Programa 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)
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Provas de Avaliação Final
do Curso de Violoncelo
(Revisão de fevereiro de 2014)
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PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DO 1º GRAU
CONTEÚDOS
•

•

•

COMPETÊNCIAS A AVALIAR

Uma escala de duas oitavas e
respetivo arpejo no estado
fundamental

•

Afinação

•

Regularidade rítmica

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

•

Postura do corpo e mãos

•

Funcionamento do arco;
utilização do arco

•

Conhecimento da primeira
posição e extensões

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

•

•
•
•

COTAÇÕES
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.

Sonoridade clara
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PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL DO 2º GRAU
•

•

•

CONTEÚDOS
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

•

COMPETÊNCIAS A AVALIAR
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

•
•
•

COTAÇÕES
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
CONTEÚDOS

COMPETÊNCIAS A AVALIAR

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

•

Postura do corpo e mãos

•

Afinação

•

Arpejos correspondentes no
estado fundamental

•

Regularidade rítmica

•

Um estudo à escolha
Exemplo:
o D. Popper, 15 Estudos
Fáceis, op. 76/1, nº 2

•

Articulação e clareza

•

Funcionamento do arco: détaché
e legato

•

Uma peça à escolha

•

Conhecimento das primeiras
quatro posições

•

Sonoridade

•

Domínio do fraseado

•

Apresentação do programa e
atitude em palco

•

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

COTAÇÕES
•
•
•

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

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

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
CONTEÚDOS

COMPETÊNCIAS A AVALIAR

COTAÇÕES
•
•
•

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

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

•

Afinação

•

Regularidade rítmica

•

Arpejos correspondentes no
estado fundamental

•

Funcionamento do arco

•

Um estudo à escolha
Exemplos:
o S. Lee, 40 Estudos, op. 31,
nº1, nº 13
o D. Dotzauer, 1º livro, nº 23

•

OBSERVAÇÕES:
• A prova de avaliação final tem um
peso – indicativo - de 25% na
Funcionamento da mão esquerda,
vibrato, mudanças de posição,
avaliação sumativa final.
articulação e clareza

•

•

•

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

•

Conhecimento até à quinta
posição

•

Sonoridade

•

Domínio do fraseado

•

Compreensão do texto musical

•

Apresentação do programa e
atitude em palco

•

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
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

COMPETÊNCIAS A AVALIAR
•
•
•

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

•

Afinação

•

Regularidade rítmica

•

•

Funcionamento da mão esquerda,
vibrato, mudanças de posição,
OBSERVAÇÕES:
articulação e clareza
• A prova de avaliação final tem um
Funcionamento do arco
peso – indicativo - de 25% na
avaliação sumativa final.
Sonoridade

•

Dinâmica, fraseado

•

Compreensão do texto musical

•

Apresentação do programa e
atitude em palco

•

•
•

•

•

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
CONTEÚDOS
•

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

COMPETÊNCIAS A AVALIAR
•
•
•

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

•

Afinação

•

Regularidade rítmica

•

Funcionamento da mão esquerda,
vibrato, mudanças de posição,
articulação e clareza, velocidade, OBSERVAÇÕES:
posições em toda a extensão do
• A prova de avaliação final tem um
violoncelo
peso – indicativo - de 25% na
Funcionamento do arco
avaliação sumativa final.
Uniformidade e qualidade sonoras

•
•
•

Combinação de diferentes golpes
de arco

•

•

Dinâmica, fraseado

•

•

Compreensão do texto musical

•

Apresentação do programa e
atitude em palco

•

•

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
CONTEÚDOS

COMPETÊNCIAS A AVALIAR
•
•
•

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

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

•

Afinação

•

Regularidade rítmica

•

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.

Funcionamento da mão esquerda,
vibrato, mudanças de posição,
articulação e clareza, velocidade, OBSERVAÇÕES:
posições em toda a extensão do
• A prova de avaliação final tem um
violoncelo
peso – indicativo - de 25% na
Funcionamento do arco
avaliação sumativa final.
Uniformidade e qualidade sonoras

•

•

•

•
•

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

•

Combinação de diferentes golpes
de arco

•

•

Dinâmica, fraseado

•

•

Compreensão do texto musical

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

•

Apresentação do programa e
atitude em palco

•

•

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: 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.
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Escola de Música do Conservatório Nacional
Bases de Trabalho do Curso Básico/Secundário de Violoncelo
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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

§

Ser capaz de se sentar
correctamente ao violoncelo

§

Posição sentada ao
violoncelo

§

Diferentes exercícios nas
quatro cordas soltas

§

Ser capaz de utilizar
correctamente o arco

§

Mão direita

§

Exercícios de mudanças de
corda

§

Distribuição do arco

§

Ser capaz de combinar várias
arcadas, bem como diferentes
velocidades de arco

§

Exercícios com diferentes
arcadas e velocidades de
arco

§

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

§

§
§
§

§

Funcionamento dos
dedos da mão
esquerda sobre as
quatro cordas

Compreender o funcionamento
dos dedos da mão esquerda
sobre as quatro cordas

§

Primeira posição da
mão esquerda

Dominar toda a primeira posição
da mão esquerda

§

Coordenação das
duas mãos

Ser capaz de coordenar ambas
as mãos
Ser capaz de uma auto-correcção
baseada numa audição crítica

§

Memória musical

§

Desenvolvimento
auditivo progressivo

§

Exercícios de coordenação
das duas mãos na área da
primeira posição

§

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

Propostas de Trabalho
§

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
§

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

§

Avaliação no
final do ano:
prova com júri
– 25%

15

Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa

Curso de Violoncelo
2º Grau – 6º ano
Matriz de objectivos e conteúdos
Objectivos

Conteúdos

§

Dominar toda a primeira
posição da mão esquerda

§

Primeira posição
da mão esquerda

§

Dominar as posições de
extensão e iniciar o
trabalho sobre as
mudanças de posição.

§

Posição de
extensão

§

A quarta posição

Ser capaz de combinar
várias arcadas, bem
como diferentes
velocidades de arco

§

Diferentes arcadas
e velocidades de
arco

§

§

§

Ser capaz de executar as
obras musicais de
memória (optativo)
Ser capaz de uma autocorrecção baseada numa
audição crítica

§

Memória musical

§

Desenvolvimento
auditivo
progressivo

Estratégias
§

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 autocorrecção

Propostas de Trabalho
§

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
§

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
§

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

§

§
§

§

Conteúdos
§

Meia, primeira,
§
segunda, terceira e
quarta posição da mão
esquerda

Exercícios para o
§
conhecimento das: meia,
primeira, segunda, terceira
e quarta posição

§

Mudanças de posição

§

Exercícios de mudanças
de posição

§

Desenvolvimento da
articulação e
velocidade da mão
esquerda

§

Exercícios para
articulação e velocidade
da mão esquerda

Ser capaz de combinar várias
arcadas, bem como diferentes
velocidades de arco
§

Diferentes arcadas e
velocidades de arco

§

Exercícios para os golpes
de arco détaché e legato

§

Détaché e legato

§

§

Memória musical

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

§

Desenvolvimento
auditivo progressivo

Conhecer os golpes de arco
détaché e legato
Ser capaz de executar as
obras musicais de
memória(optativo)
Ser capaz de uma autocorrecção baseada numa
audição crítica

Estratégias

Propostas de Trabalho

Avaliação

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

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

§

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 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

§

Conhecer e trabalhar a quinta
posição da mão esquerda

§

Quinta posição da
mão esquerda

§

Conhecer e trabalhar a sexta
posição da mão esquerda

§

Sexta posição da
mão esquerda

§

Iniciar o estudo do vibrato

§

Mudanças de
posição

§

Ser capaz de realizar
mudanças de posição entre
todas as posições conhecidas

§

Vibrato

§

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 autocorrecção baseada numa
audição crítica

Estratégias
§

Exercícios para o
conhecimento da quinta
posição

§

Exercícios para o
conhecimento da sexta
posição

§

§

§

Memória musical

§

Desenvolvimento
auditivo progressivo

§

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

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 autocorrecção

Desenvolvimento
dos golpes de arco
estudados

Propostas de Trabalho

§

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

Avaliação
§

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
§

Trabalhar a articulação e a
velocidade da mão esquerda

Conteúdos
§

Desenvolvimento da
articulação e da velocidade
da mão esquerda

§

Conhecer e trabalhar vibrato

§

Ser capaz de fazer acentos

§

Vibrato

§

Conhecer e trabalhar o golpe de
arco martelé

§

Acentos

§

Martelé

§

Combinação de diferentes
golpes de arco

§

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)

Estratégias
§

Exercícios para
articulação e
velocidade da
mão esquerda

§

Exercícios para
o vibrato

§

Uniformidade sonora

§

Direcção da frase

§

A forma e o estilo musicais

§

Memória musical

§

Desenvolvimento auditivo
progressive

§

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

Exercícios para
os diversos
golpes de arco
§

§
§

Propostas de Trabalho

Trabalho de
desenvolvimento
progressivo da
audição crítica e
da autocorrecção

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

Avaliação
§

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

§

Avaliação no
final do ano:
prova com júri
– 30%

Ser capaz de uma auto-correcção
baseada numa audição crítica
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Curso de Violoncelo
6º Grau – 10º ano
Matriz de objectivos e conteúdos
Objectivos
§

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

Conteúdos
§

Posição de oitava da
mão esquerda

§

Velocidade da mão
esquerda em toda a
extensão do
violoncelo

§

Acordes

§

Vibrato –
desenvolvimento

§

Détaché –
desenvolvimento

§

Estratégias
§

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

Spiccatto

§

Exercícios para spiccatto

§

Acentos / martelé –
desenvolvimento

§

Exercícios para acentos
e martelé

§

Memória musical

§

§

Desenvolvimento
auditivo progressivo

Trabalho de
desenvolvimento
progressivo da audição
crítica e da autocorrecção

Propostas de Trabalho
§

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
§

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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Curso de Violoncelo
7º Grau – 11º ano
Matriz de objectivos e conteúdos
Objectivos

Conteúdos

Estratégias

§

Conhecer e trabalhar sautillé

§

Sautillé

§

Exercícios para sautillé

§

Conhecer e trabalhar staccatto

§

Staccatto

§

Exercícios para staccatto

§

Ser capaz de combinar
diferentes golpes de arco

§

Combinação de
diferentes golpes de
arco

§

Exercícios para a
combinação de diversos
golpes de arco

§

Uniformidade e
qualidade sonoras

§

Trabalho de
uniformidade e qualidade
do som

§

Cordas dobradas:
terceiras, sextas e
oitavas

§

Escalas e exercícios em
terceiras, sextas e
oitavas

Posições da mão
esquerda em toda a
extensão do violoncelo

§

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

§

Trabalho de
desenvolvimento
progressivo da audição
crítica e da autocorrecção

§
§

§

§

§

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 autocorrecção baseada numa
audição crítica

§

§

Velocidade da mão
esquerda

§

Memória musical

§

Desenvolvimento
auditivo progressivo

Propostas de Trabalho
§

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
§

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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Curso de Violoncelo
8º Grau – 12º ano
Matriz de objectivos e conteúdos
Objectivos
§

§

§

Conhecer e trabalhar
harmónicos naturais e
artificiais

Conteúdos
§

§
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

Estratégias
§

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

Propostas de Trabalho

Avaliação

§

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

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
1º módulo
2º módulo
3º módulo

•

Prova técnica
18%
18%
18%

Prova de recital
12%
22%
22%

Avaliação Contínua
50%
50%
50%

Prova técnica
20%
20%
20%

Prova de recital
30%
30%
30%

Avaliação Contínua
50%
50%
50%

Prova técnica
20%
20%
20%

Prova de recital
30%
30%
30%

2º ANO
Módulos
1º módulo
2º módulo
3º módulo

•

Avaliação Contínua
70%
60%
60%

3º ANO
Módulos
1º módulo
2º módulo
3º módulo

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.

29

