
 

– PROGRAMA DO CURSO SECUNDÁRIO DE COMPOSIÇÃO -  

CONTEÚDOS DIDÁTICOS E OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

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 instrumentais 

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 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 algumas das 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 DA PAA 

A PAA é calendarizada no 3º período, de acordo com o calendário de exames e após a realização 

da 1ª fase dos exames nacionais.  

JÚRI DA PAA 

1. É designado pelo diretor da escola com a seguinte composição: 

a) o diretor ou um seu representante, que preside; 

b) o diretor de turma ou, em sua substituição se não for da área artística, um professor da escola 
dessa área 

c) o orientador do projeto; 

d) um representante de associação de setor afim ao curso ou um docente de outra escola com 
formação na área; 

e) uma personalidade de reconhecido mérito na área artística do curso ou dos setores de 
atividade afins ao curso. 

2. Para deliberar, o júri necessita da presença de, pelo menos, cinco elementos dos referidos no 
número anterior, estando, entre eles, obrigatoriamente: 

a) os elementos a que se referem a alínea a), b) e e); 

b) um dos elementos a que se refere a alínea d). 

3. Caso não seja possível assegurar a presença de nenhum dos elementos mencionados na alínea 
d) do número um, será designado para sua substituição um professor da EAMCN da área a que a 
prova diga respeito.  

CARGA HORÁRIA 

Dois tempos letivos semanais em aulas preferencialmente individuais 

POPULAÇÃO ALVO 

Alunos de qualquer regime praticado na EAMCN (integrado, supletivo, articulado, profissional, 

como 2º instrumento)  

 

 

 



 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO SECUNDÁRIO DE COMPOSIÇÃO 

 

 
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 



 

 

DISCIPLINAS SATÉLITE DO CURSO SECUNDÁRIO DE COMPOSIÇÃO 

1 - SÉCULO XXI NON STOP 

CONTEÚDOS DIDÁTICOS E OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

1. Contextualização do aluno do curso secundário vocacional de composição na música 
erudita do seu tempo 

2. Contacto do aluno com as principais linhas-força da composição contemporânea, no 
sentido da sua sensibilização e recetividade às várias tendências 

3. Integração do aluno no espírito do tempo, na compreensão da diversidade estética e, 
através do enriquecimento da sua mundividência, ajudá-lo no achamento do seu próprio 
caminho 

4. Contacto do aluno com as principais linhas-força da composição contemporânea 
portuguesa, no sentido do seu conhecimento e envolvimento na dinâmica do segundo 
renascimento da composição portuguesa, patente nas últimas três décadas 

5. Integração do aluno nas novas tecnologias de edição musical através do conhecimento 
de programas informáticos afins, ensinando-o a editar com o rigor e o acabamento 
necessários à correta notação das ideias musicais, seja para o aluno que nunca contactou 
com este universo, seja para o aluno que, tendo já contactado, faz comummente uma 
edição incompleta ou incipiente, limitada, na maior parte dos casos, à simples inclusão 
de notas, com a consequente omissão de aspetos fundamentais, como sejam a notação 
da dinâmica, do fraseado, da articulação, das formas de produção de som, da otimização 
do page layout (quer ao nível da partitura, quer ao nível da extração de partes), entre 
outros aspetos, corrigindo o prejuízo que essas omissões representam para a clareza e 
coerência das ideias musicais e, consequentemente, para a consistência final do próprio 
discurso musical.  

CARGA HORÁRIA 

Dois tempos letivos que se incluem na componente “Oferta de Escola” 

POPULAÇÃO ALVO 

Frequência obrigatória para os alunos do regime integrado do 1º e do 2º grau do Curso de 

Secundário Composição da EAMCN. Frequência livre para quaisquer alunos do supletivo, 

articulado, profissional ou que frequentem o Curso de Secundário Composição da EAMCN como 

2º instrumento e que desejem frequentar a disciplina por sua livre iniciativa.  



 

2 - ENSEMBLE DO CURSO DE COMPOSIÇÃO 

A proposta de criação deste grupo vem de encontro às necessidades do Curso de Composição no 

sentido de unir os conhecimentos teóricos e a prática da composição numa prática de execução 

musical que os consolide. 

O seu enquadramento considera a interdisciplinaridade necessária ao seu sucesso, incluindo 

conteúdos diversificados que proporcionam a inserção do Curso nas áreas vivas da EAMCN – 

integrando-o assim em várias atividades diferentes, sempre orientado para o objetivo global 

enunciado acima. 

POPULAÇÃO ALVO 

Alunos do Curso de Composição da EAMCN, de todos os graus. Eventualmente, segundo 

incidências triadas pela Direção Pedagógica, poderão ser incluídos alunos não participantes do 

Curso. 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

Os alunos tocarão o seu instrumento principal, ou secundário, utilizarão a sua prática do canto 

e/ou recursos vocais e terão oportunidade de apreender o funcionamento dos instrumentos 

presentes no Ensemble.  

CARGA HORÁRIA 

Dois tempos letivos que se incluem na componente “Música de Câmara”, subitem de “Classe de 

Conjunto” 

CONTEÚDOS DIDÁTICOS 

Trechos de obras significativas, exercícios ou obras escritos pelos alunos, obras escritas pelos 

professores e/ou convidados para finalidades pedagógicas específicas decorrentes do objetivo 

pedagógico global conforme exposto acima – com ou sem apresentações públicas. 



 

CONTEÚDOS E OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

- Instrumentação em termos básicos, ou desenvolvidos conforme a capacidade apresentada pelo 

elenco de alunos e do seu instrumental efetivo, voltados para a resolução das suas necessidades 

criativas e de informação da matéria; 

- Leitura em grupo com ou sem direção para dar a conhecer as práticas profissionais que devem 

nortear a criação das suas obras; 

Leitura de partituras para instruir os alunos na leitura e execução das mais constantes formas de 

notação da música contemporânea. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Realização de prova ao final de cada período: com repertório formado (obras inteiras), onde será 

avaliada a realização ou não dos objetivos que lhes serão apresentados como sendo os de cada 

apresentação em particular; 

Avaliação contínua dada pelo professor responsável, segundo os critérios enunciados para 

Música de Câmara. 

*** 

3 - DISCIPLINA “MÚSICA E IMAGEM” 

CURSO SECUNDÁRIO DE COMPOSIÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL 

CONTEXTO 

A disciplina “Música e Imagem” integra o Curso Secundário de Composição da EAMCN na área 
“Projetos Coletivos/ Projetos Especiais”. Foi analisada e aprovada em sede de reunião do 
Departamento de Composição em 2014 

CARGA HORÁRIA 

Dois tempos letivos que se incluem na componente “Projetos coletivos/ Projeto Especial” 

POPULAÇÃO ALVO 

Alunos do Curso de Composição da EAMCN 



 

ASPETOS DIDÁTICOS 

Sensibilização dos alunos de Composição da EAMCN para uma dimensão artística e performativa 

multidisciplinar e transversal através da conceção e execução de conteúdos multimédia, 

especificamente na vertente da imagem filmada e fotografada aliada a música composta pelos 

alunos para o efeito, ou utilizando música já composta. 

Articulação com os respetivos professores de Composição no que respeita aos conteúdos 
musicais apresentados, no sentido de um acompanhamento pleno e interdisciplinar. 
Enriquecimento do Curso de Composição e o currículo da EMCN, dotando-o de uma disciplina 
inovadora e diferenciadora. 

 

CONTEÚDOS  

Música no Cinema - função, forma, essência.  

Casos emblemáticos – de Fritz Lang a Kubrick, do cinema mudo à contemporaneidade, passando 
pelos grandes clássicos. 

Visualização e análise de excertos paradigmáticos. 

Aquisição de competências de manuseamento de software de edição de vídeo. 
 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

Banda sonora para filme Versus Banda visual para música 

Conceção e execução de pequenos excertos filmados em ambiente próximo da EAMCN, sob 
temática a definir. Composição de música para estes excertos.  

Conceção de pequenos filmes para música pré-existente. 

Conceção de Projeto final: temática, viabilização e execução.  
 

AVALIAÇÃO 
Empenho, trabalho de pesquisa, participação nas atividades da aula - 25% 
Avaliação dos trabalhos e projetos intermédios – 25% 
Projeto final – 50% 

 


