
 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CANTO, LÍNGUAS E CLASSES DE CONJUNTO VOCAIS 

DISCIPLINA: Canto 

Departamento Curricular de Canto, Línguas e Classes de Conjunto Vocais 
 
 

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO - 2º grau 
 
 
 

Disciplina: Canto 
 

Objetivos Conteúdos a Avaliar Cotação 

- Avaliar as aptidões do candidato para o estudo do 
instrumento (voz); 
 
- Avaliar os conhecimentos básicos adquiridos, no 
domínio do instrumento e da musicalidade; 
 
- Observar a qualidade dos conhecimentos do candidato. 

- Entrevista;  
 10 Pontos 

  

- Texto Oral:  
“Instante” de Miguel Torga (Consultar Anexo); 

 
20 Pontos 

  

- Competências técnicas e musicais – Reportório a 
apresentar: 
Uma Canção em língua portuguesa.  

70 Pontos 

Total 100 Pontos 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CANTO, LÍNGUAS E CLASSES DE CONJUNTO VOCAIS 

DISCIPLINA: Canto 

 

ENTREVISTA 
 

- Pequena entrevista com data e horários a marcar. 
 

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS GRAVAÇÕES EM VÍDEO 
 

- Envio de um ficheiro único em formato vídeo em que o candidato faça a sua apresentação bem como a da canção a 
apresentar; 

- O candidato deverá aparecer no vídeo de corpo inteiro; 
- Envio de vídeo por wetransfer.com para o seguinte endereço electrónico: dep.canto@eacmcoimbra.com  
- O candidato pode apresentar o Reportório a capella ou com gravação de acompanhamento ao piano.  
 

ANEXO 
 
Texto Oral: “INSTANTE” 
 

A cena é muda e breve: 
Num lameiro, 
Um cordeiro  
A pastar ao de leve. 
 
Embevecida, 
A mãe ovelha deixa de remoer 
E a vida  
Pára, também a ver. 
                                                    Miguel Torga 
 

 

mailto:dep.canto@eacmcoimbra.com


 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CANTO, LÍNGUAS E CLASSES DE CONJUNTO VOCAIS 

DISCIPLINA: Canto 

Departamento Curricular de Canto, Línguas e Classes de Conjunto Vocais 
 
 

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO - 3º grau 
 
 
 

Disciplina: Canto 
 

Objetivos Conteúdos a Avaliar Cotação 

- Avaliar as aptidões do candidato para o estudo do 
instrumento (voz); 
 
- Avaliar os conhecimentos básicos adquiridos, no 
domínio do instrumento e da musicalidade; 
 
- Observar a qualidade dos conhecimentos do candidato. 

- Entrevista;  
 10 Pontos 

  

- Texto Oral:  
“O Pastor” de Eugénio de Andrade (Consultar Anexo); 

 
20 Pontos 

  

- Competências técnicas e musicais – Reportório a 
apresentar: 
 Uma Canção em língua portuguesa e outra em língua 
estrangeira. 

70 Pontos 

Total 100 Pontos 

 

 



 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CANTO, LÍNGUAS E CLASSES DE CONJUNTO VOCAIS 

DISCIPLINA: Canto 

ENTREVISTA 
 

- Pequena entrevista com data e horários a marcar. 
 

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS GRAVAÇÕES EM VÍDEO 
 

- Envio de um ficheiro único em formato vídeo em que o candidato faça a sua apresentação bem como a das canções a 
apresentar; 

- O candidato deverá aparecer no vídeo de corpo inteiro; 
- Envio de vídeo por wetransfer.com para o seguinte endereço electrónico: dep.canto@eacmcoimbra.com  
- O candidato pode apresentar o Reportório a capella ou com gravação de acompanhamento ao piano.  
 

ANEXO 
 
Texto Oral: “O PASTOR” 
 
Pastor, pastorinho,                                                
onde vais sozinho? 
 
Vou àquela serra 
buscar uma ovelha. 
 
Porque vais sozinho 
pastor, pastorinho? 
 
Não tenho ninguém 
que me queira bem. 
 
Não tens um amigo? 
Deixa-me ir contigo.                                     Eugénio de Andrade 

mailto:dep.canto@eacmcoimbra.com


 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CANTO, LÍNGUAS E CLASSES DE CONJUNTO VOCAIS 

DISCIPLINA: Canto 

Departamento Curricular de Canto, Línguas e Classes de Conjunto Vocais 
 
 

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO - 4º grau 
 

 
Disciplina: Canto 
 

Objetivos Conteúdos a Avaliar Cotação 

- Avaliar as aptidões do candidato para o estudo do 
instrumento (voz); 
 
- Avaliar os conhecimentos básicos adquiridos, no 
domínio do instrumento e da musicalidade; 
 
- Observar a qualidade dos conhecimentos do candidato. 

- Entrevista;  
 10 Pontos 

  

- Texto Oral:  
“Poema Azul” de Sophia de Mello Breyner Andresen 
(Consultar Anexo); 

 
20 Pontos 

  

- Competências técnicas e musicais – Reportório a 
apresentar: 
Uma Canção em língua portuguesa e um Estudo de 
Nicola Vaccaj. 

70 Pontos 

Total 100 Pontos 

 

 



 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CANTO, LÍNGUAS E CLASSES DE CONJUNTO VOCAIS 

DISCIPLINA: Canto 

ENTREVISTA 
 

- Pequena entrevista com data e horários a marcar. 
 

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS GRAVAÇÕES EM VÍDEO 
 

- Envio de um ficheiro único em formato vídeo em que o candidato faça a sua apresentação bem como a do Reportório a 
apresentar; 

- O candidato deverá aparecer no vídeo de corpo inteiro; 
- Envio de vídeo por wetransfer.com para o seguinte endereço electrónico: dep.canto@eacmcoimbra.com  
- O candidato pode apresentar o Reportório a capella ou com gravação de acompanhamento ao piano.  
 

ANEXO 
 
Texto Oral: “Poema Azul” 
 

O mar beijando a areia 
O céu e a lua cheia 
Que cai no mar 
Que abraça a areia 
Que mostra o céu 
E a lua cheia 
Que prateia os cabelos do meu bem 
Que olha o mar beijando a areia 
E uma estrelinha solta no céu 
Que cai no mar 
Que abraça a areia 
Que mostra o céu e a lua cheia 
um beijo meu                                      Sophia de Mello Breyner Andresen          

mailto:dep.canto@eacmcoimbra.com


 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CANTO, LÍNGUAS E CLASSES DE CONJUNTO VOCAIS 

DISCIPLINA: Canto 

Departamento Curricular de Canto, Línguas e Classes de Conjunto Vocais 
 
 

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO - 5º grau 
 
 
 

Disciplina: Canto 
 

Objetivos Conteúdos a Avaliar Cotação 

- Avaliar as aptidões do candidato para o estudo do 
instrumento (voz); 
 
- Avaliar os conhecimentos básicos adquiridos, no 
domínio do instrumento e da musicalidade; 
 
- Observar a qualidade dos conhecimentos do candidato. 

- Entrevista;  
 10 Pontos 

  

- Texto Oral:  
“Com Palavras” de Manuel Alegre (Consultar Anexo); 

 
20 Pontos 

  

- Competências técnicas e musicais – Reportório a 
apresentar: 
Um Estudo de Nicola Vaccaj ou uma Ária à escolha do 
candidato e uma Canção em língua portuguesa. 

70 Pontos 

Total 100 Pontos 

 

 



 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CANTO, LÍNGUAS E CLASSES DE CONJUNTO VOCAIS 

DISCIPLINA: Canto 

 

ENTREVISTA 
 

- Pequena entrevista com data e horários a marcar. 
 

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS GRAVAÇÕES EM VÍDEO 
 

- Envio de um ficheiro único em formato vídeo em que o candidato faça a sua apresentação bem como a do Reportório a 
apresentar; 

- O candidato deverá aparecer no vídeo de corpo inteiro; 
- Envio de vídeo por wetransfer.com para o seguinte endereço electrónico: dep.canto@eacmcoimbra.com  
- O candidato pode apresentar o Reportório a capella ou com gravação de acompanhamento ao piano.  
 

ANEXO 
 
Texto Oral: “Com Palavras” 
 
Com palavras se fazem coisas 
com elas se desfazem. 
As palavras não decifram 
são enigmas 
matéria obscura 
luminosa. 
Com palavras se navega, 
com palavras se naufraga. 
Com palavras.                      
                                                                                   
                                            Manuel Alegre 

mailto:dep.canto@eacmcoimbra.com

