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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

CANTO (5º GRAU)                              ANO LECTIVO 2018/2019 

	

A	presente	informação	de	prova	enquadra-se	nas	disposições	contidas	na	Portaria	243-B	
de	2012,	que	cria	e	regulamenta	os	cursos	secundários	artísticos	especializados	de	Música	
e	 de	 Canto,	 aprovando	 os	 respectivos	 planos	 de	 estudo,	 o	 regime	 de	 organização	 e	
funcionamento,	avaliação	e	respectiva	certificação.	

	

1.	CARACTERÍSTICAS		DA	PROVA	

1.1.	O	aluno	candidato	à	realização	desta	Prova	deve	constituir	e	apresentar	publicamente,	
perante	um	Júri,	um	conjunto	de		três	peças	vocais	a	solo,	com	acompanhamento	ao	piano,	
de	acordo	com	o	estipulado	no	ponto	2.		

1.2.	 O	 candidato	 far-se-á	 acompanhar	 por	 um	 pianista	 da	 sua	 escolha,	 que	 será	 o	
acompanhador	 da	 classe	 apenas	 no	 caso	 de	 ter	 frequentado	 a	 disciplina	 de	 Canto	 na	
EAMCN	no	mesmo	ano	em	que	se	propõe	realizar	esta	prova.	

	

2.	ESTRUTURA	DA	PROVA	e	PROGRAMA	

2.1.	Proposto	pelo	aluno	em	formulário	próprio	disponibilizado	pelos	serviços,	nele	deverá	
constar	a	indicação	de:		

• Uma	Canção	de	compositor	português		em	Língua	portuguesa			
• Uma	Canção	ou	Ária	em	Língua	italiana		
• Uma	Canção	em	Língua	estrangeira	(excepto	italiano)		

	

2.2.	 Nenhuma	 substituição	 nas	 peças	 indicadas	 poderá	 ser	 feita	 depois	 de	 submetido	 o	
programa	

2.3.	A	ordem	de	apresentação	das	peças	é	do	livre	arbítrio	do	aluno	candidato	

	

3.	VERIFICAÇÃO	DE	ADMISSIBILIDADE	

3.1.	Com	a	entrega	do	formulário	de	candidatura,	onde	constarão	as	peças	exigidas,	o	Júri	
designado	para	a	prova	verificará	da	sua	adequação	ao	nível	a	que	o	aluno	se	propõe	obter	
a	equivalência,	face	ao	programa	da	disciplina	na	EAMCN.		
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3.2	No	caso	de	não	ser	submetido	no	momento	da	candidatura,	a	proposta	de	programa	
deverá	ser	entregue	na	Secretaria	até	5	semanas	da	data	de	realização	da	Prova.	

3.3.	Em	caso	de	não	admissibilidade,	por	se	considerar	que	o	programa	não	evidencia	um	
patamar	 mínimo	 de	 exigência	 consentâneo	 com	 o	 que	 é	 praticado	 na	 classe	 no	 grau	
correspondente,	o	Presidente	do	Júri	solicita	ao	candidato	nova	seleção	de	peças,	devendo	
fazer	recomendações	sobre	o	repertório.		

	

4.	JÚRI	e	PARÂMETROS	DE	AVALIAÇÃO	

4.1.	 O	 Júri,	 designado	 pelo	 Director,	 será	 constituído	 por	 cinco	 professores,	
maioritariamente	da	disciplina	de	Canto.		

4.2.	Na	avaliação	de	cada	um	dos	itens	da	prova,	o	Júri	adoptará	os	seguintes	parâmetros	
de	apreciação,	cada	um	com	20%	de	ponderação:	

a) Noções	do	mecanismo	de	respiração	e	alinhamento	corporal;		
b) Envolvimento	e	compreensão	musical:	uso	do	texto	e	da	linha	musical	como	meio	

de	expressão	vocal;	
c) Qualidade	vocal:	uso	consciente	dos	vários	espaços	de	ressonância,		

desenvolvimento	e	equilíbrio	dos	diferentes	registos;	
d) Qualidade	da	afinação,	sentido	rítmico	e	de	pulsação;	
e) Correção	na	articulação	e	fonética.	

	
4.3.		Na	classificação	final,	o	peso	relativo	de	cada	umas	das	peças	é	o	seguinte:	

• Canção	de	compositor	português		em	Língua	portuguesa		(40%)	
• Canção	ou	Ária	em	língua	italiana	(30%)	
• Canção	em	Língua	estrangeira	(excepto	italiano)	(30%)	

	

4.4.		A	classificação	final	será	expressa	na	escala	de	0	a	5	valores.	
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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

CANTO (8º GRAU)                              ANO LECTIVO 2018/2019 

	

A	presente	informação	de	prova	enquadra-se	nas	disposições	contidas	na	Portaria	243-B	
de	2012,	que	cria	e	regulamenta	os	cursos	secundários	artísticos	especializados	de	Música	
e	 de	 Canto,	 aprovando	 os	 respectivos	 planos	 de	 estudo,	 o	 regime	 de	 organização	 e	
funcionamento,	avaliação	e	respectiva	certificação.	

O	aluno	candidato	à	realização	desta	Prova	de	Equivalência	à	Frequência	deve	constituir	e	
apresentar	publicamente,	perante	um	Júri,	um	programa	com	acompanhamento	ao	piano,	
nas	condições	adiante	estipuladas:	

	

1.	CARACTERÍSTICAS	e	DURAÇÃO	DA	PROVA	

1.1.	A	PEF	assume	o	carácter	de	um	recital	de	pequeno	formato,	com	um	conjunto	de	peças	
vocais	a	solo	propostas	pelo	candidato	e	sujeitas,	posteriormente,	a	uma	selecção	pelo	Júri	
da	prova,	obedecendo	à	estrutura	que	se	encontra	definida	adiante.	

1.2.	 O	 candidato	 far-se-á	 acompanhar	 por	 um	 pianista	 da	 sua	 escolha,	 que	 será	 o	
acompanhador	 da	 classe	 apenas	 no	 caso	 de	 ter	 frequentado	 a	 disciplina	 de	 Canto	 na	
EAMCN	no	mesmo	ano	em	que	se	propõe	realizar	esta	prova.	

1.3.	Ao	nível	da	conclusão	do	Secundário,	a	prova	deve	ter	um	mínimo	de	20	minutos	e	um	
máximo	de	30	minutos	

	

2.	PROGRAMA	A	SUBMETER	PELO	CANDIDATO	

2.1.	Proposto	pelo	aluno	em	formulário	próprio	disponibilizado	pelos	serviços,	nele	deverá	
constar		a	indicação	de:		

a) Duas	Árias	de	Ópera		(em	Línguas	diferentes);	
b) Uma	Ária	de	Oratória	ou	Cantata;	
c) Quatro	Peças	dos	séc.	XVII,	XVIII	(	ex:	árias	antigas	das	edições	Ricordi	e	Flora,	

Lieder	de	Mozart	e	Haydn,	etc.);	
d) Três	Canções	de	compositor	português	em	Língua	portuguesa;	
e) Três	 Canções	 em	 Língua	 estrangeira,	 uma	 das	 quais	 poderá	 ser	 de	 compositor	

português	 (Lied,	 Mélodie,	 Art	 Song,	 canção	 espanhola,	 brasileira,	 etc),	 com	
obrigatoriedade	de	apresentar,	no	mínimo,	duas	Línguas	diferentes.	
	

2.2.	Para	cada	peça	deve	indicar-se,	obrigatoriamente,	a	respectiva	duração.	
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2.3.	Desta	lista,	o	Júri	da	prova	procederá	à	selecção		das	peças	de	apresentação	
obrigatória		no	recital	(uma	por	cada	alínea).	Este	programa	será	comunicado	ao	
candidato	com	dez	dias	úteis	de	antecedência.	

2.4.	Para	assegurar	que	o	programa	tenha	a	duração	mínima	requerida	de	20	minutos	(ver	
ponto	1.2.),	o	Júri	deverá	complementar	a	escolha	feita	no	ponto	anterior,	com	outra(s)	
peça(s)	constante(s)	do	programa	submetido.	

2.5.	Nenhuma	substituição	nas	peças	 indicadas	poderá	 ser	pedida	pelo	 candidato	depois	
do	Júri	ter	efectuado	a	selecção		do	programa	para	a	prova.	

	

3.	VERIFICAÇÃO	DE	ADMISSIBILIDADE	

3.1.	 Com	 a	 entrega	 do	 formulário	 de	 candidatura,	 onde	 constarão	 as	 peças	 exigidas	 e	
respectiva	duração,	o	Júri	designado	para	a	prova	verificará		da	sua	adequação	ao	nível	a	
que	o	aluno	se	propõe	obter	a	equivalência,	face	ao	programa	da	disciplina	na	EAMCN.		

3.2	 No	 caso	 de	 não	 ser	 submetido	 no	 momento	 da	 candidatura,	 o	 programa	 	 proposto	
deverá	 ser	 entregue	 na	 Secretaria	 até	 5	 semanas	 da	 data	 de	 realização	 da	 Prova.	 A	 não	
observância	desta	condição	poderá	inviabilizar	a	prova.	

3.3.	Em	caso	de	não	admissibilidade,	por	se	considerar	que	o	programa	não	evidencia	um	
patamar	 mínimo	 de	 exigência	 consentâneo	 com	 o	 que	 é	 praticado	 na	 classe	 no	 grau	
correspondente,	o	Presidente	do	Júri	solicita	ao	candidato	nova	seleção	de	peças,	devendo	
fazer	recomendações	sobre	o	repertório.		

	

4.	ESTRUTURA	DA	PROVA	

4.1.	A	prova		está	estruturada	em	5	categorias	ou	tipologias	de	obras.		

No	recital,	o	candidato	apresentará	a	obra	selecionada	pelo	Júri	para	cada	cada	categoria.	
Assim,	 a	 prova	 será	 constituída	 pelos	 itens	 abaixo	 descritos,	 salvaguardando-se	 a	
necessidade	de	integrar	mais	peças	até	perfazer	a	duração	mínima	exigida	de	20	minutos:	

• Uma	Ária	de	Ópera	
• Uma	Ária	de	Oratória	
• Uma	Peça	dos	séc.	XVII,	XVIII		
• Uma	Canção	de	compositor	português	em	língua	portuguesa	
• Uma	Canção	em	língua	estrangeira	

	

4.2.	A	ordem	de	apresentação	das	peças	é	do	livre	arbítrio	do	aluno	candidato.	
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5.	JÚRI	e	PARÂMETROS	DE	AVALIAÇÃO	

5.1.	 O	 Júri,	 designado	 pelo	 Director,	 será	 constituído	 por	 cinco	 professores,	
maioritariamente	da	disciplina	de	Canto.		

5.2.	 Na	 avaliação	 da	 prova,	 o	 Júri	 adoptará	 os	 critérios	 de	 avaliação	 explicitados	 de	
seguida,	emitindo	uma	classificação	na	escala	de	0	a	20	valores.	

5.2.1.	A	cada	peça		corresponderá	a	percentagem	de	20%	sobre	o	total.	Os	parâmetros	a	
avaliar,	em	cada	uma,	serão:	

a) Qualidade	vocal,	afinação,	legato,	rigor	rítmico	e	melódico,	correcção	na	
articulação	e	na	fonética	,	dinâmica		(50%)	

b) Comunicação	com	o	público,	domínio	do	fraseio	musical	e	da	prosódia	(50%)	

	

 


