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DISCIPLINA	DE	CANTO	
INFORMAÇÃO		|		PROVAS	de	ADMISSÃO	aos	vários	níveis	de	ensino	

		

PREÂMBULO		

Serve	 o	 presente	 documento	 de	 guia	 de	 orientação	 para	 o	 processo	 de	 admissão	 aos	
Cursos	 Básico	 (3º	 ciclo)	 e	 Secundário	 de	 Canto,	 incluindo	 as	 situações	 de	 reorientação	
curricular/mudança	de	instrumento,	bem	como	a	admissão	para	a	aprendizagem	de	Canto	
como	2º	Instrumento.	

O	 Curso	 Básico	 (3º	 ciclo)	 tem	 como	 objectivo	 primordial	 dotar	 o	 aluno	 	 de	 uma	 voz	
funcional	 que	 lhe	 permita	 cantar	 em	 conforto	 nas	 disciplinas	 de	 Coro	 e	 de	 Formação	
Musical.	Introduz	o	conhecimento	do	aparelho	fonador	e	promove	a	consciencialização	de	
mecanismos	 de	 suporte	 do	 ar	 na	 sua	 forma	 mais	 simplificada.	 Desenvolve	 o	 sentido	
musical	pelo	trabalho	do	fraseio	vocal,	percorrendo	géneros,	estilos	e	épocas	diversas.	

O	Curso	 Secundário	 tem	 como	 função	 central	 dotar	 o	 aluno	 de	 uma	destreza	 vocal,	 de	
uma	 identidade	 tímbrica	 e	de	um	conhecimento	abrangente	do	 reportório	vocal	que	 lhe	
permitam	 a	 candidatura	 futura	 a	 um	 Curso	 Superior	 de	 Canto,	 a	 integração	 em	 coros	
profissionais,	bem	como	o		uso	da	voz	cantada	noutras	valências	que	lhe	resultem	úteis	na	
sua	 vida	 profissional,	 designadamente	 na	 aquisição	 de	 formação	 superior	 nas	 áreas	 da	
Formação	Musical	ou	da	Direção	Coral.	

	

1.	CURSO	BÁSICO		(3º	ciclo		|		7º.	8º	e	9º	anos	de	escolaridade)	

1.1.	PROVA	DE	ACESSO	AO	3º	GRAU	(7º	ano)	

Conteúdos:	
• Uma	peça	vocal	com	acompanhamento		ao	piano	
• Ao	 candidato	 poderão	 ser	 pedidos	 alguns	 exercícios	 vocais,	 bem	 como	 a	

reprodução	de	frases	melódicas,	para	aferir	a	sua	aptidão	vocal,		para	além	da	
acuidade	auditiva,	rítmica,	melódica	e	afinação.	

	
O	candidato	deve	preparar	e	apresentar	uma	pequena	peça	do	repertório	vocal,	ária	
ou	canção,	em	língua	portuguesa	ou	italiana.	
	
A	 seleção/escolha	 da	 peça	 cabe	 ao	 próprio	 aluno	 que	 poderá	 aconselhar-se	
previamente	junto	dos	professores	da	classe,	nas	aulas	de	preparação	calendarizadas	
para	apoio.	Aconselha-se	o	candidato	a	apresentar	a	peça	de		memória.		

	
Competências	a	observar:	

• O	 candidato	 deve	 demonstrar	 possuir	 um	 aparelho	 vocal	 funcional.	 No	 que	
concerne	 a	 saúde	 vocal,	 se	 a	 sua	 prestação	 revelar	 indícios	 de	 disfonia	
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(rouquidão,	 soprosidade,	 cansaço	 vocal	 ou	 outros),	 o	 júri	 poderá	 fazer	
depender	 a	 sua	 apreciação,	 da	 realização	 de	 um	 exame	 médico	 da	
especialidade,	ficando	a	admissão	condicionada	ao	respectivo	relatório.		

• Facilidade	de	afinação	vocal	e	de	memorização	auditiva;	
• Musicalidade	e	atitude	comunicativa.	

	
Parâmetros	de	avaliação:	

• Afinação,	fraseio	musical,	noção	de	pulsação		(45%)	
• Condições	vocais	inatas	e	domínio	técnico		(45%)	
• Postura	e	aptidão	comunicativa	(10%)	

	

1.2.	PROVA	DE	ACESSO	AO	4º	GRAU	(8º	ano)	

Conteúdos:		
• Uma	Canção	em	português		
• Uma	Ária	antiga	em	italiano.	

	
Competências	a	observar:	

• O	 candidato	 deve	 demonstrar	 possuir	 um	 aparelho	 vocal	 funcional.	 No	 que	
concerne	 a	 saúde	 vocal,	 se	 a	 sua	 prestação	 revelar	 indícios	 de	 disfonia	
(rouquidão,	 soprosidade,	 cansaço	 vocal	 ou	 outros),	 o	 júri	 poderá	 fazer	
depender	 a	 sua	 apreciação,	 da	 realização	 de	 um	 exame	 médico	 da	
especialidade,	ficando	a	admissão	condicionada	ao	respectivo	relatório.		

• Facilidade	de	afinação	vocal,	enunciação	do	texto	e	rigor	de	leitura;	
• Musicalidade	e	atitude	comunicativa	

	
Parâmetros	de	avaliação:	

• Afinação,	fraseio	musical,	noção	de	pulsação		(45%)	
• Condições	vocais	inatas	e	domínio	técnico		(45%)	
• Postura	e	aptidão	comunicativa	(10%)	

	

1.3.	PROVA	DE	ACESSO	AO	5º	GRAU	(9º	ano)	

Conteúdos:	
O	candidato	deve	apresentar	:	

• Uma	Ária	antiga	
• Uma	Canção	em	língua	portuguesa	
• Uma	Canção	num	idioma	que	não	o	português		

	
Competências	a	observar:	

• Compreensão	 do	 processo	 respiratório	 (realização	 de	 inspirações	 amplas	 e	
expirações	controladas);	

• Eficácia	de	utilização	dos	ressoadores;	
• Articulação	fonética	e	qualidade	das	vogais;	
• Facilidade	de	afinação	vocal,	enunciação	do	texto	e	rigor	de	leitura;	
• Musicalidade	e	atitude	comunicativa.	
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Parâmetros	de	avaliação:	
• Afinação,	fraseio	musical,	noção	de	pulsação		(45%)	
• Competência	vocal	e	domínio	técnico		(45%)	
• Postura	e	aptidão	comunicativa		(10%)	

	

2.	CURSO	SECUNDÁRIO	(10º,	11º	e	12º	anos	de	escolaridade)	

2.1.	PROVA	DE	ACESSO	AO	6º	GRAU	(10º	ano)	

Conteúdos:	
• Uma	peça	vocal	com	acompanhamento		ao	piano	
• Ao	 candidato	 poderão	 ser	 pedidos	 alguns	 exercícios	 vocais,	 bem	 como	 a	

reprodução	 de	 frases	 melódicas,	 para	 aferir	 a	 sua	 aptidão	 vocal,	 	 além	 da	
acuidade	auditiva,	rítmica,	melódica	e	afinação.	

	
O	candidato	é	convidado	a	preparar	e	a	apresentar	uma	peça	do	repertório	vocal,	ária	
de	ópera	ou	canção,	em	língua	portuguesa	ou	italiana.		
	
A	 seleção/escolha	 da	 peça	 cabe	 ao	 próprio	 aluno	 que	 poderá	 aconselhar-se	
previamente	junto	dos	professores	da	classe,	nas	aulas	de	preparação	calendarizadas	
para	apoio.	Aconselha-se	o	candidato	a	apresentar	a	peça	de		memória.		
	
Competências	a	observar:	

• O	 candidato	 deve	 demonstrar	 possuir	 um	 aparelho	 vocal	 funcional.	 No	 que	
concerne	 a	 saúde	 vocal,	 se	 a	 sua	 prestação	 revelar	 indícios	 de	 disfonia	
(rouquidão,	 soprosidade,	 cansaço	 vocal	 ou	 outros),	 o	 júri	 poderá	 fazer	
depender	 a	 sua	 apreciação,	 da	 realização	 de	 um	 exame	 médico	 da	
especialidade,	ficando	a	admissão	condicionada	ao	respetivo	relatório.		

• Deve	ser	capaz	de	cantar	as	 linhas	melódicas	com	correcta	afinação,	rigor	de	
leitura	 e	 coerência	 de	 pulsação,	 conseguindo	 integrar-se	 na	 estrutura	 do	
acompanhamento	ao	piano;	

• Facilidade	de	afinação	vocal;	
• Musicalidade	e	atitude	comunicativa	
• Memorização	

	
Parâmetros	de	avaliação:	

• Afinação,	fraseio	musical,	noção	de	pulsação		(45%)	
• Condições	vocais	inatas	e	domínio	técnico		(45%)	
• Postura	e	aptidão	comunicativa	(10%)	

	

2.2.	PROVA	DE	ACESSO	AO	7º	GRAU	(11º	ano)	

Conteúdos:	
O	candidato	deve	apresentar:	

• Uma	Ária	antiga	
• Uma	Mélodie	ou	um	Lied	
• Uma	Ária	de	Oratória	



	
	
	

	
	
	

	 4	

Competências	a	observar:	
• Ser	capaz	de	programar	as	inspirações	de	forma	confortável	e	atempada;	
• Ser	capaz	de	afinar;		
• Ser	 capaz	 de	 programar	 corretamente	 a	 frase	 vocal,	 demonstrando	
conhecimento	da	estrutura	global	da	peça.	

	
Parâmetros	de	avaliação:	

• Afinação,	fraseio	musical,	noção	de	pulsação		(45%)	
• Condições	vocais	inatas	e	domínio	técnico		(45%)	
• Postura	e	aptidão	comunicativa	(10%)	

	

2.3.	PROVA	DE	ACESSO	AO	8º	GRAU	(12º	ano)	

Conteúdos:	
O	candidato	deve	apresentar:	

• Uma	Ária	de	Ópera		
• Uma	Ária	de	Oratória/cantata		
• Uma	Canção	em	português/alemão/francês	

	
Competências	a	observar:	
O	candidato	deve	ser	capaz	de:	

• programar	as	inspirações	de	forma	confortável	e	atempada;	
• manter	uma	boa	afinação;	
• programar	 corretamente	 a	 frase	 vocal,	 demonstrando	 conhecimento	 da	
estrutura	global	da	peça;	

• executar	o	reportório	de	memória;	
• cantar	com	correção	articulatória	e	fonética.	

	
Parâmetros	de	avaliação:	

• Afinação,	fraseio	musical,	noção	de	pulsação		(40%)	
• Competência	vocal	e	domínio	técnico		(40%)	
• Postura,	aptidão	comunicativa	e	coerência	interpretativa		(15%)	
• Grau	de	dificuldade	do	repertório	(5%)	
• 	

	

3.	Admissão	a	Canto	(2º	Instrumento)	

Os	 alunos	 da	 EAMCN	 que	 solicitem	 a	 frequência	 da	 disciplina	 de	 Canto	 como	 2º	
Instrumento,	estão	sujeitos	a	uma	prova	de	admissão	a	ser	efectuada	nos	termos	descritos	
no	ponto	2.1	deste	documento.	
	

EAMCN,	Abril	de	2019	


