
Provas Internas e de transição de grau (acumulação*) – Canto 

 

Programas, Competências a avaliar 

*Os candidatos/alunos que realizam prova de transição de grau (normalmente de acumulação, 
uma vez que Canto tem avaliação contínua – mesmo os alunos que fazem provas de Recital 
têm ponderação com avaliação continua) estão sujeitos ao modelo de prova do grau para o 
qual acumulam (conteúdos, competências a avaliar). 

 

Ensino Básico (Iº - 5º Grau) 

 

1º Grau 

Durante o ano - 5 Canções em português e/ou língua estrangeira  

Prova final de ano: 

O candidato deve preparar e apresentar uma pequena peça do reportório vocal, ária ou 
canção, em português ou italiano. 

 

2º Grau 

Durante o ano - 5 Canções em português e/ou língua estrangeira  

Prova final de ano: 

O candidato deve preparar e apresentar uma pequena peça do reportório vocal, ária ou 
canção, em português ou italiano. 

 

3º Grau 

Durante o ano - 6 Canções em português e/ou língua estrangeira  

Prova final de ano: 

O candidato deve preparar e apresentar uma canção em português e uma ária antiga em 
italiano. 

 



4º Grau 

Durante o ano: 

-3 Trechos de música antiga 

2 ou 3 canções (Lied, melodie, Artsong…)  

2 ou 3 canções portuguesas 

Prova final de ano: 

O candidato deve preparar e apresentar uma canção em português, uma ária antiga em 
italiano e uma canção num idioma que não o português 

 

5º Grau 

Durante o ano: 

-3 Trechos de música antiga 

 2 Canções (Lied, melodie, Artsong…)  

 2 Canções portuguesas 

Prova final de ano: 

O candidato deve preparar e apresentar uma canção em português, uma ária antiga em 
italiano e uma canção num idioma que não o português. 

 

Ensino Secundário (6º - 8º Grau) 

 

6º Grau 

Durante o ano: 

-2 Trechos de música antiga 

 2 ou 3 canções (Lied, melodie, song…) 

 1 ou 2 canções portuguesas 1 Ária de oratória. 

Prova final de ano: 

O candidato deve preparar e apresentar uma ária antiga, uma Melodie ou Lied e uma ária de 
Oratória. 



7º Grau 

Durante o ano: 

-1 Canção (Lied, melodie, song…)  

2 Canções portuguesas 

 3 Árias de ópera e/ou oratória 

Prova final de ano: 

O candidato deve preparar e apresentar uma ária de ópera, uma canção em 
português/alemão/francês e uma ária de Oratória/Cantata. 

 

8º Grau 

Durante o ano: 

-4 Trecho de música antiga 

 2 Árias de ópera 

 3 Canções (Lied, mélodie, song…) 

 4 Canções portuguesas 

 1 Ária de Oratória 

Prova final: 

Consultar as informações sobre PAA, PAP e PEF (consoante o caso) 

 

 

 

 

 


