
 

 

CURSO SECUNDÁRIO DE COMPOSIÇÃO – ALUNOS INTERNOS 

1. O programa do curso consiste na composição de um conjunto de peças no seguinte enquadramento: 

1º Ano - Composições fundamentalmente para instrumento solo 

2º Ano - Composições fundamentalmente para pequenos conjuntos 

3º Ano - Composições para conjuntos de constituição livre e variável (instrumentos, instrumentos + voz, coro 

a-cappella, instrumentos + coro, entre outras possibilidades), essencialmente no âmbito da música de câmara 

2. A avaliação do curso consiste nas seguintes provas: 

2.1 Apresentação de um portefólio com uma seleção de peças representativas no final do 2º período do 2º ano a 

um júri de 3 elementos. 

2.2 Apresentação, num concerto público, de uma peça interpretada ao vivo perante o júri constituído por todos os 

professores do grupo de ATC, no final do 3º período do 2º ano. Na impossibilidade logística de uma 

interpretação ao vivo, o candidato providencia a escuta de uma maquete de uma ou duas peças do seu portefólio. 

2.3 Apresentação de um portefólio com uma seleção de peças representativas no final do 2º período do 3º ano a 

um júri de 3 elementos  

2.4 Apresentação da Prova de Aptidão Artística (PAA) no final do 3º ano perante o júri constituído por todos os 

professores do grupo de ATC do portefólio com as peças compostas mais representativas, discutidas numa 

entrevista com uma duração entre 30 e 45 minutos, seguida da interpretação pública de uma ou duas peças. Na 

impossibilidade logística de uma interpretação ao vivo, o candidato providencia a escuta de uma maquete de 

uma ou duas peças do seu portefólio. 

2.5 Projeção pública de um projeto videográfico inserido no contexto da disciplina Música e Imagem (imagem com 

som incorporado ou imagem coordenada com música ao vivo), após a defesa da PAA e na sequência do concerto 

referido em 2.4 

CALENDARIZAÇÃO 

1. A PAA é calendarizada no 3º período, de acordo com o calendário de exames e após a realização da 1ª fase dos 

exames nacionais.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Pertinência e coerência dos projetos apresentados – 10% 

2. Defesa do portefólio no decurso da entrevista – 20% 

3. Competências evidenciadas Técnico/Científicas e Artísticas – 70% 

JÚRI 

Nomeado pela direção e de acordo com a seguinte constituição: 

Presidente: diretor ou elemento da direção da escola em sua representação 

Vogais: todos os professores do grupo de ATC e o professor da disciplina Música e Imagem 

 



 

CURSO VOCACIONAL DE COMPOSIÇÃO 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 

 
COMPETÊNCIAS 

 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 
PESO 
(%) 

Conhecimento e aplicação das técnicas fundamentais da arte da composição 
 
 
 

Composição de peças originais com 

o seguinte enquadramento: 

1º Ano - Composições 

fundamentalmente para 

instrumento solo 

2º Ano - Composições 

fundamentalmente para pequenos 

ensembles 

3º Ano - Composições para 

ensembles de constituição livre e 

variável (instrumentos, instrs + voz, 

coro a-cappella), essencialmente no 

âmbito da música de câmara 
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Desenvolvimento da capacidade criativa 
 
 
 
Desenvolvimento de uma linguagem pessoal 
 
 
 
Análise da linguagem, forma, instrumentação, orquestração e textura de obras 
cimeiras das principais correntes estéticas modernas novecentistas, 
antecedentes históricos próximos das linguagens atuais 
 
Atualização ao nível da escuta e do conhecimento das linguagens atuais; 
sensibilização quanto à diversidade estética dos vários caminhos da música 
contemporânea, numa atitude de abertura, equidistância e sem preconceitos 

 
ATITUDES E VALORES 

 

  

Assiduidade / Pontualidade 
 

 
 
 

Observação direta sistemática e 
assistemática dos desempenhos 
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Atenção, interesse e concentração 
 
Sentido de responsabilidade relativamente ao material, às tarefas propostas 
na aula e aos trabalhos de casa  
Respeito por si, pelos colegas e pelo material da escola 
 
Participação na aula, empenho, motivação e comportamento 
 
Autonomia e empenho na sua própria aprendizagem 
 

 
AVALIAÇÃO 

 
1. 1º ano: avaliação contínua 
2. Final 2º ano: apresentação, perante um júri de 3 elementos, do portefólio com as peças compostas (todas ou uma 

seleção das peças mais representativas) 
3. Final do 2º Período de 3º ano: apresentação, perante um júri de 3 elementos, do portefólio com as peças compostas 

(todas ou uma seleção das peças mais representativas) 
4. Final do 3º ano, Prova de Aptidão Artística (PAA), consistindo na apresentação, perante um júri constituído por todos 

os professores do grupo de ATC, do portefólio com todas as peças compostas (ou de uma seleção das mais 
representativas) discutidas numa entrevista com uma duração entre 30 e 45 minutos, seguida da interpretação pública 
de uma ou duas dessas peças. No caso de impossibilidade logística de uma interpretação pública, o candidato 
disponibiliza a escuta de uma versão pré-gravada ou de uma maquete sonora de uma ou duas das peças do seu 
portefólio 
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