazunov, Serenata 

Espanhola, op. 20 
 

o Dois andamentos contrastantes 
de uma sonata ou primeiro 
andamento de concerto ou 
segundo e terceiro 
andamentos de concerto 

      Exemplos: 
 A. Vivaldi, Sonatas 
 B. Marcello, Sonatas 
 J. Klengel, Concertino 

  

 
 Afinação 

 
 Regularidade rítmica 

 
 Funcionamento da mão esquerda,  

vibrato, mudanças de posição, 
articulação e clareza 
 

 Funcionamento do arco 
 
 

 Sonoridade 
 

 Dinâmica, fraseado 
 

 Compreensão do texto musical 
 

 Apresentação do programa e 
atitude em palco 

 

 Parâmetros técnicos: 50% 

 Parâmetros interpretativos: 40% 

 Parâmetros comportamentais: 10% 

 

OBSERVAÇÕES: 

 A prova de avaliação final tem um 

peso – indicativo - de 25% na 

avaliação sumativa final. 

 

 A prova de avaliação final é 

cotada de 1 a 5 

 O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 

mesma será considerada válida. 

 As peças e o material didático 

apresentados devem ilustrar o 

cumprimento dos objetivos 

enunciados no programa para o 

respetivo ano. 

 A execução do programa de 

memória será valorizada. 

 

PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL D0 6º GRAU/ADMISSÃO AO 7º GRAU 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES 
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 Uma escala na extensão de três ou 

quatro oitavas, maior e menor 
harmónica e melódica (relativa ou 
homónima) 

 
 Arpejos correspondentes 

 
 Um estudo à escolha 

Exemplos: 
o F. Dotzauer, Estudo nº 58, 2º 

livro 
o F. Dotzauer, Estudo nº 65 e 73, 

3º livro 
o F. A. Kummer, Estudo nº 5, op. 

57 
 

 Uma peça à escolha do 
aluno/candidato  
Exemplos: 

o W. H. Squire, Noturno nº 1, op. 
19 

o E. Elgar, Salut d'Ámour 
o F. Mendelssohn, Canção sem 

Palavras, op. 109 
 
 

 Dois andamentos contrastantes de 
uma sonata ou primeiro andamento 
de concerto ou segundo e terceiro 
andamentos de concerto à escolha 

      Exemplos: 
o B. Romberg, Sonata nº 3 em Sol 

maior, op. 43 
o G. Goltermann, Concerto em 

Sol maior, nº 4, op. 65 
o G. Sanmmartini, Sonata em Sol 

maior 

 
 Afinação 

 
 Regularidade rítmica 

 
 Funcionamento da mão esquerda,  

vibrato, mudanças de posição, 
articulação e clareza, velocidade, 
posições em toda a extensão do 
violoncelo 
 

 Funcionamento do arco 
 

 Uniformidade e qualidade sonoras 
 

 Combinação de diferentes golpes 
de arco 
 

 Dinâmica, fraseado 
 

 Compreensão do texto musical 
 

 Apresentação do programa e 
atitude em palco 

 

 Parâmetros técnicos: 50% 

 Parâmetros interpretativos: 40% 

 Parâmetros comportamentais: 10% 

 

OBSERVAÇÕES: 

 A prova de avaliação final tem um 

peso – indicativo - de 25% na 

avaliação sumativa final. 

 

 A prova de avaliação final é 

cotada de 0 a 20 

 O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 

mesma será considerada válida. 

 As peças e o material didático 

apresentados devem ilustrar o 

cumprimento dos objetivos 

enunciados no programa para o 

respetivo ano. 

 A execução do programa de 

memória será valorizada. 
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PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL D0 7º GRAU/ADMISSÃO AO 8º GRAU 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS A AVALIAR COTAÇÕES 

 
 Uma escala na extensão de quatro 

oitavas, maior e menor harmónica e  
melódica (relativa ou homónima) 

 
 Arpejos correspondentes 

 
 Um estudo à escolha 

Exemplos: 
o D. Popper, Estudos nº 1, 8, op. 

73,  
o A. Franchomme, Estudo nº 1, 

op. 7 
o J. L. Duport, Estudo nº 6. 

 
 Uma peça à escolha do 

aluno/candidato  
Exemplos: 

o D. Popper, Gavotte nº 2, op. 23 
o D. Popper, Arlequim, op. 3, nº1 
o C. Saint-Saëns, Allegro 

Appassionato 
 

 Dois andamentos contrastantes de 
uma sonata ou primeiro andamento 
de concerto ou segundo e terceiro 
andamentos de concerto à escolha 

      Exemplos: 
o A. Klughardt, Concerto 
o L. Boccherini, Sonata em si 

bemol 
o A. Vivaldi, Concerto em Dó 

menor, nº 1 
o L. Boccherini, Concerto em Sol 

maior 

 
 Afinação 

 
 Regularidade rítmica 

 
 Funcionamento da mão esquerda,  

vibrato, mudanças de posição, 
articulação e clareza, velocidade, 
posições em toda a extensão do 
violoncelo 
 

 Funcionamento do arco 
 

 Uniformidade e qualidade sonoras 
 

 Combinação de diferentes golpes 
de arco 
 

 Dinâmica, fraseado 
 

 Compreensão do texto musical 
 

 Apresentação do programa e 
atitude em palco 

 

 Parâmetros técnicos: 50% 

 Parâmetros interpretativos: 40% 

 Parâmetros comportamentais: 10% 

 

OBSERVAÇÕES: 

 A prova de avaliação final tem um 

peso – indicativo - de 25% na 

avaliação sumativa final. 

 

 A prova de avaliação final é 

cotada de 0 a 20 

 O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 

mesma será considerada válida. 

 As peças e o material didático 

apresentados devem ilustrar o 

cumprimento dos objetivos 

enunciados no programa para o 

respetivo ano. 

 A execução do programa de 

memória será valorizada. 

 

  



13 

 

 

 

 
       

                                              

                                  CONTEÚDOS da PROVA DE 8º GRAU SUPLETIVO- PAA 

                                          Prova/recital de programa livre entre 30 a 40 minutos. 

                                                  Exemplo de programa: 

 

                    A classe recomenda que seja incluída na prova: 

 

1) Um estudo à escolha do aluno. 

 

                  Ex: Popper, Dupport, Piatti, Servais, Dotzauer 3º livro, etc. 

 

2) Prelúdio e uma dança de uma Suite de J. S. Bach. 

 

3) Uma peça à escolha do aluno. 

 

Ex:  

Popper – Polonaise de Concert Op. 14 / Tarantella Op.33 

Rachmaninov – Vocalise Op. 34 

Fauré – Elegia Op. 24 

F. de Freitas – Nocturno 

D. Van Goens - Scherzo 

 

                4) 1º Andamento de um concerto do período clássico ou romântico.   

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

  



15 

 

 
 

 

 

 

 

  



16 

 

 

 

Escola de Música do Conservatório Nacional 

 

Bases de Trabalho do Curso Básico/Secundário de Violoncelo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



17 

 

 
Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa 

   

 
Curso de Violoncelo 

 

1º Grau – 5º ano  
Matriz de objetivos mínimos e conteúdos 

 
 

Objetivos Mínimos Conteúdos Estratégias Propostas de Trabalho Avaliação 

 
 Ser capaz de se sentar 

correctamente ao violoncelo 
 
 Ser capaz de utilizar 

correctamente o arco 
 
 Ser capaz de combinar várias 

arcadas, bem como diferentes 
velocidades de arco 

 
 Compreender o funcionamento 

dos dedos da mão esquerda 
sobre as quatro cordas 

 
 Dominar toda a primeira posição 

da mão esquerda 
 
 Ser capaz de coordenar ambas 

as mãos 
 
 Ser capaz de uma auto-correcção 

baseada numa audição crítica 
 

 
 Posição sentada ao 

violoncelo 
 
 Mão direita 
 
 Distribuição do arco 
 
 Funcionamento dos 

dedos da mão 
esquerda sobre as 
quatro cordas 

 
 Primeira posição da 

mão esquerda 
 
 Coordenação das 

duas mãos 
 
 Memória musical 
 
 Desenvolvimento 

auditivo progressivo 
 

 
 Diferentes exercícios nas 

quatro cordas soltas 
 
 Exercícios de mudanças de 

corda 
 
 Exercícios com diferentes 

arcadas e velocidades de 
arco 

 
 Exercícios de 

aprendizagem da posição 
da mão esquerda e 
funcionamento dos dedos 
sobre as quatro cordas 

 
 Exercícios de coordenação 

das duas mãos na área da 
primeira posição 

 
 Trabalho de 

desenvolvimento 
progressivo da audição 
crítica e da auto-correcção 

 
 Escala de dó maior, 

na primeira posição, 
em duas oitavas e 
respetivo arpejo 

 
 Estudos baseados 

nos objectivos e 
conteúdos definidos 
para o 1º grau 

 
 Peças ou quaisquer 

outras formas 
musicais 
acompanhadas ao 
piano, baseadas nos 
objectivos e 
conteúdos definidos 
para o 1º grau 

 

 
 Avaliação 

contínua: 
estudo em 
casa, trabalho 
na aula, 
interesse 
demonstrado, 
relação com o 
professor – 
75% 

 
 Avaliação no 

final do ano: 
prova com júri 
– 25% 
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Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa 
 

Curso de Violoncelo 
 

2º Grau – 6º ano 
Matriz de objectivos e conteúdos 

 
 

Objectivos Conteúdos Estratégias Propostas de Trabalho Avaliação 

 
 Dominar toda a primeira 

posição da mão esquerda 
 
 Dominar as posições de 

extensão e iniciar o 
trabalho sobre as 
mudanças de posição. 

 
 Ser capaz de combinar 

várias arcadas, bem 
como diferentes 
velocidades de arco 

 
 Ser capaz de executar as 

obras musicais de 
memória (optativo) 

 
 Ser capaz de uma auto-

correcção baseada numa 
audição crítica 

 
 Primeira posição 

da mão esquerda 
 
 Posição de 

extensão 
 

 A quarta posição 
 
 Diferentes arcadas 

e velocidades de 
arco 

 
 Memória musical 
 
 Desenvolvimento 

auditivo 
progressivo 

 
 Exercícios de 

desenvolvimento da mão 
esquerda (na primeira 
posição e em posição de 
extensão). 

 
 Exercícios de combinação 

de várias arcadas e de 
diferentes velocidades de 
arco 

 
 Trabalho nas diferentes 

partes do arco 
 
 Trabalho de 

desenvolvimento progressivo 
da audição crítica e da auto-
correcção 

 
 Escalas maiores e 

menores na primeira 
posição em duas oitavas 
e respetivos arpejos 

 
 Estudos baseados nos 

objectivos e conteúdos 
definidos para o 2º grau 

 
 Peças, Sonatas ou 

quaisquer outras formas 
musicais acompanhadas 
ao piano, baseadas nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 2º grau 

 
 Avaliação contínua: 

estudo em casa, 
trabalho na aula, 
interesse 
demonstrado, 
relação com o 
professor – 75% 

 
 Avaliação no final 

do ano: prova com 
júri – 25% 

 
NOTA: O 2º grau é um ano de desenvolvimento das competências adquiridas no 1º grau. 
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Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa 
   

Curso de Violoncelo 
 

3º Grau – 7º ano 
Matriz de objectivos e conteúdos 

 
 

Objectivos Conteúdos Estratégias Propostas de Trabalho Avaliação 

 
 Conhecer e trabalhar a meia, a 

primeira, segunda, a terceira e 
a quarta posição 

 
 Realizar mudanças de posição 
 
 Trabalhar a articulação e a 

velocidade da mão esquerda 
 
 Ser capaz de combinar várias 

arcadas, bem como diferentes 
velocidades de arco 

 
 Conhecer os golpes de arco 

détaché e legato 
 
 Ser capaz de executar as 

obras musicais de 
memória(optativo) 

 
  Ser capaz de uma auto-

correcção baseada numa 
audição crítica 
 

 
 Meia, primeira, 

segunda, terceira e 
quarta posição da mão 
esquerda 

 
 Mudanças de posição 
 
 Desenvolvimento da 

articulação e 
velocidade da mão 
esquerda 

 
 Diferentes arcadas e 

velocidades de arco 
 
 Détaché e legato 
 
 Memória musical 
 
 Desenvolvimento 

auditivo progressivo 

 
 Exercícios para o 

conhecimento das: meia, 
primeira, segunda, terceira 
e quarta posição 

 
 Exercícios de mudanças 

de posição 
 
 Exercícios para 

articulação e velocidade 
da mão esquerda 

 
 Exercícios para os golpes 

de arco détaché e legato 
 
 Trabalho de 

desenvolvimento 
progressivo da audição 
crítica e da auto-correcção 

 
 Escalas maiores e 

menores em duas oitavas, 
que abranjam extensões 
e/ou mudanças de 
posição; respetivos 
arpejos  

 
 Estudos baseados nos 

objectivos e conteúdos 
definidos para o 3º grau 

 
 Peças, Sonatas ou 

quaisquer outras formas 
musicais acompanhadas 
ao piano, baseadas nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 3º grau 

 

 
 Avaliação 

contínua: 
estudo em 
casa, trabalho 
na aula, 
interesse 
demonstrado, 
relação com o 
professor – 
75% 

 
 Avaliação no 

final do ano: 
prova com júri 
– 25% 
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Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa 
 

Curso de Violoncelo 
 

4º Grau – 8º ano 
Matriz de objectivos e conteúdos 

 

Objectivos Conteúdos Estratégias Propostas de Trabalho Avaliação 

 
 Conhecer e trabalhar a quinta 

posição da mão esquerda 
 
 Conhecer e trabalhar a sexta 

posição da mão esquerda 
 

 Iniciar o estudo do vibrato 
 
 Ser capaz de realizar 

mudanças de posição entre 
todas as posições conhecidas 

 
 Ser capaz de executar 

diferentes dinâmicas. 
 
 Ter progressivamente maior 

domínio das técnicas do 
détaché e do legato 

 
 Ser capaz de executar as 

obras musicais de memória 
(optativo) 

 
 Ser capaz de uma auto-

correcção baseada numa 
audição crítica 

 

 
 Quinta posição da 

mão esquerda 
 
 Sexta posição da 

mão esquerda 
 
 Mudanças de 

posição 
 

 Vibrato 
 
 
 Desenvolvimento 

dos golpes de arco 
estudados 

 
 Memória musical 
 
 Desenvolvimento 

auditivo progressivo 

 
 Exercícios para o 

conhecimento da quinta 
posição 

 
 Exercícios para o 

conhecimento da sexta 
posição 

 
 Exercício para o vibrato. 
 
 Exercícios de mudanças 

de posição e de 
coordenação de ambas 
as mãos 

 
 Exercícios para os 

golpes de arco détaché 
e legato 

 
 Trabalho de 

desenvolvimento 
progressivo da audição 
crítica e da auto-
correcção 

 
 Escalas maiores e 

menores em duas 
oitavas, que abranjam 
mudanças de posição; 
respetivos  arpejos   

 
 Estudos baseados nos 

objectivos e conteúdos 
definidos para o 4º grau 

 
 Peças, Sonatas ou 

quaisquer outras formas 
musicais acompanhadas 
ao piano, baseadas nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 4º grau 

 

 
 Avaliação 

contínua: estudo 
em casa, 
trabalho na aula, 
interesse 
demonstrado, 
relação com o 
professor – 75% 

 
 Avaliação no 

final do ano: 
prova com júri – 
25% 
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Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa 

 

Curso de Violoncelo 
5º Grau – 9º ano 

Matriz de objectivos e conteúdos 
 

Objectivos Conteúdos Estratégias Propostas de Trabalho Avaliação 
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 Trabalhar a articulação e a 

velocidade da mão esquerda 
 
 Conhecer e trabalhar vibrato 
 
 Ser capaz de fazer acentos 
 
 Conhecer e trabalhar o golpe de 

arco martelé 
 
 Ser capaz de combinar os vários 

golpes de arco estudados 
 
 Ser capaz de uniformizar o som 
 
 Ser capaz de compreender e de 

construir frases musicais 
 
 Conhecer e reconhecer algumas 

formas e estilos musicais 
 
 Ser capaz de executar as obras 

musicais de memória ( optativo) 
 
 Ser capaz de uma auto-correcção 

baseada numa audição crítica 

 
 
 Desenvolvimento da 

articulação e da velocidade 
da mão esquerda 

 
 Vibrato 
 
 Acentos 
 
 Martelé 
 
 Combinação de diferentes 

golpes de arco 
 
 Uniformidade sonora 
 
 Direcção da frase 
 
 A forma e o estilo musicais 
 
 Memória musical 
 
 Desenvolvimento auditivo 

progressivo 

 
 
 Exercícios para 

articulação e 
velocidade da 
mão esquerda 

 
 Exercícios para 

o vibrato 
 
 Exercícios para 

os diversos 
golpes de arco 

 
 Trabalho de 

desenvolvimento 
progressivo da 
audição crítica e 
da auto-
correcção 

 
 Escalas maiores e 

menores em duas 
oitavas, que 
abranjam mudanças 
de posição; 
respetivos arpejos  

 
 Estudos baseados 

nos objectivos e 
conteúdos definidos 
para o 5º grau 

 
 Peças, Sonatas ou 

quaisquer outras 
formas musicais 
acompanhadas ao 
piano, baseadas nos 
objectivos e 
conteúdos definidos 
para o 5º grau 

 

 
 Avaliação 

contínua: 
estudo em 
casa, trabalho 
na aula, 
interesse 
demonstrado, 
relação com o 
professor – 
70% 

 
 Avaliação no 

final do ano: 
prova com júri 
– 30% 
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 Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa 
 

Curso de Violoncelo 
 

6º Grau – 10º ano 
Matriz de objectivos e conteúdos 

 
 

Objectivos Conteúdos Estratégias Propostas de Trabalho Avaliação 

 
 Conhecer e trabalhar a posição de 

oitava e das restantes posições da 
mão esquerda. 

 
 Desenvolver progressivamente a 

velocidade da mão esquerda em 
toda a extensão do violoncelo 

 
 Ser capaz de executar 

correctamente acordes 
 
 Dominar a técnica do vibrato 
 
 Dominar a técnica do détaché 
 
 Conhecer e trabalhar spiccatto 
 
 Dominar a técnica dos acentos e 

do martelé 
 
 Ser capaz de executar as obras 

musicais de memória (optativo) 
 
 Ser capaz de uma auto-correcção 

baseada numa audição crítica 
 

 
 Posição de oitava da 

mão esquerda 
 
 Velocidade da mão 

esquerda em toda a 
extensão do 
violoncelo 

 
 Acordes 
 
 Vibrato – 

desenvolvimento 
 
 Détaché – 

desenvolvimento 
 
 Spiccatto 
 
 Acentos / martelé – 

desenvolvimento 
 
 Memória musical 
 
 Desenvolvimento 

auditivo progressivo 

 
 Exercícios para a 

posição de oitava de 
mão esquerda 

 
 Exercícios para 

articulação e velocidade 
da mão esquerda em 
toda a extensão do 
violoncelo 

 
 Exercícios para acordes 
 
 Exercícios para o vibrato 
 
 Exercícios para détaché 
 
 Exercícios para spiccatto 
 
 Exercícios para acentos 

e martelé 
 
 Trabalho de 

desenvolvimento 
progressivo da audição 
crítica e da auto-
correcção 

 
 Escalas maiores e 

menores em quatro 
oitavas; respectivos 
arpejos  

 
 Estudos baseados 

nos objectivos e 
conteúdos definidos 
para o 6º grau 

 
 Peças, Sonatas ou 

quaisquer outras 
formas musicais 
acompanhadas ao 
piano, baseadas nos 
objectivos e 
conteúdos definidos 
para o 6º grau 

 

 
 Avaliação 

contínua: 
estudo em 
casa, 
trabalho na 
aula, 
interesse 
demonstrado, 
relação com 
o professor – 
75% 

 
 Avaliação no 

final do ano: 
prova com 
júri – 25% 
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    Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa 
 

Curso de Violoncelo 
7º Grau – 11º ano 

Matriz de objectivos e conteúdos 
 

Objectivos Conteúdos Estratégias Propostas de Trabalho Avaliação 

 
 Conhecer e trabalhar sautillé 
 
 Conhecer e trabalhar staccatto 
 
 Ser capaz de combinar 

diferentes golpes de arco 
 
 Ser capaz de uniformizar o 

som 
 
 Ser capaz de executar 

correctamente cordas 
dobradas (terceiras, sextas e 
oitavas) 

 
 Trabalhar a articulação e a 

velocidade da mão esquerda 
em toda a extensão do 
violoncelo 

 
 Ser capaz de executar as 

obras musicais de memória ( 
optativo) 

 
 Ser capaz de uma auto-

correcção baseada numa 

 
 Sautillé 
 
 Staccatto 
 
 Combinação de 

diferentes golpes de 
arco 

 
 Uniformidade e 

qualidade sonoras 
 
 Cordas dobradas: 

terceiras, sextas e 
oitavas 

 
 Posições da mão 

esquerda em toda a 
extensão do violoncelo 

 
 Velocidade da mão 

esquerda 
 
 Memória musical 
 
 Desenvolvimento 

auditivo progressivo 

 
 Exercícios para sautillé 
 
 Exercícios para staccatto 
 
 Exercícios para a 

combinação de diversos 
golpes de arco 

 
 Trabalho de 

uniformidade e qualidade 
do som 

 
 Escalas e exercícios em 

terceiras, sextas e 
oitavas 

 
 Exercícios para 

articulação e velocidade 
da mão esquerda em 
toda a extensão do 
violoncelo 

 
 Trabalho de 

desenvolvimento 
progressivo da audição 
crítica e da auto-

 
 Escalas maiores e 

menores em quatro 
oitavas; respectivos 
arpejos i; terceiras, 
sextas e oitavas 

 
 Estudos baseados nos 

objectivos e conteúdos 
definidos para o 7º 
grau 

 
 Peças, Sonatas ou 

quaisquer outras 
formas musicais 
acompanhadas ao 
piano, baseadas nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 7º 
grau 

 

 
 Avaliação 

contínua: 
estudo em 
casa, trabalho 
na aula, 
interesse 
demonstrado, 
relação com o 
professor – 
75% 

 
 Avaliação no 

final do ano: 
prova com júri 
– 25% 
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audição crítica  correcção 
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    Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa 
 

Curso de Violoncelo 
 

8º Grau – 12º ano 
Matriz de objectivos e conteúdos 

 
 

Objectivos Conteúdos Estratégias Propostas de Trabalho Avaliação 

 
 Conhecer e trabalhar 

harmónicos naturais e 
artificiais 

 
 Ser capaz de dominar e 

combinar correctamente todos 
os golpes de arco 

 
 Conhecer e dominar todos os 

fundamentos técnicos e 
musicais da escola do 
violoncelo 

 
 Harmónicos naturais e 

artificiais 
 
 Todos os golpes de 

arco 
 
 Todos os fundamentos 

técnicos e musicais da 
escola do violoncelo 

 
 Exercícios para 

harmónicos naturais e 
artificiais 

 
 Exercícios para todos 

os golpes de arco 
 
 Exercícios para 

articulação e 
velocidade da mão 
esquerda em toda a 
extensão do violoncelo 

 
 Escalas maiores e 

menores em quatro 
oitavas; respetivos 
arpejos terceiras, 
sextas e oitavas 

 
 Estudos baseados nos 

objectivos e conteúdos 
definidos para o 8º grau 

 
 Peças, Sonatas ou 

quaisquer outras 
formas musicais 
acompanhadas ao 
piano, baseadas nos 
objectivos e conteúdos 
definidos para o 8º grau 

 

 
 Avaliação 

contínua: 
estudo em 
casa, trabalho 
na aula, 
interesse 
demonstrado, 
relação com o 
professor –
50% 

 
 Avaliação no 

final do ano: 
prova com júri 
– 50% 
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PROGRAMA DE VIOLONCELO 

CURSO SECUNDÁRIO 

REGIME PROFISSIONAL, INTEGRADO e 

ARTICULADO. 
 

 

 

 

 
 

 

                                                             
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Atualizado a 24/10/2015 

 

1ºANO 
Aos alunos do 1ºano, é estipulado um PROGRAMA ARTÍSTICO MÍNIMO que deverá ser distribuído pelas 3 

provas recital no decorrer do ano lectivo e de acordo com os critérios do professor.  

PROGRAMA ARTÍSTICO MÍNIMO: 

J. S. Bach – 1 andamento de uma das 6 suites para violoncelo solo. 

Duas peças, sendo uma de preferência Portuguesa. 

Do período Barroco ou Clássico: 1º ou 2º e 3º andamentos de um concerto ou dois andamentos contrastantes de uma 

sonata Barroca ou, no caso de uma sonata clássica: 1º andamento. 

 

 

1º MÓDULO (final do 1º período) 

 

 Prova técnica 

                Uma escala à escolha do aluno com os respetivos arpejos na extensão de 3 ou 4 oitavas executado de 

memória. 

Para alunos do curso profissional: Dois estudos de autores diferentes. 

Para alunos do regime integrado e articulado: Um estudo. 

 

 Prova de recital 

                Repertório do “PROGRAMA ARTÍSTICO MÍNIMO” à escolha do professor e aluno. 
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2º MÓDULO (final do 2º período) 

 

 Prova técnica 

                Uma escala à escolha do aluno com os respetivos arpejos na extensão de 3 ou 4 oitavas executado de 

memória; 

Para alunos do curso profissional: Dois estudos de autores diferentes. 

Para alunos do regime integrado e integrado: Um estudo. 

 

 Prova de recital 

                Repertório do “PROGRAMA ARTÍSTICO MÍNIMO” à escolha do professor e aluno 

 

 

 

 

3º MÓDULO (final do 3º período) 

 

 Prova de recital 

                Repertório do “PROGRAMA ARTÍSTICO MÍNIMO” à escolha do professor e aluno 

 

 
O PROGRAMA ARTÍSTICO MÍNIMO, como o nome indica, estipula o repertório mínimo para o ano lectivo a ser apresentado nas 

provas recital.  

 
 

2ºANO 
Aos alunos do 2ºano, é estipulado um PROGRAMA ARTÍSTICO MÍNIMO que deverá ser distribuído pelas  3 

provas recital  no decorrer do ano lectivo e de acordo com os critérios do professor.  

PROGRAMA ARTÍSTICO MÍNIMO: 

J. S. Bach – Prelúdio e uma dança de uma das 6 suites para violoncelo solo. 

Duas peças, sendo uma de preferência Portuguesa. 

1º ou 2º e 3º andamentos de um concerto ou dois andamentos contrastantes de uma sonata. 

 

1º MÓDULO (final do 1º período) 

 

 Prova técnica 

               Uma escala à escolha do aluno com os respetivos arpejos na extensão de 4 oitavas executado de memória.      

-----------Cordas dobradas (3ªs, 6ªs e 8ªs) na extensão de 2 ou 3 oitavas executado de memória. 

Para alunos do curso profissional: Dois estudos de autores diferentes. 

Para alunos do regime integrado e articulado:  Um estudo. 

 

 Prova de recital 

                Repertório do “PROGRAMA ARTÍSTICO MÍNIMO” à escolha do professor e aluno. 

 

 

 

2º MÓDULO (final do 2º período) 

 

 Prova técnica 

                Uma escala à escolha do aluno com os respetivos arpejos na extensão de 4 oitavas executado de memória.      

----------- Cordas dobradas (3ªs, 6ªs e 8ªs) na extensão de 2 ou 3 oitavas executado de memória. 

Para alunos do curso profissional: Dois estudos de autores diferentes. 

Para alunos do regime integrado e articulado:  Um estudo. 

 

 Prova de recital 

                Repertório do “PROGRAMA ARTÍSTICO MÍNIMO” à escolha do professor e aluno 

 

 

3º MÓDULO (final do 3º período) 

 

 Prova de recital 

                Repertório do “PROGRAMA ARTÍSTICO MÍNIMO” à escolha do professor e aluno 

 

 

 
 PROGRAMA ARTÍSTICO MÍNIMO, como o nome indica, estipula o repertório mínimo para o ano lectivo a ser apresentado nas 
provas recital.  
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3ºANO 
Aos alunos do 3ºano, é estipulado um “PROGRAMA LIVRE” de acordo com os objectivos e conteúdos 

previstos para o 12ºano e em conformidade com as provas de aptidão artística (regime integrado e articulado 

PAA) e provas de aptidão profissional (regime profissional PAP). 

 

 

 

1º MÓDULO (final do 1º período) 

 

 

 Prova técnica 

               Uma escala à escolha do aluno com os respetivos arpejos na extensão de 4 oitavas executado de memória.      

-----------Cordas dobradas (3ªs, 6ªs e 8ªs) na extensão de 2 ou 3 oitavas executado de memória. 

Para alunos do curso profissional: Dois estudos de autores diferentes. 

Para alunos do regime integrado e articulado:  Um estudo. 

 

 

 Prova de recital 

                Repertório do “PROGRAMA LIVRE” à escolha do professor e aluno. 

 

 

 

2º MÓDULO (final do 2º período) 

 

 Prova técnica 

                Uma escala à escolha do aluno com os respetivos arpejos na extensão de 4 oitavas executado de memória.      

----------- Cordas dobradas (3ªs, 6ªs e 8ªs) na extensão de 2 ou 3 oitavas executado de memória. 

Para alunos do curso profissional: Dois estudos de autores diferentes. 

Para alunos do regime integrado e articulado:  Um estudo. 

 

 

 Prova de recital 

                Repertório do “PROGRAMA LIVRE” à escolha do professor e aluno 

 

 

 

 

 3º MÓDULO (final do 3º período) Prova de recital 

                Repertório do “PROGRAMA LIVRE” à escolha do professor e aluno 

 

 

PARA ALUNOS DO CURSO PROFISSIONAL: PAP 

 

 

PARA ALUNOS DO REGIME INTEGRADO ARTICULADO E SUPLETIVO:  PAA 
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AVALIAÇÃO 

 

 

 

 1º ANO 

 

Módulos Avaliação Contínua Prova técnica Prova de recital 

1º módulo 70% 18% 12% 

2º módulo 60% 18% 22% 

3º módulo 60% 18% 22% 

 

 

 2º ANO 

 

Módulos Avaliação Contínua Prova técnica Prova de recital 

1º módulo 50% 20% 30% 

2º módulo 50% 20% 30% 

3º módulo 50% 20% 30% 

 

 

 3º ANO 

 

Módulos Avaliação Contínua Prova técnica Prova de recital 

1º módulo 50% 20% 30% 

2º módulo 50% 20% 30% 

3º módulo 50% 20% 30% 

 

 
Competências e destrezas a avaliar 

Afinação  

Regularidade rítmica 

Articulação e clareza (flexibilidade) 

Funcionamento da mão esquerda (vibrato, mudanças de posição, harmónicos etc.) 

Conhecimento de todo o ponto 

Conhecimento de todo o mecanismo do arco 

Sonoridade 

Abordagem formal e estilística 

Respeito ao texto musical (dinâmicas, fraseado) 

Apresentação do programa e atitude em palco 
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Informação. Prova de equivalência à frequência do 5º grau de violoncelo 

       

                                              

                                                     CONTEÚDOS 

                                        Prova/recital de programa livre 

                                                Exemplo de programa: 

 
o Uma escala na extensão de três oitavas, Maior e menor melódica e 

harmónica (relativa ou homónima) 
 

o Arpejos correspondentes, Maior e menor no estado fundamental, na 
extensão de três oitavas 
 

o Um estudo à escolha 
Exemplos: 

 S. Lee, 40 Estudos melódicos, op. 31 
 F. A Kummer, Estudo, op. 57 
 F. Dotzauer, 2º livro 

 
 

o Uma peça à escolha do aluno/candidato  
Exemplos: 

 W. H. Squire, Tarantela, op. 23. 
 J. Braga Santos, Ária nº 1 
 A. Glazunov, Serenata Espanhola, op. 20 

 
o Dois andamentos contrastantes de uma sonata ou primeiro 

andamento de concerto ou segundo e terceiro andamentos de 
concerto 

      Exemplos: 
 A. Vivaldi, Sonatas 
 B. Marcello, Sonatas 
 J. Klengel, Concertino em sol maior 
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o COMPETÊNCIAS A AVALIAR 

       
 Afinação 

 
 Regularidade rítmica 

 
 Funcionamento da mão esquerda,  

vibrato, mudanças de posição, articulação e clareza 
 

 Funcionamento do arco 
 
 

 Sonoridade 
 

 Dinâmica, fraseado 
 

 Compreensão do texto musical 
 

 Apresentação do programa e atitude em palco 
 
 
 
               COTAÇÕES 

         Parâmetros técnicos: 50% 

 Parâmetros interpretativos: 40% 

 Parâmetros comportamentais: 10% 

 

 

 

 A prova de avaliação final é cotada de 1 a 5 

 O aluno deve cumprir todos os conteúdos da prova. Só assim a mesma 

será considerada válida. 

 As peças e o material didático apresentados devem ilustrar o 

cumprimento dos objetivos enunciados no programa para o respetivo 

ano. 

 A execução do programa de memória será valorizada. 
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Informação. Prova de equivalência à frequência do 8º grau de violoncelo 

       

                                              

                                                     CONTEÚDOS 

                                        Prova/recital de programa livre 

                                                Exemplo de programa: 

 

3) Um  estudo à escolha do aluno. 

 

                        Ex: Popper, Dupport, Piatti, Servais, Dotzauer 3º livro, etc. 

 

4) Prelúdio e uma dança de uma Suite de J. S. Bach. 

 

3) Uma peça à escolha do aluno. 

 

Ex:  

Popper – Polonaise de Concert Op. 14 / Tarantella Op.33 

Rachmaninov – Vocalise Op. 34 

Fauré – Elegia Op. 24 

F. de Freitas – Nocturno 

D. Van Goens - Scherzo 

 

4) Uma peça de autor português à escolha do aluno. 

 

                  5) 1º Andamento de um concerto ou 2 andamentos 

contrastantes no caso de concertos de dimensões mais reduzidas. 

 

 

                       Ex. de apenas 1º andamento: 

Lalo, Kabalewsky, Popper, Dvorak, Haydn, Schumann etc. 

Ex. De dois andamentos: 

Leo, Karl Ph. E. Bach etc. 
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TESTE DE ADMISSÃO AO CURSO DE INICIAÇÃO (dos 6 aos 9 anos) 

 
Os alunos que não tocam realizam uma Prova de Aptidão ao estudo do instrumento.  
Os alunos que já tocam fazem uma prova de instrumento. 
 

Prova de instrumento para os alunos que não tocam  
(Para acesso à iniciação ou primeiro grau do curso oficial) 

 
CONTEÚDOS APTIDÕES A AVALIAR COTAÇÕES 

 
• Testes gerais de aptidões psico-

motoras 
 

• Teste de implantação do 
instrumento 
 

• Teste auditivo: 
o reprodução de intervalos 
o entoação de uma canção 

 
• Teste rítmico e de coordenação 

motora 
o reprodução de células 

rítmicas 
 

• Teste de atenção / memorização  

 
• Destreza dos dedos / 

flexibilidade muscular 
 
• Postura do corpo e mãos 

 
• Afinação/orientação tonal 

 
• Regularidade rítmica 

 
• Capacidade de compreensão, 

aprendizagem e memória 
 

• Atitude perante o júri 

 
• Rítmica 
• Tonal 
• Físico – Motora 
• Concentração / Atitude 

 
 
      Média – 0 a 100 % 
 
 

OBSERVAÇÕES 
 

• A avaliação da prova é quantitativa 
 (0 a 100 %).  

A admissão ao Curso de Iniciação está sempre condicionada ao número de vagas existentes. 
O formando será colocado no ano (1º a 4º) que corresponde à sua idade e/ou estádio de desenvolvimento no 
instrumento. 
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Prova de Instrumento para os alunos que já tocam 
 

CONTEÚDOS APTIDÕES, COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A 
AVALIAR 

COTAÇÕES 

 
Uma escala à escolha do aluno na 
extensão de 1 ou, preferencialmente, 2 
oitavas: maior ou menor melódica 
(relativa ou homónima). Arpejo 
respectivo no estado fundamental. 

 

§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Postura do corpo e mãos 

§ Funcionamento do arco; utilização 

do arco em toda a sua extensão 

§ Utilização de todos os dedos da mão 

esquerda 

§ Sonoridade clara  

§ Capacidade de compreensão, 

aprendizagem e memória 

§ Rítmica 
§ Tonal 
§ Físico – Motora 
§ [Expressividade] 
§ Concentração / Atitude 
 
Média – 0 a 100 %  

 
Um estudo à escolha do candidato 
(opcional – será valorizado pelo júri) 
 
 
 

OBSERVAÇÕES 
§ A avaliação da prova é quantitativa 

(0 a 100 %). A prova tem uma 
ponderação de 70% na média final. 

§ O aluno deve cumprir todos os 
conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano.  

§ A execução do programa de 
memória será valorizada. 

 
 
Uma peça à escolha do candidato 
(obrigatório) 
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PROVA DE ACESSO AO 1º GRAU (ENSINO OFICIAL) 

 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 

 
Uma escala à escolha do aluno na 
extensão de 2 oitavas: maior ou menor 
melódica (relativa ou homónima). Arpejo 
respectivo no estado fundamental. 
 

 
§ Afinação 
 
§ Regularidade rítmica 
 
§ Postura do corpo e mãos 
 
§ Funcionamento do arco; utilização 

do arco em toda a sua extensão 
 
§ Utilização de todos os dedos da mão 

esquerda 
 
§ Sonoridade clara 

 
 

 
§ Rítmica 
§ Tonal 
§ Físico – Motora 
§ Expressividade 
§ Concentração / Atitude 
 
Média – 0 a 100 %  

 
Um estudo à escolha do candidato 
 

OBSERVAÇÕES 
 

§ A avaliação da prova é quantitativa 
(0 a 100 %) 

§ O aluno deve cumprir todos os 
conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

§ A execução do programa de 
memória será valorizada. 

 

 

Uma peça à escolha do candidato. 
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Prova de Instrumento para os alunos que não tocam 

(Para acesso ao Curso Oficial - Básico) 
 

CONTEÚDOS APTIDÕES E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 
§ Testes gerais de aptidões psico-

motoras 

§ Teste de implantação do instrumento 

§ Teste auditivo e de entoação 

§ Teste rítmico e de coordenação 

motora 

§ Teste de atenção / memorização 

 
§ Destreza dos dedos / flexibilidade 

muscular 

§ Postura do corpo e mãos 

§ Afinação / orientação tonal 

§ Regularidade rítmica 

§ Capacidade de compreensão, 

aprendizagem e memória 

 

 
§ Rítmica 
§ Tonal 
§ Físico – Motora 
§ Concentração / Atitude 
 
Média – 0 a 100 % 
 

OBSERVAÇÕES 
 
§ A avaliação da prova é quantitativa 

(0 a 100 %). A prova tem uma 
ponderação de 70% na média final. 

§ Esta prova poderá, eventualmente, 
ocorrer em dois momentos 
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CURSO DE INICIAÇÃO 
 
 

Tem duração de 1 a 4 anos de frequência (dos seis aos nove anos). 
 
A avaliação realizada durante o Curso de Iniciação é qualitativa (MB, B, b, S, s, NS), contínua e formativa.  
 
Todos os formandos deverão, no entanto, participar numa Audição inter – classes (executando uma peça), a realizar no final do 
ano lectivo, que será avaliada por um júri de, pelo menos, três elementos.  
Esta avaliação terá carácter formativo e de diagnóstico, sendo afixada em pauta.  
 

 
 

CURSO OFICIAL - BÁSICO  
 

Parâmetros de avaliação contínua a considerar até ao 2º 
grau: 
 
1. Regularidade de estudo e progressão na aquisição de 

competências  
a. Cumprimento de programas 
b. Desenvolvimento técnico 

2. Participação e empenho nas actividades curriculares e 
extracurriculares 

3. Assiduidade 
4. Comportamento / atitude 

Parâmetros de avaliação contínua a considerar a partir do 2º 
grau: 
 
1. Regularidade de estudo e progressão na aquisição de 

competências  
a. Cumprimento de programas 
b. Desenvolvimento técnico 
c. Interpretação / rigor estilístico 

2. Participação e empenho nas actividades curriculares e 
extracurriculares 

3. Assiduidade 
4. Comportamento / atitude 
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PROVA INTERCALAR (TÉCNICA) DE 1º GRAU 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 

Duas escalas à escolha do aluno na 

extensão de 2 oitavas: maior e menor 

melódica (relativa ou homónima). 

Arpejos maior e menor no estado 

fundamental e na extensão de 2 oitavas. 

 

 

 
§ Afinação 
 
§ Regularidade rítmica 
 
§ Postura do corpo e mãos 
 
§ Funcionamento do arco; utilização 

do arco em toda a sua extensão; 
detaché, legato, martelé 

 
§ Conhecimento regular de uma ou 

duas posições 
 
§ Sonoridade clara 
 

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

OBSERVAÇÕES 
 

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

§ A prova é cotada de 1 a 5 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didático 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

 
Se, por motivo de força maior, o aluno não 
se apresentar a esta prova terá que 
apresentar todos os conteúdos da prova no 
fim do ano.  
No caso do aluno ter iniciado os seus estudos 
em Setembro, poderá apresentar-se apenas 
no final do ano cumprindo o programa 
completo. 
 

 

Um estudo de entre os indicados no 

programa do ano respectivo ou de 

dificuldade superior.  

Ex: Wohlfahrt F. Broos, Pracht, Sevick, 

Hans Sitt, Kayser, , etc. 
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PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DE 1º GRAU 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 

 

Uma peça (pequena ou grande forma) 

(nível igual ou superior ao concerto de 

Rieding, op.35, 1º andamento). 

 

 
§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Postura do corpo e mãos 

§ Funcionamento do arco; utilização 

do arco em toda a sua extensão; 

detaché, legato, martelé 

§ Conhecimento regular de uma ou 

duas posições 

§ Sonoridade clara 

 
 

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
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PROVA INTERCALAR (TÉCNICA) DE 2º GRAU 

 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 

 

Duas escalas à escolha do aluno na 

extensão de 2 ou 3 oitavas: maior e 

menor melódica (relativa ou homónima). 

Arpejos maior e menor no estado 

fundamental e na extensão de 2 ou 3 

oitavas. 

 

 
§ Desenvolvimento da representação/ 

antecipação auditiva/ musical 

§ Postura do corpo e mãos  

§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Funcionamento do arco; utilização 

do arco em toda a sua extensão; 

detaché, legato, martele e staccato 

§ Uso das dinâmicas básicas (f, mf, p) 

§ Conhecimento regular de duas 

posições 

§ Conhecimento elementar dos 

harmónicos naturais 

§ Notas duplas (com uma corda solta) 

§ Sonoridade clara 

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

OBSERVAÇÕES 
 

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

§ A prova é cotada de 1 a 5 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didático 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

 
Se, por motivo de força maior, o aluno não 
se apresentar a esta prova, esta terá de ser 
remarcada em data a definir com o aluno, E. 
Educação e Professor.  
 

 

Dois estudos contrastantes de entre os 

indicados no programa do ano 

respectivo ou superior, tendo pelo menos 

um que ter mudanças de posição. 

Ex: Kayser, Wohlfahrt, Sevick, Hans Sitt, 

Mazas, etc. 
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PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DE 2º GRAU 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 
 
Duas peças contrastantes. (pequena ou 
grande forma) (nível igual ou superior ao 
concerto de Kuchler op.15, 1º 
andamento). 
 
 

 
§ Desenvolvimento da representação/ 

antecipação auditiva/ musical 

§ Postura do corpo e mãos  

§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Funcionamento do arco; utilização 

do arco em toda a sua extensão; 

detaché, legato, martele e staccato 

§ Uso das dinâmicas básicas (f, mf, p) 

§ Conhecimento regular de duas 

posições 

§ Conhecimento elementar dos 

harmónicos naturais 

§ Notas duplas (com uma corda solta) 

§ Sonoridade clara 

 

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

 
 
Leitura à primeira vista 
 
 
 

OBSERVAÇÕES 
 
§ Esta prova tem um peso – indicativo - 

de 30% na avaliação sumativa final. 
§ A prova é cotada de 1 a 5 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didático 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

§ A execução do programa de 
memória será valorizada. 
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PROVA INTERCALAR (TÉCNICA) DE 3º GRAU 

 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 

 

Duas escalas à escolha do aluno, em 

posições diferentes da 1ª, em pelo 

menos uma das escalas, na extensão de 

2 ou 3 oitavas: maior e menor melódica 

(relativa ou homónima). Arpejos maior e 

menor (estado fundamental, 6 e 4 /6) na 

extensão de 2 ou 3 oitavas. 

 

 
§ Desenvolvimento da representação/ 

antecipação auditiva/ musical 

§ Postura do corpo e mãos  

§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Articulação e clareza 

§ Funcionamento do arco; cordas 

duplas e arpejos; staccato, ritmos 

pontuados e sincopados 

§ Conhecimento das 2ª, 3ª e 4º 

posições; mudanças de posição;  

§ Vibrato 

§ Trilo e outros ornamentos 

§ Sonoridade 

§ Domínio do fraseado 

§ Apresentação do programa e 

atitude em palco 

 

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

OBSERVAÇÕES 
 
§ Esta prova tem um peso – indicativo - 

de 30% na avaliação sumativa final. 
§ A prova é cotada de 1 a 5 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

 
Se, por motivo de força maior, o aluno não 
se apresentar a esta prova terá que 
apresentar todos os conteúdos da prova no 
fim do ano.  
 

 

Dois estudos contrastantes de entre os 

indicados no programa do ano 

respectivo ou superior, de autores 

diferentes. (pelo menos um dos estudos 

deve apresentar mudanças de posição) 

 

Ex: Kayser, Hans Sitt, Mazas, etc. 
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 PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DE 3º GRAU 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 

Uma peça  

 

 
§ Desenvolvimento da representação/ 

antecipação auditiva/ musical 

§ Postura do corpo e mãos  

§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Articulação e clareza 

§ Funcionamento do arco; cordas 

duplas e arpejos; staccato, ritmos 

pontuados e sincopados 

§ Conhecimento das 2ª, 3ª e 4º 

posições; mudanças de posição;  

§ Vibrato 

§ Trilo e outros ornamentos 

§ Sonoridade 

§ Domínio do fraseado 

§ Apresentação do programa e 

atitude em palco 

 

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

 

Um andamento de sonata ou concerto / 

concertino ou forma semelhante, com 

acompanhamento de piano. 

(no caso do Concerto de Telemann 

deve apresentar 2 andamentos). 

 

OBSERVAÇÕES 
 
§ Esta prova tem um peso – indicativo - 

de 30% na avaliação sumativa final. 
§ A prova é cotada de 1 a 5 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

§ A execução do programa de 
memória será valorizada. 

 

 

Leitura à primeira vista 
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 PROVA INTERCALAR (TÉCNICA) DE 4º GRAU 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 

Duas escalas à escolha do aluno na 

extensão de 3 oitavas: maior e menor 

melódica (relativa ou homónima). 

Arpejos maior e menor (estado 

fundamental, 6, 4 /6, 7M e 7dim) na 

extensão de 3 oitavas. 

 

 
§ Desenvolvimento da representação/ 

antecipação auditiva/ musical 

§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Articulação e clareza 

§ Mão esquerda; vibrato; portamentos 

e glissandi 

§ Conhecimento até à 5ª posição  

§ Funcionamento do arco; sautillé, 

spiccato 

§ Sonoridade 

§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 

§ Apresentação do programa e 

atitude em palco  

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

OBSERVAÇÕES 
 
§ Esta prova tem um peso – indicativo - 

de 30% na avaliação sumativa final. 
§ A prova é cotada de 1 a 5 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

 
Se, por motivo de força maior, o aluno não 
se apresentar a esta prova terá que 
apresentar todos os conteúdos da prova no 
fim do ano.  

 

Dois estudos contrastantes de entre os 

indicados no programa do ano 

respectivo ou superior e de autores 

diferentes 

Ex: Kayser, Hans Sitt, Mazas, Jreutzer, etc. 
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PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DE 4º GRAU 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 

Uma peça 

_________________________________________ 

Um andamento de sonata ou concerto / 

concertino ou forma semelhante, com 

acompanhamento de piano. 

(no caso do Concerto de Telemann deve 

apresentar 2 andamentos). 

 
§ Desenvolvimento da representação/ 

antecipação auditiva/ musical 

§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Articulação e clareza 

§ Mão esquerda; vibrato; portamentos 

e glissandi 

§ Conhecimento até à 5ª posição  

§ Funcionamento do arco; sautillé, 

spiccato 

§ Sonoridade 

§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 

§ Velocidade de leitura e 

compreensão do texto musical (na 

leitura à 1ª vista) 

§ Apresentação do programa e 

atitude em palco  

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

 

 

Leitura à primeira vista. 

 

Obs: uma das obras (peça ou os dois 

andamentos) interpretada de cor. 

OBSERVAÇÕES 
 
§ Esta prova tem um peso – indicativo - 

de 30% na avaliação sumativa final. 
§ A prova é cotada de 1 a 5 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

§ A execução do programa de 
memória será valorizada. 
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 PROVA INTERCALAR (TÉCNICA) DE 5º GRAU 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 

Duas escalas à escolha do aluno na 

extensão de 3 oitavas: maior e menor 

melódica (relativa ou homónima). 

Arpejos maior e menor (estado 

fundamental, 6, 4 /6, 7M e 7dim) na 

extensão de 3 oitavas. 

 

 
§ Desenvolvimento da representação/ 

antecipação auditiva/ musical 

§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Articulação e clareza 

§ Mão esquerda; vibrato; portamentos 

e glissandi 

§ Conhecimento até à 5ª posição  

§ Funcionamento do arco; sautillé, 

spiccato 

§ Sonoridade 

§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 

§ Apresentação do programa e 

atitude em palco  

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

OBSERVAÇÕES 
 
§ Esta prova tem um peso – indicativo - 

de 30% na avaliação sumativa final. 
§ A prova é cotada de 1 a 5 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

 
Se, por motivo de força maior, o aluno não 
se apresentar a esta prova, esta terá de ser 
remarcada em data a definir com o aluno, E. 
Educação e Professor.  
 

 

Dois estudos contrastantes de entre os 

indicados no programa do ano 

respectivo ou superior. 

Ex: Kayser, Hans Sitt, Mazas, Kreutzer, etc.. 
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AUDIÇÃO FINAL DE 5º GRAU (para Alunos internos) 
 
 

Será realizada uma Audição Final dos alunos que completam o Ensino Básico (5º grau de instrumento), com programa 

livre. 

Uma das obras deverá ser interpretada de cor. 

 
 
 
 

PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DE 5º GRAU (para Alunos externos) - PROVA DE EQUIVALÊNCIA AO 5º GRAU 
 

 
 - Duas escalas à escolha do aluno na extensão de 3 oitavas: maior e menor melódica (relativa ou homónima). Arpejos maior e 
menor (estado fundamental, 6, 4 /6, 7M e 7dim) na extensão de 3 oitavas. 
 
 - Um estudo indicado no programa do ano ou superior (Ex: Kayser, Mazas, Kreutzer, etc.) 
 
 - Duas peças contrastantes 
 
 

A prova é cotada de 1 a 5 
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CURSO OFICIAL – SECUNDÁRIO 
 

PROVA DE ACESSO AO 6º GRAU 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 
 
Duas escalas à escolha do aluno na 
extensão de 3 oitavas: maior e menor 
melódica (relativa ou homónima). 
Arpejos maior e menor (estado 
fundamental, 6, 4 /6, 7M e 7dim, na 
extensão de 3 oitavas). 
 
 
 

§ Desenvolvimento da representação/ 
antecipação auditiva/ musical 

§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, notas duplas, etc. 

§ Conhecimento até à 7ª posição  
§ Conhecimento de todo o 

mecanismo do arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e 

compreensão do texto musical (na 
leitura à 1ª vista) 

§ Apresentação do programa e 
atitude em palco  

 
§ Parâmetros técnicos: 40% 
§ Parâmetros interpretativos: 50% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

OBSERVAÇÕES 
 

§ A prova é cotada para vinte valores 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didático 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

§ A execução do programa de 
memória será valorizada. 

 
 
Duas peças à escolha do 
aluno/candidato. 
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 REGIME SUPLETIVO  
 

PROVA INTERCALAR (TÉCNICA) DE 6º, 7º e 8º GRAUS 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 

Duas escalas à escolha do aluno na 

extensão de 3 ou 4 oitavas: maior e 

menor melódica (relativa ou homónima). 

Arpejos maior e menor (estado 

fundamental, 6, 4 /6, 7M e 7dim), na 

extensão de 3 ou 4 oitavas). 

Cordas duplas (3ªs, 6ªs e 8ªs) na extensão 

de uma ou duas oitavas.  

 
§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o 

mecanismo do arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Apresentação do programa e 

atitude em palco  
 

 
§ Parâmetros técnicos: 40% 
§ Parâmetros interpretativos: 50% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

OBSERVAÇÕES 
§ Esta prova tem um peso – indicativo - 

de 30% na avaliação sumativa final. 
§ A prova é cotada para vinte valores 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

§ A execução do programa de 
memória será valorizada.  

 
Se, por motivo de força maior, o aluno não 
se apresentar a esta prova terá que 
apresentar todos os conteúdos da prova no 
fim do ano. Neste caso serão escolhidos – 
pelo júri – dois dos três estudos apresentados 
para execução na prova.  

 

 

Dois estudos contrastantes de entre os 

indicados no programa do ano 

respectivo ou superior. 

Ex: Kreutzer, Mazas, Campagnoli, 

Hoffmeister, Palascko, etc. 
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 PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DE 6º E 7º GRAUS 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 
Um andamento de uma obra polifónica  
 
Ex: Suites de Bach, Suites de M. Reger, 
Fantasias de G. P. Telemann, etc. 

 
§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o 

mecanismo do arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e 

compreensão do texto musical (na 
leitura à 1ª vista) 

§ Apresentação do programa e 
atitude em palco  

 

 
§ Parâmetros técnicos: 40% 
§ Parâmetros interpretativos: 50% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

OBSERVAÇÕES 
 
§ Esta prova tem um peso – indicativo - 

de 30% na avaliação sumativa final. 
§ A prova é cotada para vinte valores 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

§ A execução do programa de 
memória será valorizada. 

 
Uma peça.  

 
Um andamento de uma grande forma 
(sonata, suite, concerto) do período 
clássico ou posterior. Se for do período 
barroco terá que ser completo. 
Ex: Concerto em dó m – J. C. Bach, 
Concerto em ré M – F. A. Hoffmesiter ou  
K. Stamitz 
 

 
Leitura à primeira vista. 
 

 
Obs: uma das obras deverá ser de autor Português 
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 8º GRAU (para Alunos internos) - PROVA DE APTIDÃO ARTÍSTICA  - PAA 

 
Supletivo/ integrado/articulado: PAA, repertório livre entre 30 a 45 minutos. 
A classe recomenda que seja incluída na prova: 
-um estudo/capricho 
-um andamento de uma obra polifónica (ex: Suites  ou Sonatas e Partitas de Bach, Suites de M. Reger, Fantasias de Telemann) 
-um 1º andamento de concerto do período clássico ou romântico. 
Obs: uma das obras deverá ser de autor Português 
 
Recomenda-se que pelo menos uma das obras seja interpretada de cor. 
(VER REGULAMENTO DA PAA NA DOCUMENTAÇÃO DA EAMCN) 
 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA AO 8º GRAU - (para Alunos externos) 
 
 

 Igual à PAA – Prova de Aptidão Artística (para alunos internos) 
 

- Toda a documentação requerida para a apresentação do projeto de PAA deverá ser entregue na Secretaria da EAMCN no 
ato da inscrição. A não apresentação do projeto invalida a realização da prova de instrumento. 

- Prova de instrumento: repertório livre entre 30 a 45 minutos. 
 
A classe recomenda que seja incluída na prova: 
-um estudo/capricho 
-um andamento de uma obra polifónica (ex: Suites  ou Sonatas e Partitas de Bach, Suites de M. Reger, Fantasias de Telemann) 
-um 1º andamento de concerto do período clássico ou romântico. 
Obs: uma das obras deverá ser de autor Português 
 
Recomenda-se que pelo menos uma das obras seja interpretada de cor. 

 
A prova é cotada de 1 a 20 e a avaliação é regulamentada pelo regulamento da PAA. 

 
(VER REGULAMENTO DA PAA NA DOCUMENTAÇÃO DA EAMCN) 
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REGIME INTEGRADO/ARTICULADO – AVALIAÇÃO 
 

A avaliação final de cada Período da disciplina de Instrumento terá, obrigatoriamente, de refletir a 
ponderação de três parâmetros: avaliação contínua, prova técnica e prova de recital excetuando 
os períodos em que essas mesmas provas, não se realizam.  
 
 
 

CURSO PROFISSIONAL – AVALIAÇÃO 
 

A avaliação final de cada módulo da disciplina de Instrumento terá, obrigatoriamente, de refletir a 
ponderação de três parâmetros: avaliação contínua, prova técnica e prova de recital. 
 
A avaliação contínua terá um peso de 70% no 1.º módulo, 60% nos 2.º e 3.º módulos e 50% nos 
restantes módulos. 
 
As provas técnica e de recital, em conjunto, terão um peso de 30% no 1.º módulo (18% para a prova 
técnica; 12% para a prova de recital), 40% nos 2.º e 3.º módulos (16% para a prova técnica; 24% para 
a prova de recital) e, finalmente, 50% nos restantes módulos (20% para a prova técnica; 30% para a 
prova de recital). 
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PROVAS DE AVALIAÇÃO 6ºGRAU – 10ºANO (INTEGRADO, ARTICULADO E PROFISSIONAL) 

PERIODO  PROVA TÉCNICA PROVA DE RECITAL COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
1º 
Periodo/ 
Módulo 1 

Uma escala maior e sua 
relativa (ou homónima) 
menor (preferencialmente 
melódica) e respetivos 
arpejos maior e menor 
(estado fundamental, 6, 
4/6, 7dom e 7dim), na 
extensão de 3 ou 4 
oitavas, cordas duplas 
(3ªas, 6ªas e 8ªas) na 
extensão de uma ou duas 
oitavas, executados de 
memória;  
 
Uma leitura à primeira 
vista; 
 
Integrado/articulado: Um 
estudo de entre dois, de 
autores diferentes, à 
escolha do júri. 
 
Profissional: Dois estudos 
de entre quatro, de 
autores diferentes, sendo 
um à escolha do júri, outro 
à escolha do aluno. 
 
 

Um andamento das 
Seis Suites para 
Violoncelo  ou das 
Sonatas e Partitas 
para Violino de 
J.S.Bach, nas suas 
versões para Viola ou 
qualquer obra 
polifónica para Viola 
solo (ex. Suites de 
Max Reger, Fantasias 
de Telemann); 

 

Uma peça ou 
andamento de 
concerto ou sonata 
com piano. 
 
Tempo max: 20 min. 
 
 
 
 
 
Obs: Uma das obras 
deverá ser 
interpretada 
preferencialmente 
de cor. 
 

 
§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco  
 

 
Aval. contínua: 70%; 
 
Prova técnica: 
18%; 
 
Prova de recital: 12% 
 
NOTA:  
-O repertório 
apresentado não 
pode ser repetido 
de um módulo para 
o outro. 
-As provas só serão 
consideradas 
válidas se forem 
executadas na 
íntegra. 
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 PERIODO  PROVA TÉCNICA PROVA DE RECITAL COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 
2º 
Periodo/ 
Módulo 2 

 
Uma escala maior e sua 
relativa (ou homónima) 
menor (preferencialmente 
melódica) e respetivos 
arpejos maior e menor 
(estado fundamental, 6, 
4/6, 7dom e 7dim), na 
extensão de 3 ou 4 
oitavas, cordas duplas 
(3ªas, 6ªas e 8ªas) na 
extensão de uma ou duas 
oitavas, executados de 
memória;  
 
Uma leitura à primeira 
vista; 
 
Integrado/articulado: Um 
estudo de entre dois, de 
autores diferentes, à 
escolha do júri.  
 
 
 
Profissional: Dois estudos 
de entre quatro, de 
autores diferentes, sendo 
um à escolha do júri, outro 
à escolha do aluno. 
 
 
 

 
Uma peça de autor 
português 
 
Um andamento de 
concerto; 

 

 
 
Tempo max: 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: Uma das obras 
deverá ser interpreta-
da de cor. 

 
§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e compreensão do 

texto musical (na leitura à 1ª vista) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco  
 
 

 
Avaliação contínua: 
60%; 
 
Prova técnica: 16%; 
 
Prova de recital: 
24% 
 
NOTA:  
-O repertório 
apresentado não 
pode ser repetido 
de um módulo para 
o outro. 
-As provas só serão 
consideradas 
válidas se forem 
executadas na 
íntegra. 
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 PERIODO  PROVA TÉCNICA PROVA DE RECITAL COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 
3º 
Periodo/ 
Módulo 3 

 
Integrado/articulado 
não tem prova técnica 
no 3º P. 
 
Profissional: Uma escala 
maior e sua relativa (ou 
homónima) menor 
(preferencialmente 
melódica) e respetivos 
arpejos maior e menor 
(estado fundamental, 6, 
4/6, 7M e 7dim), na 
extensão de 3 ou 4 
oitavas, cordas duplas 
(3ªas, 6ªas e 8ªas) na 
extensão de duas ou três 
oitavas, executados de 
memória;  
 

Um estudo 

Uma leitura à primeira 
vista. 

 
Uma peça; 

 

Um primeiro 
andamento ou 
segundo e terceiro 
andamento de 
concerto. 
 
Tempo max: 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: Uma das obras 
deverá ser 
interpretada de cor. 

 
§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e compreensão do 

texto musical (na leitura à 1ª vista) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco  
 

 
Avaliação contínua: 
60%; 
 
Prova de recital: 
40% 
 
NOTA:  
-O repertório 
apresentado não 
pode ser repetido 
de um módulo para 
o outro. 
-As provas só serão 
consideradas 
válidas se forem 
executadas na 
íntegra. 
 

 

* Os alunos do ensino profissional poderão ser dispensados das cordas dobradas nos primeiros 3 módulos.  
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PROVAS DE AVALIAÇÃO 7ºGRAU – 11ºANO (INTEGRADO, ARTICULADO E PROFISSIONAL) 

 

PERIODO  PROVA TÉCNICA PROVA DE RECITAL COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
1º 
Periodo / 
Módulo 4 

Uma escala maior e sua 
relativa (ou homónima) 
menor (preferencialmente 
melódica) e respetivos 
arpejos maior e menor 
(estado fundamental, 6, 
4/6, 7dom e 7dim), na 
extensão de 3 ou 4 
oitavas, cordas duplas 
(3ªas, 6ªas e 8ªas) na 
extensão de uma ou duas 
oitavas, executados de 
memória;  
 
Uma leitura à primeira 
vista; 
 
Integrado/articulado: Um 
estudo de entre dois, de 
autores diferentes, à 
escolha do júri. 
 
Profissional: Dois estudos 
de entre quatro, de 
autores diferentes, sendo 
um à escolha do júri, outro 
à escolha do aluno. 
 
 

Um andamento das 
Seis Suites para 
Violoncelo  ou das 
Sonatas e Partitas 
para Violino de 
J.S.Bach, nas suas 
versões para Viola ou 
qualquer obra 
polifónica para Viola 
solo (ex. Suites Max 
Reger); 

 

Uma peça ou 
andamento de 
concerto ou sonata 
com piano. 
 
Tempo max: 20 min. 
 
 
 
 
 
Obs: Uma das obras 
deverá ser 
interpretada de cor. 

 
§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e compreensão do 

texto musical (na leitura à 1ª vista) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco  
 

Avaliação contínua: 
50%; 
 
Prova técnica: 
20%; 
 
 
Prova de recital: 30% 
 
NOTA:  
-O repertório 
apresentado não 
pode ser repetido 
de um módulo para 
o outro. 
-As provas só serão 
consideradas 
válidas se forem 
executadas na 
íntegra. 
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 PERIODO  PROVA TÉCNICA PROVA DE RECITAL COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 
2º 
Periodo/ 
Módulo 5 

 
Uma escala maior e sua 
relativa (ou homónima) 
menor (preferencialmente 
melódica) e respetivos 
arpejos maior e menor 
(estado fundamental, 6, 
4/6, 7dom e 7dim), na 
extensão de 3 ou 4 
oitavas, cordas duplas 
(3ªas, 6ªas e 8ªas) na 
extensão de uma ou duas 
oitavas, executados de 
memória;  
 
 
Um estudo e um capricho; 
 
Uma leitura à primeira 
vista. 
 
 
 

 
Uma peça de autor 
português 
 
Um andamento de 
concerto; 

 

 
 
Tempo max: 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: Uma das obras 
deverá ser interpreta-
da de cor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e compreensão do 

texto musical (na leitura à 1ª vista) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco  

 
Avaliação contínua: 
50%; 
 
Prova técnica: 20%; 
 
Prova de recital: 
30% 
 
NOTA:  
-O repertório 
apresentado não 
pode ser repetido 
de um módulo para 
o outro. 
-As provas só serão 
consideradas 
válidas se forem 
executadas na 
íntegra. 
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 PERIODO  PROVA TÉCNICA PROVA DE RECITAL COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 
3º 
Periodo/ 
Módulo 6 

 
Integrado/articulado  
não tem prova técnica 
no 3º P. 
 
Profissional:Uma escala 
maior e sua relativa (ou 
homónima) menor 
(preferencialmente 
melódica) e respetivos 
arpejos maior e menor 
(estado fundamental, 6, 
4/6, 7dom e 7dim), na 
extensão de 3 ou 4 
oitavas, cordas duplas 
(3ªas, 6ªas e 8ªas) na 
extensão de uma ou duas 
oitavas, executados de 
memória;  
 
Um estudo; 

Uma leitura à primeira 
vista. 
 
 

 
Uma peça de 
carácter virtuosístico  
 
Um primeiro 
andamento ou 
segundo e terceiro 
de concerto. 

 

 
Tempo max: 20 min. 
 
 
Obs: Uma das obras 
deverá ser 
interpretada de cor. 

 
§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e compreensão do 

texto musical (na leitura à 1ª vista) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco  
 
 
 
 
 

 
Avaliação contínua: 
50%; 
 
Prova de recital: 
50% 
 
NOTA:  
-O repertório 
apresentado não 
pode ser repetido 
de um módulo para 
o outro. 
-As provas só serão 
consideradas 
válidas se forem 
executadas na 
íntegra. 
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PROVAS DE AVALIAÇÃO 8ºGRAU – 12ºANO (INTEGRADO, ARTICULADO E PROFISSIONAL) 

 

PERIODO  PROVA TÉCNICA PROVA DE RECITAL COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
1º 
Periodo/ 
Módulo 7 

Uma escala maior e sua 
relativa (ou homónima) 
menor (preferencialmente 
melódica) e respetivos 
arpejos maior e menor 
(estado fundamental, 6, 
4/6, 7dom e 7dim), na 
extensão de 3 ou 4 
oitavas, cordas duplas 
(3ªas, 6ªas e 8ªas) na 
extensão de uma ou duas 
oitavas, executados de 
memória;  
 
Um estudo de entre dois, 
de autores diferentes, 
escolhido pelo júri; 
 
Dois excertos de orquestra; 
 
Uma leitura à primeira 
vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um andamento das 
Seis Suites para 
Violoncelo  ou das 
Sonatas e Partitas 
para Violino de 
J.S.Bach, nas suas 
versões para Viola ou 
qualquer obra 
polifónica para Viola 
solo (ex. Suites de 
Max Reger, Fantasias 
de Telemann); 
 
 
 
 
Uma peça ou 
andamento de 
concerto ou sonata 
com piano. 
 
Tempo max: 20 min. 

 
§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e compreensão do 

texto musical (na leitura à 1ª vista) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco  
 

Avaliação contínua: 
50%; 
 
Prova técnica: 
20%; 
 
 
Prova de recital: 30% 
 
NOTA:  
-As provas só serão 
consideradas 
válidas se forem 
executadas na 
íntegra. 
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 PERIODO  PROVA TÉCNICA PROVA DE RECITAL COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 
2º 
Periodo/ 
Módulo 8 

 
Uma escala maior e sua 
relativa (ou homónima) 
menor (preferencialmente 
melódica) e respetivos 
arpejos maior e menor 
(estado fundamental, 6, 
4/6, 7M e 7dim), na 
extensão de 3 ou 4 
oitavas, cordas duplas 
(3ªas, 6ªas ,8ªas e 10ªas) na 
extensão de duas ou três 
oitavas, executados de 
memória; 
 
Um capricho; 
 
Dois excertos de orquestra; 
 
Uma leitura à primeira 
vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uma peça de autor 
português; 

 

 

Uma peça de 
carácter virtuosística. 
 
Tempo max: 20 min. 

 
§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e compreensão do 

texto musical (na leitura à 1ª vista) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco  
 

 
Avaliação contínua: 
50%; 
 
Prova técnica: 20%; 
 
Prova de recital: 
30% 
 
NOTA:  
-As provas só serão 
consideradas 
válidas se forem 
executadas na 
íntegra. 
 



      Escola de Musica 
         Conservatório Nacional 

 31 

 PERIODO  PROVA TÉCNICA PROVA DE RECITAL COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
3º 
Periodo/ 
Módulo 9 

 Integrado/articulado: 
PAA, repertório livre 
entre 30 a 45 minutos. 
A classe recomenda 
que seja incluída na 
prova: 
-um estudo/capricho 
--um andamento 
de uma obra 
polifónica (ex: Suites  
ou Sonatas e Partitas 
de Bach, Suites de M. 
Reger, Fantasias de 
Telemann) 
-um 1º andamento 
de concerto do 
período clássico ou 
romântico. 
 
Profissional: PAP 
(recital com 
programa à escolha 
e duração de 45min.) 
 
VER REGULAMENTO 
DA PAA NA 
DOCUMENTAÇÃO DA 
EAMCN) 

§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e compreensão do 

texto musical (na leitura à 1ª vista) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco 

 
 
No último período 
do 12º ano, a 
avaliação será feita 
de acordo com as 
regras a serem 
discutidas em CP 
(PAA, etc.). 
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QUESTÕES DIVERSAS REGULAMENTARES 

PROVA DE ADMISSÃO AO ENSINO OFICIAL (1º Grau) 
 
Poderão verificar-se as seguintes situações, de acordo ao percurso anterior do candidato: 
1. Frequentou mais de um ano do curso de iniciação – entra no 1º grau ou é excluído; 
2. Frequentou só um ano do curso de iniciação – poderá ser admitido ao 1º grau ou permanecer um ano em regime 

experimental (Normas internas, § 13.2); 
3. Candidata-se directamente ao ensino oficial na EMCN, com conhecimentos anteriores do instrumento - poderá ser admitido 

ao 1º grau ou permanecer um ano em regime experimental; 
4. Candidata-se directamente ao ensino oficial, sem conhecimentos anteriores do instrumento – poderá ser admitido em regime 

experimental (por um ano); 
5. Os alunos em regime experimental terão de prestar nova prova de admissão no final do ano. 
6. O professor deve entregar ao encarregado de educação uma cópia dos objectivos do ano em que se encontra o aluno. 
 
PESO RELATIVO DAS PROVAS DE AVALIAÇÃO 
 
As provas terão o peso – MERAMENTE INDICATIVO, POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE - de 30 % relativamente à avaliação 
sumativa final do respectivo grau. Caso a avaliação obtida na prova seja superior à avaliação contínua, avaliação sumativa final 
corresponderá à da prova. 
 
CONSTITUIÇÃO DO JURI 
 
O Júri das provas e exames será normalmente constituído por três professores e um suplente. duas excepções: 

- no exame final, de 8º grau, serão cinco os membros do Júri; 
- nas provas intercalares (técnicas) poderão ser constituídos Júris de apenas dois membros; 

Os restantes professores presentes poderão participar na votação se tiverem assistido às audições na íntegra e se o júri aceitar. 
 
NOTA: 
Em caso algum poderá ser o repertório repetido noutra prova, integral ou parcialmente, mesmo tratando-se de uma reprovação e 
repetição da prova. 
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 TESTE DE ADMISSÃO AO CURSO DE INICIAÇÃO (dos 6 aos 9 anos) 
 

É realizada uma Prova de Aptidão prévia de Iniciação Musical. A aprovação a esta prova é condição para a 
realização da prova de Instrumento para os alunos que não tiveram contacto anterior com o instrumento. 

 
Prova de Instrumento para os alunos que já tocam 

 
CONTEÚDOS APTIDÕES, COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A 

AVALIAR 
COTAÇÕES 

 
Uma escala à escolha do aluno na 
extensão de 1 ou, preferencialmente, 2 
oitavas: maior ou menor melódica 
(relativa ou homónima). Arpejo 
respectivo no estado fundamental. 

 

§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Postura do corpo e mãos 

§ Funcionamento do arco; utilização 

do arco em toda a sua extensão 

§ Utilização de todos os dedos da mão 

esquerda 

§ Sonoridade clara  

§ Capacidade de compreensão, 

aprendizagem e memória 

§ Rítmica 
§ Tonal 
§ Físico – Motora 
§ [Expressividade] 
§ Concentração / Atitude 
 
Média – 0 a 100 %  

 
Um estudo à escolha do candidato 
 
 
 

OBSERVAÇÕES 
§ A avaliação da prova é quantitativa 

(0 a 100 %). A prova tem uma 
ponderação de 70% na média final. 

§ O aluno deve cumprir todos os 
conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano.  

§ A execução do programa de 
memória será valorizada. 

 
 
Uma peça. 
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PROVA DE ACESSO AO 1º GRAU (ENSINO OFICIAL) 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 
Uma escala à escolha do aluno na 
extensão de 2 oitavas: maior ou menor 
melódica (relativa ou homónima). Arpejo 
respectivo no estado fundamental. 
 

 
§ Afinação 
 
§ Regularidade rítmica 
 
§ Postura do corpo e mãos 
 
§ Funcionamento do arco; utilização 

do arco em toda a sua extensão 
 
§ Utilização de todos os dedos da mão 

esquerda 
 
§ Sonoridade clara 

 
 

 
§ Rítmica 
§ Tonal 
§ Físico – Motora 
§ Expressividade 
§ Concentração / Atitude 
 
Média – 0 a 100 %  

 
Um estudo padrão sugerido pela classe 

indicado anualmente. 

 

OBSERVAÇÕES 
 

§ A avaliação da prova é quantitativa 
(0 a 100 %) 

§ O aluno deve cumprir todos os 
conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

§ A execução do programa de 
memória será valorizada. 

 

 

Uma peça à escolha do candidato. 
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Prova de Instrumento para os alunos que não tocam 
(Para acesso à Iniciação ou Curso Oficial) 

 
CONTEÚDOS APTIDÕES E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 

 
§ Testes gerais de aptidões psico-

motoras 

§ Teste de implantação do instrumento 

§ Teste auditivo e de entoação 

§ Teste rítmico e de coordenação 

motora 

§ Teste de atenção / memorização 

 
§ Destreza dos dedos / flexibilidade 

muscular 

§ Postura do corpo e mãos 

§ Afinação / orientação tonal 

§ Regularidade rítmica 

§ Capacidade de compreensão, 

aprendizagem e memória 

 

 
§ Rítmica 
§ Tonal 
§ Físico – Motora 
§ Concentração / Atitude 
 
Média – 0 a 100 % 
 

OBSERVAÇÕES 
 
§ A avaliação da prova é quantitativa 

(0 a 100 %). A prova tem uma 
ponderação de 70% na média final. 

§ Esta prova poderá, eventualmente, 
ocorrer em dois momentos 

 
 
 
 
A admissão ao Curso de Iniciação está sempre condicionada ao número de vagas existentes. 
O formando será colocado no ano (1º a 4º) que corresponde à sua idade e/ ou estádio de desenvolvimento no 
instrumento. 
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CURSO DE INICIAÇÃO 
 
 

Tem duração de 1 a 4 anos de frequência (dos seis aos nove anos). 
 
A avaliação realizada durante o Curso de Iniciação é qualitativa (MB, B, b, S, s, NS), contínua e formativa.  
 
Todos os formandos deverão, no entanto, participar numa Audição inter – classes (executando uma peça), a realizar no final do 
ano lectivo, que será avaliada por um júri de, pelo menos, três elementos.  
Esta avaliação terá carácter formativo e de diagnóstico, sendo afixada em pauta.  
 

 
 

CURSO OFICIAL - BÁSICO  
 

Parâmetros de avaliação contínua a considerar até ao 2º 
grau: 
 
1. Regularidade de estudo e progressão na aquisição de 

competências  
a. Cumprimento de programas 
b. Desenvolvimento técnico 

2. Participação e empenho nas actividades curriculares e 
extracurriculares 

3. Assiduidade 
4. Comportamento / atitude 

Parâmetros de avaliação contínua a considerar a partir do 2º 
grau: 
 
1. Regularidade de estudo e progressão na aquisição de 

competências  
a. Cumprimento de programas 
b. Desenvolvimento técnico 
c. Interpretação / rigor estilístico 

2. Participação e empenho nas actividades curriculares e 
extracurriculares 

3. Assiduidade 
4. Comportamento / atitude 
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PROVA INTERCALAR (TÉCNICA) DE 1º GRAU 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 

Duas escalas à escolha do aluno na 

extensão de 2 oitavas: maior e menor 

melódica (relativa ou homónima). 

Arpejos maior e menor no estado 

fundamental e na extensão de 2 oitavas. 

 

 

 
§ Afinação 
 
§ Regularidade rítmica 
 
§ Postura do corpo e mãos 
 
§ Funcionamento do arco; utilização 

do arco em toda a sua extensão; 
detaché, legato, martelé 

 
§ Conhecimento regular de uma ou 

duas posições 
 
§ Sonoridade clara 
 

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

OBSERVAÇÕES 
 

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

§ A prova é cotada de 1 a 5 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

 
Se, por motivo de força maior, o aluno não 
se apresentar a esta prova terá que 
apresentar todos os conteúdos da prova no 
fim do ano.  
No caso do aluno ter iniciado os seus estudos 
em Setembro, poderá apresentar-se apenas 
no final do ano cumprindo o programa 
completo. 
 

 

Um estudo de entre os indicados no 

programa do ano respectivo ou de 

dificuldade superior.  

Ex: Pracht, Bériot , Le Petit Paganini, 

Sevick, Hans Sitt, Kayser, Wohlfahrt, etc. 
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PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DE 1º GRAU 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 

 

Uma peça (pequena ou grande forma) 

(nível igual ou superior ao concerto de 

Rieding, op.35, 1º andamento) 

interpretada de cor. 

 

 
§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Postura do corpo e mãos 

§ Funcionamento do arco; utilização 

do arco em toda a sua extensão; 

detaché, legato, martelé 

§ Conhecimento regular de uma ou 

duas posições 

§ Sonoridade clara 

 
 

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
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PROVA INTERCALAR (TÉCNICA) DE 2º GRAU – Prova Global 

 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 

 

Duas escalas à escolha do aluno na 

extensão de 2 ou 3 oitavas: maior e 

menor melódica (relativa ou homónima). 

Arpejos maior e menor no estado 

fundamental e na extensão de 2 ou 3 

oitavas. 

 

 
§ Desenvolvimento da representação/ 

antecipação auditiva/ musical 

§ Postura do corpo e mãos  

§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Funcionamento do arco; utilização 

do arco em toda a sua extensão; 

detaché, legato, martele e staccato 

§ Uso das dinâmicas básicas (f, mf, p) 

§ Conhecimento regular de duas 

posições 

§ Conhecimento elementar dos 

harmónicos naturais 

§ Notas duplas (com uma corda solta) 

§ Sonoridade clara 

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

OBSERVAÇÕES 
 

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

§ A prova é cotada de 1 a 5 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

 
Se, por motivo de força maior, o aluno não 
se apresentar a esta prova, esta terá de ser 
remarcada em data a definir com o aluno, E. 
Educação e Professor.  
 

 

Dois estudos contrastantes de entre os 

indicados no programa do ano 

respectivo ou superior, tendo pelo menos 

um que ter mudanças de posição. 

Ex: Pracht, Bériot , Sevick, Hans Sitt, 

Kayser, Wohlfahrt, Leonard, Mazas, etc. 
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 PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DE 2º GRAU – Prova Global 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 
 
Duas peças contrastantes. (pequena ou 
grande forma) (nível igual ou superior ao 
concerto de Kuchler op.15, 1º 
andamento), uma delas interpretada de 
cor. 
 
 
 

 
§ Desenvolvimento da representação/ 

antecipação auditiva/ musical 

§ Postura do corpo e mãos  

§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Funcionamento do arco; utilização 

do arco em toda a sua extensão; 

detaché, legato, martele e staccato 

§ Uso das dinâmicas básicas (f, mf, p) 

§ Conhecimento regular de duas 

posições 

§ Conhecimento elementar dos 

harmónicos naturais 

§ Notas duplas (com uma corda solta) 

§ Sonoridade clara 

 

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

 
 
Leitura à primeira vista 
 
 
 

OBSERVAÇÕES 
 
§ Esta prova tem um peso – indicativo - 

de 30% na avaliação sumativa final. 
§ A prova é cotada de 1 a 5 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

§ A execução do programa de 
memória será valorizada. 
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PROVA INTERCALAR (TÉCNICA) DE 3º GRAU 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 

Duas escalas à escolha do aluno, na 

extensão de 3 oitavas: maior e menor 

melódica (relativa ou homónima). 

Arpejos maior e menor (estado 

fundamental, 6 e 4 /6) na extensão de 3 

oitavas. 

 

 
§ Desenvolvimento da representação/ 

antecipação auditiva/ musical 

§ Postura do corpo e mãos  

§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Articulação e clareza 

§ Funcionamento do arco; cordas 

duplas e arpejos; staccato, ritmos 

pontuados e sincopados 

§ Conhecimento das 2ª, 3ª e 4º 

posições; mudanças de posição;  

§ Vibrato 

§ Trilo e outros ornamentos 

§ Sonoridade 

§ Domínio do fraseado 

§ Apresentação do programa e 

atitude em palco 

 

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

OBSERVAÇÕES 
 
§ Esta prova tem um peso – indicativo - 

de 30% na avaliação sumativa final. 
§ A prova é cotada de 1 a 5 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

 
Se, por motivo de força maior, o aluno não 
se apresentar a esta prova terá que 
apresentar todos os conteúdos da prova no 
fim do ano.  
 

 

Dois estudos contrastantes de entre os 

indicados no programa do ano 

respectivo ou superior. 

 

Ex: Pracht, Bériot , Sevick, Hans Sitt, 

Kayser, Meerts, Wohlfahrt, Leonard, 

Mazas, etc. 
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PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DE 3º GRAU 

 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 

 

 

Uma peça  

 

 
§ Desenvolvimento da representação/ 

antecipação auditiva/ musical 

§ Postura do corpo e mãos  

§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Articulação e clareza 

§ Funcionamento do arco; cordas 

duplas e arpejos; staccato, ritmos 

pontuados e sincopados 

§ Conhecimento das 2ª, 3ª e 4º 

posições; mudanças de posição;  

§ Vibrato 

§ Trilo e outros ornamentos 

§ Sonoridade 

§ Domínio do fraseado 

§ Apresentação do programa e 

atitude em palco 

 

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

 

Dois andamentos contrastantes de uma 

sonata, suite, concerto, concertino ou 

forma semelhante  

(nível igual ou superior ao concerto de 

Vivaldi em Lá menor op.3 nº 6). 

OBSERVAÇÕES 
 
§ Esta prova tem um peso – indicativo - 

de 30% na avaliação sumativa final. 
§ A prova é cotada de 1 a 5 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

§ A execução do programa de 
memória será valorizada. 

 

 

Leitura à primeira vista 

 

 

 

Obs: uma das obras (peça ou os dois 

andamentos) interpretada de cor. 
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PROVA INTERCALAR (TÉCNICA) DE 4º GRAU 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 

Duas escalas à escolha do aluno na 

extensão de 3 oitavas: maior e menor 

melódica (relativa ou homónima). 

Arpejos maior e menor (estado 

fundamental, 6, 4 /6, 7M e 7dim) na 

extensão de 3 oitavas. 

 

 
§ Desenvolvimento da representação/ 

antecipação auditiva/ musical 

§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Articulação e clareza 

§ Mão esquerda; vibrato; portamentos 

e glissandi 

§ Conhecimento até à 5ª posição  

§ Funcionamento do arco; sautillé, 

spiccato 

§ Sonoridade 

§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 

§ Apresentação do programa e 

atitude em palco  

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

OBSERVAÇÕES 
 
§ Esta prova tem um peso – indicativo - 

de 30% na avaliação sumativa final. 
§ A prova é cotada de 1 a 5 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

 
Se, por motivo de força maior, o aluno não 
se apresentar a esta prova terá que 
apresentar todos os conteúdos da prova no 
fim do ano.  
 

 

Dois estudos contrastantes de entre os 

indicados no programa do ano 

respectivo ou superior. 

 

Ex: Léonard, Mazas, Kayser, Sevcick, 

Kreutzer, Fiorillo, etc. 
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PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DE 4º GRAU 

 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 

 

Uma peça 

_________________________________________ 

Dois andamentos contrastantes de uma 

sonata, suite, concerto, concertino ou 

forma semelhante (nível igual ou superior 

ou concerto de Accolay em Lá m). 

 
§ Desenvolvimento da representação/ 

antecipação auditiva/ musical 

§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Articulação e clareza 

§ Mão esquerda; vibrato; portamentos 

e glissandi 

§ Conhecimento até à 5ª posição  

§ Funcionamento do arco; sautillé, 

spiccato 

§ Sonoridade 

§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 

§ Velocidade de leitura e 

compreensão do texto musical (na 

leitura à 1ª vista) 

§ Apresentação do programa e 

atitude em palco  

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

 

 

Leitura à primeira vista. 

 

 

 

Obs: uma das obras (peça ou os dois 

andamentos) interpretada de cor. 

OBSERVAÇÕES 
 
§ Esta prova tem um peso – indicativo - 

de 30% na avaliação sumativa final. 
§ A prova é cotada de 1 a 5 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

§ A execução do programa de 
memória será valorizada. 
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PROVA INTERCALAR (TÉCNICA) DE 5º GRAU 

 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 

 

Duas escalas à escolha do aluno na 

extensão de 3 oitavas: maior e menor 

melódica (relativa ou homónima). 

Arpejos maior e menor (estado 

fundamental, 6, 4 /6, 7M e 7dim) na 

extensão de 3 oitavas. 

 

 
§ Desenvolvimento da representação/ 

antecipação auditiva/ musical 

§ Afinação 

§ Regularidade rítmica 

§ Articulação e clareza 

§ Mão esquerda; vibrato; portamentos 

e glissandi 

§ Conhecimento até à 5ª posição  

§ Funcionamento do arco; sautillé, 

spiccato 

§ Sonoridade 

§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 

§ Apresentação do programa e 

atitude em palco  

 
§ Parâmetros técnicos: 50% 
§ Parâmetros interpretativos: 40% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

OBSERVAÇÕES 
 
§ Esta prova tem um peso – indicativo - 

de 30% na avaliação sumativa final. 
§ A prova é cotada de 1 a 5 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

 
Se, por motivo de força maior, o aluno não 
se apresentar a esta prova, esta terá de ser 
remarcada em data a definir com o aluno, E. 
Educação e Professor.  
 

 

Dois estudos contrastantes de entre os 

indicados no programa do ano 

respectivo ou superior. 

Ex: Léonard, Mazas, Kayser, Sevcick, 

Kreutzer, Fiorillo, etc. 
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AUDIÇÃO FINAL DE 5º GRAU (Prova Global) 

 
Será realizada uma Audição Final dos alunos que completam o Ensino Básico (5º grau de instrumento), com duas obras 

contrastantes. 

Uma das obras deverá ser interpretada de cor. 

 
 

 
PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DE 5º GRAU (para Alunos externos) - PROVA DE EQUIVALÊNCIA AO 5º GRAU 

 
 

 - Duas escalas à escolha do aluno na extensão de 3 oitavas: maior e menor melódica (relativa ou homónima). Arpejos maior e 
menor (estado fundamental, 6, 4 /6, 7M e 7dim) na extensão de 3 oitavas. 
 
 
 - Duas peças contrastantes 
 
 

A prova é cotada de 1 a 5 
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 CURSO OFICIAL – SECUNDÁRIO 
 

PROVA DE ACESSO AO 6º GRAU 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
Duas escalas à escolha do aluno na 
extensão de 3 oitavas: maior e menor 
melódica (relativa ou homónima). 
Arpejos maior e menor (estado 
fundamental, 6, 4 /6, 7M e 7dim, na 
extensão de 3 oitavas). 
 
 
 
 

§ Desenvolvimento da representação/ 
antecipação auditiva/ musical 

§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, notas duplas, etc. 

§ Conhecimento até à 7ª posição  
§ Conhecimento de todo o 

mecanismo do arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e 

compreensão do texto musical (na 
leitura à 1ª vista) 

§ Apresentação do programa e 
atitude em palco  

§ Parâmetros técnicos: 40% 
§ Parâmetros interpretativos: 50% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

OBSERVAÇÕES 
 

§ A prova é cotada para vinte valores 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

§ A execução do programa de 
memória será valorizada. 
 

Duas peças à escolha do 
aluno/candidato. 

 
REGIME SUPLETIVO  
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 PROVA INTERCALAR (TÉCNICA) DE 6º, 7º e 8º GRAUS 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 

Duas escalas à escolha do aluno na 

extensão de 3 ou 4 oitavas: maior e 

menor melódica (relativa ou homónima). 

Arpejos maior e menor (estado 

fundamental, 6, 4 /6, 7M e 7dim), na 

extensão de 3 ou 4 oitavas). 

Cordas duplas (3ªs, 6ªs e 8ªs) na extensão 

de duas ou três oitavas.  

 
§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o 

mecanismo do arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Apresentação do programa e 

atitude em palco  
 

§ Parâmetros técnicos: 40% 
§ Parâmetros interpretativos: 50% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

OBSERVAÇÕES 
§ Esta prova tem um peso – indicativo - 

de 30% na avaliação sumativa final. 
§ A prova é cotada para vinte valores 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

§ A execução do programa de 
memória será valorizada.  

 
Se, por motivo de força maior, o aluno não 
se apresentar a esta prova terá que 
apresentar todos os conteúdos da prova no 
fim do ano. Neste caso serão escolhidos – 
pelo júri – dois dos três estudos apresentados 
para execução na prova.  

 

Dois estudos contrastantes de entre os 

indicados no programa do ano 

respectivo ou superior. 

Ex: Kreutzer, Fiorillo, Rode, Dont, Gaviniés, 

Wieniawsky, Paganini, etc. 
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 PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DE 6º E 7º GRAUS 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
 
Um andamento de uma obra polifónica  
 

 
§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o 

mecanismo do arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e 

compreensão do texto musical (na 
leitura à 1ª vista) 

§ Apresentação do programa e 
atitude em palco  

 

 
§ Parâmetros técnicos: 40% 
§ Parâmetros interpretativos: 50% 
§ Parâmetros comportamentais: 10% 
 

OBSERVAÇÕES 
 
§ Esta prova tem um peso – indicativo - 

de 30% na avaliação sumativa final. 
§ A prova é cotada para vinte valores 
§ O aluno deve cumprir todos os 

conteúdos da prova. Só assim a 
mesma será considerada válida. 

§ As peças e material didáctico 
apresentados devem ilustrar o 
cumprimento dos objectivos 
enunciados no programa para o 
respectivo ano. 

§ A execução do programa de 
memória será valorizada. 

Uma peça. 

 
Um andamento de uma grande forma 
(sonata, suite, concerto) se for do 
classicismo ou posterior. Se for barroco 
terá que ser completo. 

 
Leitura à primeira vista. 
 
Obs: uma das obras deverá ser 
interpretada de cor. 
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8º GRAU SUPLETIVO – Prova de Aptidão Artística - PAA 

 
Supletivo/ integrado/articulado: PAA, repertório livre entre 30 a 45 minutos. 
A classe recomenda que seja incluída na prova: 
-um estudo/capricho 
-um andamento das seis sonatas e partitas de Bach 
-um 1º andamento de concerto do período clássico ou romântico. 
 
Recomenda-se que pelo menos uma das obras seja interpretada de cor. 
(VER REGULAMENTO DA PAA NA DOCUMENTAÇÃO DA EAMCN) 
 
 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA AO 8º GRAU - (para Alunos externos) 
 

Igual à PAA – Prova de Aptidão Artística (para alunos internos) 
 

- Toda a documentação requerida para a apresentação do projeto de PAA deverá ser entregue na Secretaria da EAMCN no 
ato da inscrição. A não apresentação do projeto invalida a realização da prova de instrumento. 

- Prova de instrumento: repertório livre entre 30 a 45 minutos. 
 
A classe recomenda que seja incluída na prova: 
-um estudo/capricho 
-um andamento das seis sonatas e partitas de Bach 
-um 1º andamento de concerto do período clássico ou romântico. 
 
Recomenda-se que pelo menos uma das obras seja interpretada de cor. 

 
A prova é cotada de 1 a 20 e a avaliação é regulamentada pelo regulamento da PAA. 

 
(VER REGULAMENTO DA PAA NA DOCUMENTAÇÃO DA EAMCN) 
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REGIME INTEGRADO/ARTICULADO – AVALIAÇÃO 
 

A avaliação final de cada Período da disciplina de Instrumento terá, obrigatoriamente, de reflectir a 
ponderação de três parâmetros: avaliação contínua, prova técnica e prova de recital excetuando 
os períodos em que essas mesmas provas, não se realizam.  
 

CURSO PROFISSIONAL – AVALIAÇÃO 
 

A avaliação final de cada módulo da disciplina de Instrumento terá, obrigatoriamente, de reflectir a 
ponderação de três parâmetros: avaliação contínua, prova técnica e prova de recital. 
 
A avaliação contínua terá um peso de 70% no 1.º módulo, 60% nos 2.º e 3.º módulos e 50% nos 
restantes módulos. 
 
 
As provas técnica e de recital, em conjunto, terão um peso de 30% no 1.º módulo (18% para a prova 
técnica; 12% para a prova de recital), 40% nos 2.º e 3.º módulos (16% para a prova técnica; 24% para 
a prova de recital) e, finalmente, 50% nos restantes módulos (20% para a prova técnica; 30% para a 
prova de recital). 
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 PROVAS DE AVALIAÇÃO 6ºGRAU – 10ºANO (INTEGRADO, ARTICULADO E PROFISSIONAL) 
 

PERIODO  PROVA TÉCNICA PROVA DE RECITAL COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
1º 
Periodo/ 
Módulo 

Uma escala maior e sua 
relativa (ou homónima) 
menor (preferencialmente 
melódica) e respetivos 
arpejos maior e menor 
(estado fundamental, 6, 
4/6, 7dom e 7dim), na 
extensão de 3 ou 4 
oitavas, cordas duplas 
(3ªas, 6ªas e 8ªas) na 
extensão de duas ou três 
oitavas, executados de 
memória; na extensão de 
3 ou 4 oitavas, executados 
de memória;  
Uma leitura à primeira 
vista; 
 
Integrado/articulado: Um 
estudo de entre dois, de 
autores diferentes, à 
escolha do júri. 
 
Profissional: Dois estudos 
de entre quatro, de 
autores diferentes, sendo 
um à escolha do júri, outro 
à escolha do aluno. 
 

Um andamento das 
Seis Sonatas e Partitas 
de Bach ou Fantasias 
de Telemann ou 
qualquer obra 
polifónica para 
violino solo; 

 

Uma peça ou 
andamento de 
concerto ou sonata 
com piano. 
 
Tempo max: 20 min. 
 
 
 
 
 
Obs: Uma das obras 
deverá ser 
interpretada de cor. 

 
§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco  
 

Avaliação contínua: 
70%; 
 
Prova técnica: 
18%; 
 
Prova de recital: 12% 
NOTA:  
-O repertório 
apresentado não 
pode ser repetido 
de um módulo para 
o outro. 
-As provas só serão 
consideradas 
válidas se forem 
executadas na 
íntegra. 
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 2º 
Periodo/ 
Módulo 

Uma escala maior e sua 
relativa (ou homónima) 
menor (preferencialmente 
melódica) e respetivos 
arpejos maior e menor 
(estado fundamental, 6, 
4/6, 7dom e 7dim), na 
extensão de 3 ou 4 
oitavas, cordas duplas 
(3ªas, 6ªas e 8ªas) na 
extensão de duas ou três 
oitavas, executados de 
memória;  
 
Uma leitura à primeira 
vista; 
 
Integrado/articulado: Um 
estudo de entre dois, de 
autores diferentes, à 
escolha do júri.  
 
 
 
Profissional: Dois estudos 
de entre quatro, de 
autores diferentes, sendo 
um à escolha do júri, outro 
à escolha do aluno. 
 
 
 

Um andamento de 
concerto; 

 

Uma peça. 
 
Tempo max: 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: Uma das obras 
deverá ser interpreta-
da de cor. 

§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e compreensão do 

texto musical (na leitura à 1ª vista) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco  
 

Avaliação contínua: 
60%; 
 
Prova técnica: 16%; 
 
Prova de recital: 
24% 
 
NOTA:  
-O repertório 
apresentado não 
pode ser repetido 
de um módulo para 
o outro. 
-As provas só serão 
consideradas 
válidas se forem 
executadas na 
íntegra. 
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 3º 
Periodo/ 
Módulo 

O Integrado/articuldo não 
tem prova técnica no 3º P. 

Profissional: Uma escala 
maior e sua relativa (ou 
homónima) menor 
(preferencialmente 
melódica) e respetivos 
arpejos maior e menor 
(estado fundamental, 6, 
4/6, 7M e 7dim), na 
extensão de 3 ou 4 
oitavas, cordas duplas 
(3ªas, 6ªas e 8ªas) na 
extensão de duas ou três 
oitavas, executados de 
memória;  
 

Um estudo 

Uma leitura à primeira 
vista. 

Uma peça de autor 
português; 

 

Um primeiro 
andamento ou 
segundo e terceiro 
andamento de 
concerto. 
 
Tempo max: 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: Uma das obras 
deverá ser 
interpretada de cor. 

§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e compreensão do 

texto musical (na leitura à 1ª vista) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco  
 

Avaliação contínua: 
60%; 
 
Prova de recital: 
40% 
 
NOTA:  
-O repertório 
apresentado não 
pode ser repetido 
de um módulo para 
o outro. 
-As provas só serão 
consideradas 
válidas se forem 
executadas na 
íntegra. 
 

 

* Os alunos do ensino profissional poderão ser dispensados das cordas dobradas nos primeiros 3 módulos.l  
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PROVAS DE AVALIAÇÃO 7ºGRAU – 11ºANO (INTEGRADO, ARTICULADO E PROFISSIONAL) 

 

PERIODO  PROVA TÉCNICA PROVA DE RECITAL COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
1º 
Periodo / 
Módulo 

Uma escala maior e sua 
relativa (ou homónima) 
menor (preferencialmente 
melódica) e respetivos 
arpejos maior e menor 
(estado fundamental, 6, 
4/6, 7M e 7dim), na 
extensão de 3 ou 4 
oitavas, cordas duplas 
(3ªas, 6ªas e 8ªas) na 
extensão de duas ou três 
oitavas, executados de 
memória;  
 
Uma leitura à primeira 
vista; 
 
Integrado/articulado: Um 
estudo de entre dois, de 
autores diferentes, à 
escolha do júri. 
 
Profissional: Dois estudos 
de entre quatro, de 
autores diferentes, sendo 
um à escolha do júri, outro 
à escolha do aluno. 
 

Um andamento das 
Seis Sonatas e Partitas 
de Bach ou Fantasias 
de Telemann ou 
qualquer obra 
polifónica para 
violino solo; 

 

Uma peça ou 
andamento de 
concerto ou sonata 
com piano. 
 
Tempo max: 20 min. 
 
 
 
 
 
Obs: Uma das obras 
deverá ser 
interpretada de cor. 
 

 
§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e compreensão do 

texto musical (na leitura à 1ª vista) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco  
 

Avaliação contínua: 
50%; 
 
Prova técnica: 
20%; 
 
 
Prova de recital: 30% 
 
NOTA:  
-O repertório 
apresentado não 
pode ser repetido 
de um módulo para 
o outro. 
-As provas só serão 
consideradas 
válidas se forem 
executadas na 
íntegra. 
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2º 
Periodo/ 
Módulo 

 
Uma escala maior e sua 
relativa (ou homónima) 
menor (preferencialmente 
melódica) e respetivos 
arpejos maior e menor 
(estado fundamental, 6, 
4/6, 7M e 7dim), na 
extensão de 3 ou 4 
oitavas, cordas duplas 
(3ªas, 6ªas e 8ªas) na 
extensão de duas ou três 
oitavas, executados de 
memória;  
 
 
Um estudo e um capricho; 
 
Uma leitura à primeira 
vista. 
 
 
 

 
Um andamento de  
concerto ou sonata 
do período clássico; 
 
Uma peça 
virtuosística. 
 
Tempo max: 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: Uma das obras 
deverá ser interpreta-
da de cor. 

 
§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e compreensão do 

texto musical (na leitura à 1ª vista) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco  

 
Avaliação contínua: 
50%; 
 
Prova técnica: 20%; 
 
Prova de recital: 
30% 
 
NOTA:  
-O repertório 
apresentado não 
pode ser repetido 
de um módulo para 
o outro. 
-As provas só serão 
consideradas 
válidas se forem 
executadas na 
íntegra. 
 

3º 
Periodo/ 
Módulo 

O Integrado/articulado 
não tem prova técnica no 
3º P. 

Profissional: Uma escala 
maior e sua relativa (ou 
homónima) menor 
(preferencialmente 
melódica) e respetivos 

Um primeiro 
andamento ou 
segundo e terceiro 
de concerto. 

 

Uma peça 
portuguesa 
obrigatória entregue 

§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

Avaliação contínua: 
50%; 
 
Prova de recital: 
50% 
 
NOTA:  
-O repertório 
apresentado não 
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 arpejos maior e menor 
(estado fundamental, 6, 
4/6, 7M e 7dim), na 
extensão de 3 ou 4 
oitavas, cordas duplas 
(3ªas, 6ªas e 8ªas) na 
extensão de duas ou três 
oitavas, executados de 
memória;  
 
Um estudo; 

Uma leitura à primeira 
vista. 

ao aluno pela classe 
de violino com, pelo 
menos, um mês de 
antecedência da 
prova. 
 
Tempo max: 20 min. 
 
 
Obs: Uma das obras 
deverá ser 
interpretada de cor. 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e compreensão do 

texto musical (na leitura à 1ª vista) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco  
 

pode ser repetido 
de um módulo para 
o outro. 
-As provas só serão 
consideradas 
válidas se forem 
executadas na 
íntegra. 
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PROVAS DE AVALIAÇÃO 8ºGRAU – 12ºANO (INTEGRADO, ARTICULADO E PROFISSIONAL) 

 

PERIODO  PROVA TÉCNICA PROVA DE RECITAL COMPETÊNCIAS E DESTREZAS A AVALIAR COTAÇÕES 
1º 
Periodo/ 
Módulo 

Uma escala maior e sua 
relativa (ou homónima) 
menor (preferencialmente 
melódica) e respetivos 
arpejos maior e menor 
(estado fundamental, 6, 
4/6, 7M e 7dim), na 
extensão de 3 ou 4 
oitavas, cordas duplas 
(3ªas, 6ªas ,8ªas e 10ªas) na 
extensão de duas ou três 
oitavas, executados de 
memória; 
 
Um estudo de entre dois, 
de autores diferentes, 
escolhido pelo júri; 
 
Dois excertos de orquestra; 
 
Uma leitura à primeira 
vista. 
 
 
 

Um andamento das 
Seis Sonatas e Partitas 
de Bach ou Fantasias 
de Telemann ou 
qualquer obra 
polifónica para 
violino solo; 

 

Uma peça ou 
andamento de 
concerto ou sonata 
com piano. 
 
Tempo max: 20 min. 
 
 
Obs: Uma das obras 
deverá ser 
interpretada de cor. 

 
§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e compreensão do 

texto musical (na leitura à 1ª vista) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco  
 

Avaliação contínua: 
50%; 
 
Prova técnica: 
20%; 
 
 
Prova de recital: 30% 
 
NOTA:  
-As provas só serão 
consideradas 
válidas se forem 
executadas na 
íntegra. 
 

2º 
Periodo/ 

Uma escala maior e sua 
relativa (ou homónima) 

Uma peça de autor 
português; 

 
§ Afinação 

Avaliação contínua: 
50%; 
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 Módulo menor (preferencialmente 
melódica) e respetivos 
arpejos maior e menor 
(estado fundamental, 6, 
4/6, 7M e 7dim), na 
extensão de 3 ou 4 
oitavas, cordas duplas 
(3ªas, 6ªas ,8ªas e 10ªas) na 
extensão de duas ou três 
oitavas, executados de 
memória; 
 
Um capricho; 
 
Dois excertos de orquestra; 
 
Uma leitura à primeira 
vista. 

 

 

Uma peça de 
carácter virtuosística. 
 
Tempo max: 20 min. 
 
 
 
 
 
Obs: Uma das obras 
deverá ser 
interpretada de cor. 

§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 
§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 

fraseado) 
§ Velocidade de leitura e compreensão do 

texto musical (na leitura à 1ª vista) 
§ Apresentação do programa e atitude em 

palco  
 

 
Prova técnica: 20%; 
 
Prova de recital: 
30% 
 
NOTA:  
-As provas só serão 
consideradas 
válidas se forem 
executadas na 
íntegra. 
 

3º 
Periodo/ 
Módulo 

 Integrado/articulado: 
PAA, repertório livre 
entre 30 a 45 minutos. 
A classe recomenda 
que seja incluída na 
prova: 
-um estudo/capricho 
-um andamento das 
seis sonatas e partitas 
de Bach 
-um 1º andamento 
de concerto do 
período clássico ou 

§ Afinação 
§ Regularidade rítmica 
§ Articulação e clareza (flexibilidade) 
§ Funcionamento da mão esquerda; 

vibrato, mudanças de posição, 
harmónicos, etc. 

§ Conhecimento de todo o ponto  
§ Conhecimento de todo o mecanismo do 

arco 
§ Sonoridade 
§ Abordagem formal e estilística 

 
 
No último período 
do 12º ano, a 
avaliação será feita 
de acordo com as 
regras a serem 
discutidas em CP 
(PAA, etc.). 
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 romântico. 
 
Profissional: PAP 
(recital com 
programa à escolha 
e duração de 45min.) 

§ Respeito ao texto musical (dinâmica, 
fraseado) 

§ Velocidade de leitura e compreensão do 
texto musical (na leitura à 1ª vista) 

§ Apresentação do programa e atitude em 
palco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Escola de Musica 
         Conservatório Nacional 

 30 

  

QUESTÕES DIVERSAS REGULAMENTARES 

PROVA DE ADMISSÃO AO ENSINO OFICIAL (1º Grau) 
 
Poderão verificar-se as seguintes situações, de acordo ao percurso anterior do candidato: 
1. Frequentou mais de um ano do curso de iniciação – entra no 1º grau ou é excluído; 
2. Frequentou só um ano do curso de iniciação – poderá ser admitido ao 1º grau ou permanecer um ano em regime 

experimental (Normas internas, § 13.2); 
3. Candidata-se directamente ao ensino oficial na EMCN, com conhecimentos anteriores do instrumento - poderá ser admitido 

ao 1º grau ou permanecer um ano em regime experimental; 
4. Candidata-se directamente ao ensino oficial, sem conhecimentos anteriores do instrumento – poderá ser admitido em regime 

experimental (por um ano); 
5. Os alunos em regime experimental terão de prestar nova prova de admissão no final do ano. 
6. O professor deve entregar ao encarregado de educação uma cópia dos objectivos do ano em que se encontra o aluno. 
 
PESO RELATIVO DAS PROVAS DE AVALIAÇÃO 
 
As provas terão o peso – MERAMENTE INDICATIVO, POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE - de 30 % relativamente à avaliação 
sumativa final do respectivo grau. Caso a avaliação obtida na prova seja superior à avaliação contínua, avaliação sumativa final 
corresponderá à da prova. 
 
CONSTITUIÇÃO DO JURI 
 
O Júri das provas e exames será normalmente constituído por três professores e um suplente. duas excepções: 

- no exame final, de 8º grau, serão cinco os membros do Júri; 
- nas provas intercalares (técnicas) poderão ser constituídos Júris de apenas dois membros; 

Os restantes professores presentes poderão participar na votação se tiverem assistido às audições na íntegra e se o júri aceitar. 
 
NOTA: 
Em caso algum poderá ser o repertório repetido noutra prova, integral ou parcialmente, mesmo tratando-se de uma reprovação e 
repetição da prova. 
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Informação. Prova de equivalência à frequência do 5º grau de violoncelo 

       

                                              

                                                     CONTEÚDOS 

                                        Prova/recital de programa livre 

                                                Exemplo de programa: 

 
o Uma escala na extensão de três oitavas, Maior e menor melódica e 

harmónica (relativa ou homónima) 
 

o Arpejos correspondentes, Maior e menor no estado fundamental, na 
extensão de três oitavas 
 

o Um estudo à escolha 
Exemplos: 

 S. Lee, 40 Estudos melódicos, op. 31 
 F. A Kummer, Estudo, op. 57 
 F. Dotzauer, 2º livro 

 
 

o Uma peça à escolha do aluno/candidato  
Exemplos: 

 W. H. Squire, Tarantela, op. 23. 
 J. Braga Santos, Ária nº 1 
 A. Glazunov, Serenata Espanhola, op. 20 

 
o Dois andamentos contrastantes de uma sonata ou primeiro 

andamento de concerto ou segundo e terceiro andamentos de 
concerto 

      Exemplos: 
 A. Vivaldi, Sonatas 
 B. Marcello, Sonatas 
 J. Klengel, Concertino em sol maior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



o COMPETÊNCIAS A AVALIAR 

       
 Afinação 

 
 Regularidade rítmica 

 
 Funcionamento da mão esquerda,  

vibrato, mudanças de posição, articulação e clareza 
 

 Funcionamento do arco 
 
 

 Sonoridade 
 

 Dinâmica, fraseado 
 

 Compreensão do texto musical 
 

 Apresentação do programa e atitude em palco 
 
 
 
               COTAÇÕES 

         Parâmetros técnicos: 50% 

 Parâmetros interpretativos: 40% 

 Parâmetros comportamentais: 10% 

 

 

 

 A prova de avaliação final é cotada de 1 a 5 

 O aluno deve cumprir todos os conteúdos da prova. Só assim a mesma 

será considerada válida. 

 As peças e o material didático apresentados devem ilustrar o 

cumprimento dos objetivos enunciados no programa para o respetivo 

ano. 

 A execução do programa de memória será valorizada. 

 



  

 

 

Informação. Prova de equivalência à frequência do 8º grau de violoncelo 

       

                                              

                                                     CONTEÚDOS 

                                        Prova/recital de programa livre 

                                                Exemplo de programa: 

 

1) Um  estudo à escolha do aluno. 

 

                        Ex: Popper, Dupport, Piatti, Servais, Dotzauer 3º livro, etc. 

 

2) Prelúdio e uma dança de uma Suite de J. S. Bach. 

 

3) Uma peça à escolha do aluno. 

 

Ex:  

Popper – Polonaise de Concert Op. 14 / Tarantella Op.33 

Rachmaninov – Vocalise Op. 34 

Fauré – Elegia Op. 24 

F. de Freitas – Nocturno 

D. Van Goens - Scherzo 

 

4) Uma peça de autor português à escolha do aluno. 

 

                  5) 1º Andamento de um concerto ou 2 andamentos 

contrastantes no caso de concertos de dimensões mais reduzidas. 

 

 

                       Ex. de apenas 1º andamento: 

Lalo, Kabalewsky, Popper, Dvorak, Haydn, Schumann etc. 

Ex. De dois andamentos: 

Leo, Karl Ph. E. Bach etc. 
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Informação. Prova de equivalência à frequência do 5º grau de contrabaixo 

CONTEÚDOS 
Prova/recital de programa livre 

Exemplo de programa: 

• Uma escala na extensão de três oitavas, Maior e menor melódica e harmónica (relativa ou 
homónima) 

• Arpejos correspondentes, Maior e menor no estado fundamental, na extensão de três oitavas 

1. Um estudo à escolha do aluno/candidato 
Exemplos: 

• Michaelis - 6 Estudos 
• Hrabě - 86 Estudos  
• Sturm - 110 Estudos Op.20, Part I 
• Sturm - 110 Estudos Op.20, Part II 

2. Uma peça à escolha do aluno/candidato  
Exemplos: 

• J.Haydn - Andante 
• M. Haydn - Minueto 
• Fauré - Aprés Un Rêve 
• Koussevitzky - Chanson Triste 

3. Dois andamentos contrastantes de uma sonata ou concerto 
Exemplos: 

• A. Vivaldi - Sonatas 
• B. Marcello - Sonatas 
• Eccles - Sonata 
• Capuzzi - Concerto 

"  de "1 3
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COMPETÊNCIAS A AVALIAR 

• Afinação 
• Regularidade rítmica 
• Funcionamento da mão esquerda: vibrato, mudanças de posição, articulação e clareza 
• Funcionamento do arco 
• Sonoridade 
• Dinâmica, fraseado 
• Compreensão do texto musical 
• Apresentação do programa e atitude em palco 

COTAÇÕES 

• Parâmetros técnicos: 50% 
• Parâmetros interpretativos: 40% 
• Parâmetros comportamentais: 10% 

Observações: 
• A prova de avaliação final é cotada de 1 a 5 
• O aluno deve cumprir todos os conteúdos da prova. Só assim a mesma será considerada válida. 
• As peças e o material didático apresentados devem ilustrar o cumprimento dos objetivos 

enunciados no programa para o respetivo ano. 
• A execução do programa de memória será valorizada. 

"  de "2 3
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Informação. Prova de equivalência à frequência do 8º grau de violoncelo 

CONTEÚDOS 
Prova/recital de programa livre 

Exemplo de programa: 

1. Um  estudo à escolha do aluno 
 Exemplos: 

• Kreutzer - 20 Estudos 
• Storch - 32 Estudos 
• Simandl - Estudos Concerto 
• Nanny - Études de Virtuosité 
• Mengoli - 20 Concert Studies 
• A. Weber - 15 estudos melódicos (Leduc) 

2. Uma peça a solo 
Exemplos: 
• Henze - Serenade 
• Henze - S. Biagio 9 Agosto ore 1207 
• Bach - Transcrição das Suites para Violoncelo Solo 

3. Uma peça à escolha do aluno 
Exemplos: 
• Rachmaninov - Vocalise Op. 34 
• Fauré - Elegia Op. 24 
• D. Van Goens - Scherzo 

4. Um concerto ou sonata do período clássico ou posterior 
 Exemplos: 

• Hindemith - Sonata 
• Dittersdorf - Concerto 
• Dragonetti - Concerto 
• Koussevitzky - Concerto 

"  de "3 3
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