Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 2º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Bateria
Objetivos
- Avaliar o desenvolvimento
do candidato no domínio do
instrumento.
- Avaliar o desenvolvimento
do candidato no discurso
musical.

Conteúdos a Avaliar
- Capacidade de
interpretação - Domínio
geral da técnica.
- Desempenho rítmico
- Capacidade sonora,
controlo das dinâmicas
- Segurança na execução
- Capacidade de
memorização

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de um estudo de bateria à escolha do candidato, contido
no programa do 1.ºgrau do instrumento bateria.

33 Pontos

2. Execução de um estudo de tarola, à escolha do candidato, contido
no programa do 1.ºgrau do instrumento bateria.

33 Pontos

3. Execução de uma peça de bateria, à escolha do candidato, contida
no programa do 1.ºgrau e com recurso a acompanhamento. (solicitar
ao docente o play-along)

34 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- O Material necessário é o fundamental para a realização da prova.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Bateria

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 3º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Bateria
Objetivos
- Avaliar o desenvolvimento
do candidato no domínio do
instrumento.
- Avaliar o desenvolvimento
do candidato no discurso
musical.

Conteúdos a Avaliar
- Capacidade de
interpretação - Domínio
geral da técnica.
- Desempenho rítmico
- Capacidade sonora,
controlo das dinâmicas
- Segurança na execução
- Capacidade de
memorização

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de um estudo de bateria à escolha do candidato, contido
no programa do 2.ºgrau do instrumento bateria.

33 Pontos

2. Execução de um estudo de tarola, à escolha do candidato, contido
no programa do 2.ºgrau do instrumento bateria.

33 Pontos

3. Execução de uma peça de bateria, à escolha do candidato, contida
no programa do 2.ºgrau e com recurso a acompanhamento. (solicitar
ao docente o play-along)

34 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- O Material necessário é o fundamental para a realização da prova.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Bateria

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 4º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Bateria
Objetivos
- Avaliar o desenvolvimento
do candidato no domínio do
instrumento.
- Avaliar o desenvolvimento
do candidato no discurso
musical.

Conteúdos a Avaliar
- Capacidade de
interpretação - Domínio
geral da técnica.
- Desempenho rítmico
- Capacidade sonora,
controlo das dinâmicas
- Segurança na execução
- Capacidade de
memorização

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de um estudo de bateria à escolha do candidato, contido
no programa do 3.ºgrau do instrumento bateria.

33 Pontos

2. Execução de um estudo de tarola, à escolha do candidato, contido
no programa do 3.ºgrau do instrumento bateria.

33 Pontos

3. Execução de uma peça de bateria, à escolha do candidato, contida
no programa do 3.ºgrau e com recurso a acompanhamento. (solicitar
ao docente o play-along)

34 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- O Material necessário é o fundamental para a realização da prova.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Flauta Bateria

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 5º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Bateria
Objetivos
- Avaliar o desenvolvimento
do candidato no domínio do
instrumento.
- Avaliar o desenvolvimento
do candidato no discurso
musical.

Conteúdos a Avaliar
- Capacidade de
interpretação - Domínio
geral da técnica.
- Desempenho rítmico
- Capacidade sonora,
controlo das dinâmicas
- Segurança na execução
- Capacidade de
memorização

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de um estudo de bateria à escolha do candidato, contido
no programa do 4.ºgrau do instrumento bateria.

33 Pontos

2. Execução de um estudo de tarola, à escolha do candidato, contido
no programa do 4.ºgrau do instrumento bateria.

33 Pontos

3. Execução de uma peça de bateria, à escolha do candidato, contida
no programa do 4.ºgrau e com recurso a acompanhamento. (solicitar
ao docente o play-along)

34 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- O Material necessário é o fundamental para a realização da prova.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Bateria

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 2º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Clarinete
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.
- Postura do corpo, braços,
- Avaliar os conhecimentos mãos e dedos.
básicos adquiridos, no
- Leitura musical.
domínio do instrumento e
- Articulação.
da musicalidade.
- Noção de tempo e
pulsação.
- Observar a qualidade
- Capacidade sonora.
dos conhecimentos do
- Controlo da respiração.
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma das seguintes escalas maior e
sua relativa menor com arpejo:
1.1 – DóM, FáM, SolM, ReM, SibM

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – A. Périer, “Le debutant clarinettiste”: - Nº12
2.2 – U. Delecluse, “Vingt études faciles d’aprés A. Samie”: - Nº5

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – F.J. Haydn, “Sérenade”, pour clarinete et piano
3.2 – E. Bozza, “Idylle”, pour clarinette et piano

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme foto imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Clarinete

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 3º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Clarinete
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Avaliar os conhecimentos
- Leitura musical.
básicos adquiridos, no
- Articulação.
domínio do instrumento e
- Noção de tempo e
da musicalidade.
pulsação.
- Capacidade sonora.
- Observar a qualidade
- Controlo da respiração.
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma das seguintes escalas maior e
sua relativa menor com arpejo:
1.1 –MibM e LáM

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – A. Périer, “Le debutant clarinettiste”: - Nº19
2.2 – U. Delecluse, “Vingt études faciles dáprés A. Samie”: - Nº8

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – R. Clérisse, “Promenade”
3.2 – A. Gretchaninoff, “Suite Miniature”, (1º e 2º Andamentos)

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Clarinete

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 4º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Clarinete
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Avaliar os conhecimentos - Capacidade sonora.
básicos adquiridos, no
- Controlo da respiração.
domínio do instrumento e
- Afinação
da musicalidade.
- Articulação.
- Interpretação (estilo,
- Observar a qualidade
fraseado, articulação e
dos conhecimentos do
dinâmica).
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução no registo completo (até Mi 5), de uma escala diatónica
maior e suas relativas menores (três fórmulas), com os arpejos,
inversões e sucessão de inversões. Arpejo da sétima da dominante
com inversões e sucessão de inversões. Escala cromática com
articulações.

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – U. Delecluse, “Vingt études faciles d’aprés A. Samie”: - Nº 20
2.2 – L. Kurkiewicz, “Wybór etiud I cwiczen na klarnet Vol. I”: - nº52

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – P.M. Dubois, “Romance”
3.2 – A. Ghidoni, “Balladinette”

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Clarinete

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 5º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Clarinete
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Avaliar os conhecimentos - Capacidade sonora.
básicos adquiridos, no
- Controlo da respiração.
domínio do instrumento e
- Afinação
da musicalidade.
- Articulação.
- Interpretação (estilo,
- Observar a qualidade
fraseado, articulação e
dos conhecimentos do
dinâmica).
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução no registo completo (até Fá 5), de uma escala diatónica
maior e suas relativas menores (três fórmulas), com os arpejos,
inversões e sucessão de inversões. Arpejo da sétima da dominante
com inversões e sucessão de inversões. Escala cromática com
articulações.

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – A. Périer, “Vingt études faciles et progressives”: - Nº 6
2.2 – L.Kurkiewicz, “Wybór etiud I cwiczen na klarnet Vol. II”: - Nº 28

35 Pontos

3. Execução integral, à escolha do candidato, de uma das seguintes
peças:
3.1 – H. Vachey, “Èlégie et danse”
3.2 – D. Dondeyne, “Romance”

40 Pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Clarinete

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 2º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Fagote
Objetivos
- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo do
instrumento.
- Avaliar os conhecimentos
básicos adquiridos, no domínio
do instrumento e da
musicalidade.
- Observar a qualidade dos
conhecimentos do candidato,
segundo as exigências do grau
a que se propõe.

Conteúdos a Avaliar

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Leitura musical.
- Articulação.
- Noção de tempo e
pulsação.
- Capacidade sonora.
- Controlo da respiração.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de uma escala maior e sua relativa menor.

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes
estudos:
2.1 – P. Herfurth, A Tune a Day for Bassoon: - Lesson 15
2.2 – J. Weissenborn, Op. 8 (vol. I): - C. Staccato - nº 4
3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes
peças:
3.1 – Hilling & Bergmann, “1st Book of Bassoon Solos”: - Uma
peça do livro
3.2 – Markus Goddard, “Party Pieces”: - Uma peça do Livro
Total

35 Pontos

40 Pontos

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- O candidato pode apresentar estudos e peças diferentes, desde que o grau de dificuldade seja igual ou superior às sugeridas na matriz.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Fagote

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 3º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Fagote
Objetivos
- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo do
instrumento.
- Avaliar os conhecimentos
básicos adquiridos, no
domínio do instrumento e da
musicalidade.
- Observar a qualidade dos
conhecimentos do candidato,
segundo as exigências do
grau a que se propõe.

Conteúdos a Avaliar
- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Leitura musical.
- Articulação.
- Noção de tempo e
pulsação.
- Capacidade sonora.
- Controlo da respiração.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma escala maior e sua relativa
menor.
2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – P. Herfurth, A Tune a Day for Bassoon: - Lesson 27
2.2 – J. Weissenborn, “Op. 8 (vol. I)”: - página 13, No. 3 (Fá
Maior) Ed. Peters
3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – Ed. Cramer Music, uma Peça da Coletânea “Classic
Experience”
3.2 – E. Hughes: - Uma peça de “Six Low Solos”
Total

25 Pontos

35 Pontos

40 Pontos

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- O candidato pode apresentar estudos e peças diferentes, desde que o grau de dificuldade seja igual ou superior às sugeridas na matriz.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Fagote

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 4º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Fagote
Objetivos
- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo do
instrumento.
- Avaliar os conhecimentos
básicos adquiridos, no domínio
do instrumento e da
musicalidade.
- Observar a qualidade dos
conhecimentos do candidato,
segundo as exigências do grau
a que se propõe.

Conteúdos a Avaliar
- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Capacidade sonora.
- Controlo da respiração.
- Afinação
- Articulação.
- Interpretação (estilo,
fraseado, articulação e
dinâmica).

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma escala diatónica maior e
suas relativas menores (três fórmulas), com os arpejos de tónica,
7ª da dominante (na Maior) e 7ª diminuta (na menor). Escala
cromática.

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – J. Weissenborn, “Op. 8 (vol. II)”: - nº 1
2.2 – J. Weissenborn, “Op. 8 (vol. II)”: - nº 3

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – Francis Baines, “Introduction and Hornpipe”
3.2 – L. Milde, “Tarantella”

40 Pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- O candidato pode apresentar estudos e peças diferentes, desde que o grau de dificuldade seja igual ou superior às sugeridas na matriz.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Fagote

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 5º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Fagote
Objetivos
- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo do
instrumento.
- Avaliar os conhecimentos
básicos adquiridos, no
domínio do instrumento e da
musicalidade.
- Observar a qualidade dos
conhecimentos do candidato,
segundo as exigências do
grau a que se propõe.

Conteúdos a Avaliar
- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Capacidade sonora.
- Controlo da respiração.
- Afinação.
- Articulação.
- Interpretação (estilo,
fraseado, articulação e
dinâmica).

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em três oitavas de uma escala diatónica maior e suas
relativas menores (três fórmulas), com os arpejos e inversões.
Arpejo da sétima da dominante (na escala maior) com inversões.
Arpejo da sétima da diminuta (na escala menor) com inversões.
Escala cromática com articulações.

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de dois dos seguintes
estudos:
2.1 – J. Weissenborn, “Op. 8 (vol. II)” – (desde o nº8 até ao nº24)

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – L. Milde, Peça No. 1 do “Three Study Pieces)
3.2 – J. Galliard, Seis Sonatas (três andamentos de uma das
sonatas)

40 Pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- O candidato pode apresentar estudos e peças diferentes, desde que o grau de dificuldade seja igual ou superior às sugeridas na matriz.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Fagote

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 2º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Flauta de Bisel
Objetivos
- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.
- Avaliar os
conhecimentos básicos
adquiridos, no domínio
do instrumento e da
musicalidade.
- Observar a qualidade
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a
que se propõe.

Conteúdos a Avaliar

Estrutura da Prova

Cotação

- Postura (embocadura e corpo);
- Leitura musical;
- Noção de tempo e pulsação;
- Homogeneidade sonora;
- Afinação;
- Realização de diferentes
articulações;
- Agilidade e segurança na
execução;
- Coordenação psico-motora;
- Coordenação digital;
- Aplicação correta da dedilhação;
- Capacidade de concentração;
- Aproximação à velocidade real de
cada andamento;
- Capacidade de se ouvir

1 Execução de escalas e arpejos na extensão de uma nona de uma das
seguintes escalas com arpejo e inversões.
1.1 – Flauta soprano - Ré M, Fá M, Sol M e relativas menores
1.2 – Flauta Contralto - Sol M, Dó M e relativas menores
2. Execução de dois dos seguintes estudos (um para flauta soprano e outro
para flauta contralto):
2.1 – Um estudo escolhido pelo candidato de entre os seguintes:
Appendix nº 5, página 57 e nº 7 página 58 do livro: Giesbert, F. G., “Method
for the treble recorder”, Schott (Flauta Contralto).
2.2 – Um estudo escolhido pelo candidato de entre os seguintes: nº 37
e 38 do livro: Monkmeyer, Helmut, “Metodo per flauto dolce soprano”, Ricordi
(Flauta Soprano).
3. Apresenta as seguintes peças:
3.1 – Jacob van Eyck, tema e modo 2 (flauta soprano)
3.2 – Giesbert, F. G., “Method for the treble recorder”, Schott: Nº 21 Andante,
(página 11) (flauta contralto)

Total

25 Pontos

35 Pontos

40 Pontos
100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Flauta de Bisel

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 3º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Flauta de Bisel
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o
estudo do instrumento.

- Postura (embocadura e corpo);
- Leitura musical;
- Noção de tempo e pulsação;
- Homogeneidade sonora;
- Afinação;
- Realização de diferentes
articulações;
- Agilidade e segurança na execução;
- Coordenação psico-motora;
- Coordenação digital;
- Aplicação correta da dedilhação;
- Capacidade de concentração;
- Aproximação à velocidade real de
cada andamento;
- Capacidade de se ouvir

- Avaliar os
conhecimentos básicos
adquiridos, no domínio
do instrumento e da
musicalidade.
- Observar a qualidade
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a
que se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de escalas e arpejos na extensão de uma nona de uma das seguintes escalas
maiores e suas relativas menores com arpejo e inversões, nas flautas soprano ou contralto:
1.1 – DóM, SolM, FáM, RéM, SibM
2. Execução de dois dos seguintes estudos (um para flauta soprano e outro para flauta
contralto):
2.1 – Um estudo escolhido pelo candidato de entre os seguintes (flauta contralto):
– Appendix nº 14, (página 59 do livro): - Giesbert, F. G., “Method for the treble recorder”,
Schott;
– Estudo nº 6 do livro: - Keuning, Hans P, “25 etudes”, Harmonia Hilversum
2.2 – Um estudo escolhido pelo candidato de entre os seguintes (flauta soprano):
– Estudo nº 57 e 67 do livro: - Monkmeyer, Helmut, “Metodo per flauto dolce soprano”, Ricordi;
– Estudo nº 6 do livro: - Keuning, Hans P., “20 etudes”, Harmonia Hilversum
3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – Jacob van Eyck, um ciclo completo de diminuições (flauta soprano)
3.2 – Suite em Dó Maior (completa) das “40 Airs Angloises & une Chacconne à un
Dessus & une basse composez par Mr George Bingham & Monsieur Finger, Livre Quatrième”,
Alamire. Toca dois andamentos escolhidos candidato (flauta contralto)

Total

25 Pontos

35 Pontos

40 Pontos

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Flauta de Bisel

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 4º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Flauta de Bisel
Objetivos
- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.
- Avaliar os conhecimentos
básicos adquiridos, no
domínio do instrumento e
da musicalidade.
- Observar a qualidade
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Conteúdos a Avaliar

Estrutura da Prova

Cotação

- Postura (embocadura e corpo);
- Leitura musical;
- Noção de tempo e pulsação;
- Homogeneidade sonora;
- Afinação;
- Realização de diferentes
articulações;
- Agilidade e segurança na
execução;
- Coordenação psico-motora;
- Coordenação digital;
- Aplicação correta da dedilhação;
- Capacidade de concentração;
- Aproximação à velocidade real de
cada andamento;
- Capacidade de se ouvir

1. Execução de escalas e arpejos até três alterações, para a flauta contralto, na
extensão de uma oitava e uma 5ª:
Escala maior e suas relativas menores com diferentes articulações, arpejos, inversões e
sucessão de inversões. Arpejo da sétima da dominante com inversões e sucessão de
inversões. Escala cromática com articulações.
2. Execução de dois dos seguintes estudos (um para flauta soprano e outro para flauta
contralto): 2.1 – Flauta soprano:
– Estudo nº 19 do livro: Paubon, Pierre, ”Ètudes Melodiques vol. I”, editions Alphonse Leduc;
– Estudo nº 16 do livro: Keuning, Hans P., “20 etudes”, Harmonia Hilversum.J. Weissenborn,
“Op. 8 (vol. II)”: - nº 3
2.2 – Flauta contralto:
– Prelúdio nº 2 de “Select Preludes and Voluntaries for the flute”, in The Baroque solo book”,
ed. B. Thomas, Dolce.
– Estudo nº 14 do livro: Keuning, Hans P., “25 etudes”, Harmonia Hilversum.
3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – Uma sonata do séc. XVIII para flauta contralto;
3.2 – Ciclo completo de diminuições sobre um dos seguintes temas deJacob van Eyck: 1. “Prelude of Voorspel”; 9. “Lavignone”; 19. “L’Amie Cillae”; 24. “Courante”; 29. “Lanterlou”;
39. “Al hebben de princen harém” (flauta soprano)

Total

25 Pontos

35 Pontos

40 Pontos

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Flauta de Bisel

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 5º GRAU
Disciplina: Flauta de Bisel
Objetivos
- Avaliar as aptidões do
candidato para o
estudo do instrumento.
- Avaliar os
conhecimentos básicos
adquiridos, no domínio
do instrumento e da
musicalidade.
- Observar a qualidade
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a
que se propõe.

última revisão16. Janeiro. 2017

Conteúdos a Avaliar

Estrutura da Prova

Cotação

- Postura (embocadura e corpo);
- Leitura musical;
- Noção de tempo e pulsação;
- Homogeneidade sonora;
- Afinação;
- Realização de diferentes
articulações;
- Agilidade e segurança na
execução;
- Coordenação psico-motora;
- Coordenação digital;
- Aplicação correta da
dedilhação;
- Capacidade de concentração;
- Aproximação à velocidade real
de cada andamento;
- Capacidade de se ouvir

1. Execução de escalas e arpejos até três alterações, para a flauta contralto, na extensão de uma
oitava e uma 5ª:
Escala maior e suas relativas menores com diferentes articulações, arpejos, inversões e sucessão de
inversões. Arpejo da sétima da dominante com inversões e sucessão de inversões. Escala cromática
com articulações.
2. Execução de dois dos seguintes estudos (um para flauta soprano e outro para flauta contralto):
2.1 – Flauta soprano:
– Estudo nº 2 do livro: - Collette, Joannes, “12 melodious exercices”, Universal edition
– Estudo nº 3 do livro: - Collette, Joannes, “12 melodious exercices”, Universal edition
2.2 – Flauta contralto):
– Prelúdio nº 1 de “Select Preludes and Voluntaries for the flute”, in “The Baroque solo book”, ed. B.
Thomas, Dolce
– Estudo nº 2 do livro: - Staeps, Hans Ulrich, “The daily lessons”, Schott.
3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças propostas:
3.1 – Ciclo completo de diminuições sobre um dos seguintes temas de Jacob van Eyck: - 1. “Prelude
of Voorspel”; 9. “Lavignone”; 19. “L’Amie Cillae”; 24. “Courante”; 29. “Lanterlou”; 39. “Al hebben de
princen harem” ou uma “sonata / canzona” Italiana do séc. XVII (flauta soprano).
3.2 – Uma das sonatas de Handel para flauta de bisel: - “Sonatas op. I” nº.2, 4, 7 ou 11.

Total

25 Pontos

35 Pontos

40 Pontos

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Flauta de Bisel

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 2º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Flauta Transversal
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.
- Avaliar os conhecimentos
básicos adquiridos, no
domínio do instrumento e
da musicalidade.
- Observar a qualidade
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Leitura musical.
- Articulação.
- Noção de tempo e
pulsação.
- Capacidade sonora.
- Controlo da respiração.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma das seguintes escalas maior e
sua relativa menor com arpejo:
1.1 – DóM, FáM, SolM

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – G Gariboldi, “The First Exercises for the Flute”: - Nº 14
2.2 – G Gariboldi, “The First Exercises for the Flute”: - Nº 20

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – Louis Moyse, “Forty Little Pieces”: - Nº22 (Menuet - J. S.
Bach)
3.2 – Louis Moyse, “Forty Little Pieces”: - Nº26 (Menuet - F.
Schubert)

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Flauta Transversal

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 3º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Flauta Transversal
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Avaliar os conhecimentos
- Leitura musical.
básicos adquiridos, no
- Articulação.
domínio do instrumento e
- Noção de tempo e
da musicalidade.
pulsação.
- Capacidade sonora.
- Observar a qualidade
- Controlo da respiração.
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma das seguintes escalas maior e
sua relativa menor com arpejo:
1.1 –MibM e LáM

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – G Gariboldi, “The First Exercises for the Flute”: - Nº 50
2.2 – G Gariboldi, “Études Mignones pour la Flute”: - Nº 1

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – Louis Moyse, “Forty Little Pieces”: - Nº36 (Momento musical
- F. Schubert)
3.2 – Louis Moyse, “Forty Little Pieces”: - Nº38 (Bourré - G.F.
Handel)

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Flauta Transversal

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 4º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Flauta Transversal
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Avaliar os conhecimentos - Capacidade sonora.
básicos adquiridos, no
- Controlo da respiração.
domínio do instrumento e
- Afinação
da musicalidade.
- Articulação.
- Interpretação (estilo,
- Observar a qualidade
fraseado, articulação e
dos conhecimentos do
dinâmica).
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de uma escala diatónica maior e suas relativas menores
(três fórmulas), com os arpejos e suas inversões. Arpejo de sétima da
dominante com inversões. Escala cromática com articulações.

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – Demersseman, “50 Études mélodiques”: - Nº 27
2.2 – G Gariboldi, “20 Études chantantes”: - Nº 1

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – Finger, “Sonata em SolM”
3.2 – G.Fauré, “Sicilliene”

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Flauta Transversal

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 5º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Flauta Transversal
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Avaliar os conhecimentos - Capacidade sonora.
básicos adquiridos, no
- Controlo da respiração.
domínio do instrumento e
- Afinação
da musicalidade.
- Articulação.
- Interpretação (estilo,
- Observar a qualidade
fraseado, articulação e
dos conhecimentos do
dinâmica).
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma escala diatónica maior e suas
relativas menores (três fórmulas), com os arpejos, inversões e sucessão
de inversões. Arpejo da sétima da dominante com inversões e sucessão
de inversões. Escala cromática com articulações.

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – Berbiguier, “18 Exercices ou études”: - Nº 1
2.2 – E. Köhler, “15 Estudos fáceis, Op. 33 - I”: - Nº 2

35 Pontos

3. Execução integral, à escolha do candidato, de uma das seguintes
peças:
3.1 – A.Vivaldi, “Concerto V em Lám”
3.2 – Händel, “Sonata em Solm”

40 Pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Flauta transversal

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 2º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Oboé
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Avaliar os conhecimentos
- Leitura musical.
básicos adquiridos, no
- Articulação.
domínio do instrumento e
- Noção de tempo e
da musicalidade.
pulsação.
- Capacidade sonora.
- Observar a qualidade
- Controlo da respiração.
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de uma das seguintes escalas maiores com arpejo:
1.1 – DóM, FáM, SolM

25 Pontos

2. Execução integral da lição 1-12 do livro “A Tune A Day” para oboé
de C. P. Herfurth.

50 Pontos

3. Execução do exercício n.º 7 da lição 16a do livro “A Tune A Day”
para oboé de C. P. Herfurth.

25 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Oboé

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 3º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Oboé
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Avaliar os conhecimentos
- Leitura musical.
básicos adquiridos, no
- Articulação.
domínio do instrumento e
- Noção de tempo e
da musicalidade.
pulsação.
- Capacidade sonora.
- Observar a qualidade
- Controlo da respiração.
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de uma das seguintes escalas maiores e suas relativas
menores (harmónica e melódica) com arpejo:
1.1 – MibM e LáM

20 Pontos

2. Execução das duas vozes do exercício n.º 4 da lição 30 do livro “A
Tune A Day” para oboé de C. P. Herfurth.

30 Pontos

3. Execução das duas vozes do exercício n.º 7 da lição 28 do livro “A
Tune A Day” para oboé de C. P. Herfurth.

30 Pontos

4. Execução do exercício n.º 6 da lição 32 do livro “A Tune A Day”
para oboé de C. P. Herfurth.

20 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Oboé

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 4º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Oboé
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Avaliar os conhecimentos - Capacidade sonora.
básicos adquiridos, no
- Controlo da respiração.
domínio do instrumento e
- Afinação
da musicalidade.
- Articulação.
- Interpretação (estilo,
- Observar a qualidade
fraseado, articulação e
dos conhecimentos do
dinâmica).
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma escala diatónica maior e suas
relativas menores (harmónica e melódica) com os arpejos, inversões e
sucessão de inversões. Arpejo da sétima da dominante com inversões
e sucessão de inversões. Escala cromática com articulações.

20 Pontos

2. Execução do estudo n.º 19 página 13 do livro Hinke, “Elementary
Method for Oboe”.

40 Pontos

3. Execução do estudo n.º 21 página 14 do livro Hinke, “Elementary
Method for Oboe”.

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Oboé

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 5º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Oboé
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Avaliar os conhecimentos - Capacidade sonora.
básicos adquiridos, no
- Controlo da respiração.
domínio do instrumento e
- Afinação
da musicalidade.
- Articulação.
- Interpretação (estilo,
- Observar a qualidade
fraseado, articulação e
dos conhecimentos do
dinâmica).
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma escala diatónica maior e suas
relativas menores (harmónica e melódica) com os arpejos, inversões e
sucessão de inversões. Arpejo da sétima da dominante com inversões e
sucessão de inversões. Escala cromática com articulações.

20 Pontos

2. Execução do estudo n.º 26 página 16 do livro Hinke, “Elementary
Method for Oboe”.

40 Pontos

3. Execução do estudo n.º 28 páginas 16 e 17 do livro Hinke,
“Elementary Method for Oboe”.

40 Pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Oboé

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 2º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Percussão
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.
- Avaliar os conhecimentos
básicos adquiridos, no
domínio do instrumento e
da musicalidade.

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Leitura musical.
- Noção de tempo e
pulsação.
- Observar a qualidade dos - Capacidade rítmica
conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos com
Marimba:
1.1 – G. Whaley “Fundamental Studies for Mallets”, p.17 “Hunter’s
Chorus”
1.2 – G. Whaley “Fundamental Studies for Mallets”, p.29 “The Clock”

35 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos com
Tímpanos:
2.1 – Richard Hochrainer “Etüden für Timpani” livro 1 estudos 4 à 10

30 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos com
Caixa:
3.1 – Mitchell Peters “Elementary Studies for Snare Drum” estudo nº26
3.2 – Mitchell Peters “Elementary Studies for Snare Drum” estudo nº34

35 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Percussão

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 3º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Percussão
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.
- Avaliar os conhecimentos
básicos adquiridos, no
domínio do instrumento e
da musicalidade.

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Leitura musical.
- Noção de tempo e
pulsação.
- Observar a qualidade dos - Capacidade rítmica.
conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos com
Marimba:
1.1 – M. Goldenberg “Modern Scholl for Xylophone” p.62 estudo nº1
1.2 – J.S.Bach “Invenções a duas vozes” (Urtext) BWV 772 nº1

35 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos com
Tímpanos:
2.1 – Jacques Delécluse “30 Études pour Timbales” livro 1 estudos 1 à
4

30 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos com
Caixa:
3.1 – Mitchell Peters “Elementary Studies for Snare Drum” estudo nº73
3.2 – Mitchell Peters “Elementary Studies for Snare Drum” estudo nº74

35 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Percussão

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 4º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Percussão
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Avaliar os conhecimentos
- Leitura musical.
básicos adquiridos, no
- Noção de tempo e
domínio do instrumento e
pulsação.
da musicalidade.
- Capacidade rítmica
- Domínio técnico
- Observar a qualidade dos
- Interpretação (estilo,
conhecimentos do
regularidade e dinâmicas)
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos com
Marimba:
1.1 – B. Quartier “Images” nº1 “From the cradle”
1.2 – B. Quartier “Images” nº6 “Slip’n’slide”

35 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos com
Tímpanos:
2.1 – Jacques Delécluse “30 Études pour Timbales” livro 2 estudos 11
à 14

30 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos com
Caixa:
3.1 – Mitchell Peters “Intermediate Studies for Snare Drum” estudos
10 a 15

35 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Percussão

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 5º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Percussão
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Avaliar os conhecimentos
- Leitura musical.
básicos adquiridos, no
- Noção de tempo e
domínio do instrumento e
pulsação.
da musicalidade.
- Capacidade rítmica
- Domínio técnico
- Observar a qualidade dos
- Interpretação (estilo,
conhecimentos do
regularidade e dinâmicas)
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos com
Marimba:
1.1 – M. Peters “Yellow after the rain”
1.2 – K. Larson “Suite Mexicana”

35 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos com
Tímpanos:
2.1 – Jacques Delécluse “30 Études pour Timbales” livro 3, estudos 21
à 24

30 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos com
Caixa:
3.1 – Mitchell Peters “Intermediate Studies for Snare Drum”, estudos
26 a 29

35 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Percussão

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 2º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Saxofone
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Avaliar os conhecimentos
- Leitura musical.
básicos adquiridos, no
- Articulação.
domínio do instrumento e
- Noção de tempo e
da musicalidade.
pulsação.
- Capacidade sonora.
- Observar a qualidade
- Controlo da respiração.
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma das seguintes escalas maior e
sua relativa menor com arpejo:
1.1 – RéM, FáM, MiM

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – G Lacour: - Nº 23
2.2 – M. Mériot: - Nº 5

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – E. Bozza, “Menuet des Pages”
3.2 – L. V. Beethoven, “Petite Valse”

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Saxofone

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 3º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19

Disciplina: Saxofone
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Avaliar os conhecimentos
- Leitura musical.
básicos adquiridos, no
- Articulação.
domínio do instrumento e
- Noção de tempo e
da musicalidade.
pulsação.
- Capacidade sonora.
- Observar a qualidade
- Controlo da respiração.
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma das seguintes escalas maior e
sua relativa menor com arpejo:
1.1 –MibM e MiM

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – G Lacour: - Nº 36
2.2 – M. Mule: - Nº 15

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – Weber, “Petite Valse et Tyrolienne”
3.2 – J. S. Bach, “Suite D’Orchestre en Ut”

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Saxofone

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 4º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19

Disciplina: Saxofone
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Avaliar os conhecimentos - Capacidade sonora.
básicos adquiridos, no
- Controlo da respiração.
domínio do instrumento e
- Afinação
da musicalidade.
- Articulação.
- Interpretação (estilo,
- Observar a qualidade
fraseado, articulação e
dos conhecimentos do
dinâmica).
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma escala diatónica maior e suas
homónimas menores (fórmula harmónica), com os arpejos, inversões e
sucessão de inversões. Arpejo da sétima da dominante com inversões
e sucessão de inversões. Escala cromática com articulações.

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – G. Lacour: - Nº 40
2.2 – H. Klosé, “25 Études Journaliers”: - Nº 3

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – “Sonate”, G. P. Telemann: - I Andamento
3.2 – E. Bozza: - “Ária”

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Saxofone

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 5º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19

Disciplina: Saxofone
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Avaliar os conhecimentos - Capacidade sonora.
básicos adquiridos, no
- Controlo da respiração.
domínio do instrumento e
- Afinação
da musicalidade.
- Articulação.
- Interpretação (estilo,
- Observar a qualidade
fraseado, articulação e
dos conhecimentos do
dinâmica).
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma escala diatónica maior e suas
homónimas menores (fórmula harmónica), com os arpejos, inversões e
sucessão de inversões. Arpejo da sétima da dominante com inversões e
sucessão de inversões. Escala cromática com articulações.

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – H. Klosé, “25 Exercices Journaliers”: - Nº 18
2.2 – H. Klosé, “15 Etudes Chantantes”: - Nº 2

35 Pontos

3. Execução integral, à escolha do candidato, de uma das seguintes
peças:
3.1 – G. P. Telemann, “Sonate”: - II Andamento
3.2 – M. Perrin, “Fantazie Tzigane”

40 Pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Saxofone

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 2º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Trombone
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Postura corporal em
relação ao instrumento.
- Avaliar os conhecimentos - Leitura musical.
básicos adquiridos, no
- Articulação.
domínio do instrumento e
- Noção de tempo e
da musicalidade.
pulsação.
- Capacidade sonora.
- Observar a qualidade
- Controlo da respiração.
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma das seguintes escalas maiores
com arpejo:
1.1 – ReM, FáM, SolM

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – Arban’s (Famous Method for Trombone) – Estudo nº11
(Pág20).
2.2 – L’A.B.C. Du Jeune Tromboniste – Jean Douay (Vol.1) Estudo nº2 (Pág15).
3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – Pierre-Max Dubois, Pour le Trombone Préparatoire - Nº5 Cortège.
3.2 – Pierre-Max Dubois, Pour le Trombone Préparatoire - Nº8 Passepied.
Total

35 Pontos

40 Pontos

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Trombone

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 3º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Trombone
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Postura corporal em
relação ao instrumento.
- Avaliar os conhecimentos - Leitura musical.
básicos adquiridos, no
- Articulação.
domínio do instrumento e
- Noção de tempo e
da musicalidade.
pulsação.
- Observar a qualidade
- Capacidade sonora.
dos conhecimentos do
- Controlo da respiração.
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma das seguintes escalas maior e
sua relativa menor com arpejo e cromática:
1.1 - DoM, FaM, SibM, SolM e ReM

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 - Arban’s (Famous Method for Trombone) – Estudo nº36
(Pág25).
2.2 - André Lafosse - Méthode Complète de Trombone a
Coulisse(Vol.1) – Estudo nº 39.
3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – Lennie Niehaus - Timepiece.
3.2 - A. Crépin - Les Marches du Kiosque
Total

35 Pontos

40 Pontos

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Trombone

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 4º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Trombone
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Avaliar os conhecimentos - Capacidade sonora.
básicos adquiridos, no
- Controlo da respiração.
domínio do instrumento e
- Afinação
da musicalidade.
- Articulação.
- Interpretação (estilo,
- Observar a qualidade
fraseado, articulação e
dos conhecimentos do
dinâmica).
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma escala diatónica maior e suas
relativas menores (três fórmulas), com os arpejos, inversões de 3 e 4
sons. Escala cromática com articulações.

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – Marco Bordogni - Melodious Etudes for Trombone– Estudos
nº 2.
2.2 – Arban’s (Famous Method for Trombone) – Estudo nº19
(Pág35).

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – Henry Purcell – Gavotte
3.2 – J. Sandstrom - Sang till Lotta

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Trombone

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 5º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Trombone
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Avaliar os conhecimentos - Capacidade sonora.
básicos adquiridos, no
- Controlo da respiração.
domínio do instrumento e
- Afinação
da musicalidade.
- Articulação.
- Interpretação (estilo,
- Observar a qualidade
fraseado, articulação e
dos conhecimentos do
dinâmica).
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma escala diatónica maior e suas
relativas menores (três fórmulas), com os arpejos, inversões de 3 e 4
sons. Arpejo da sétima da dominante com inversões e inversões de 4
sons. Escala cromática com articulações.
2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – Marco Bordogni - Melodious Etudes for Trombone– Estudos nº
11

25 Pontos

35 Pontos

2.2 – C. Kopprasch - Sixty Selected Studies for Trombone - Book 1
– Estudo nº4
3. Execução integral, à escolha do candidato, de uma das seguintes
peças:
3.1 – J. A. Hasse - Hasse Suite
3.2 – A. Jorgensen - Romance

40 Pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Trombone

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 2º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Trompa
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Avaliar os conhecimentos
- Leitura musical.
básicos adquiridos, no
- Articulação.
domínio do instrumento e
- Noção de tempo e
da musicalidade.
pulsação.
- Capacidade sonora.
- Observar a qualidade
- Controlo da respiração.
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma das seguintes escalas maior e
sua relativa menor com arpejo:
1.1 – DóM, FáM, SolM

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – P. Wasthall, “Learn as you play French Horn”: - Unit 7 no 1
2.2 – P. Wasthall, “Learn as you play French Horn”: - Unit 7 no 1

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – P. Wasthall, “Learn as you play French Horn”: - Unit 7,
“Integer Vitae”
3.2 – P. Wasthall, “Learn as you play French Horn”: - Unit 7,
“Aria”

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Trompa

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 3º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Trompa
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Avaliar os conhecimentos
- Leitura musical.
básicos adquiridos, no
- Articulação.
domínio do instrumento e
- Noção de tempo e
da musicalidade.
pulsação.
- Capacidade sonora.
- Observar a qualidade
- Controlo da respiração.
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma das seguintes escalas maior e
sua relativa menor com arpejo e cromática:
1.1 – MibM
1.2 – RéM
2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – P. Wasthall, “Learn as you play French Horn”: - Unit 17,
Study no.1
2.2 – P. Wasthall, “Learn as you play French Horn”: - Unit 19,
Study no.1
3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – P. Wasthall, “Learn as you play French Horn”: - F. Schubert,
“Entr’acte”, (pág. 59)
3.2 – P. Wasthall, “Learn as you play French Horn”: - G.
Pergolesi, Canzoneta (pág. 61)
Total

25 Pontos

35 Pontos

40 Pontos

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Trompa

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 4º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Trompa
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma escala diatónica maior e

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Avaliar os conhecimentos - Capacidade sonora.
básicos adquiridos, no
- Controlo da respiração.
domínio do instrumento e
- Afinação
da musicalidade.
- Articulação.
- Interpretação (estilo,
- Observar a qualidade
fraseado, articulação e
dos conhecimentos do
dinâmica).
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

suas relativas menores (três fórmulas), com os arpejos, inversões
e sucessão de inversões. Arpejo da sétima da dominante com
inversões e sucessão de inversões. Escala cromática com
articulações.
2. Execução à escolha do candidato de dois estudos dos
seguintes métodos:
2.1 – Getchell, “2º Livro”
2.2 – Maxime Alphonse, “40 estudos fáceis” (2º Caderno)
2.3 – Oscar Franz, “30 estudos”

25 Pontos

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:

3.1 – L. Cherubini, “Sonata nº 1”
3.2 – J. Skroup, “Concerto”
3.3 – E. Bozza, “En Irlande”

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Trompa

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 5º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Trompa
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Avaliar os conhecimentos - Capacidade sonora.
básicos adquiridos, no
- Controlo da respiração.
domínio do instrumento e
- Afinação
da musicalidade.
- Articulação.
- Interpretação (estilo,
- Observar a qualidade
fraseado, articulação e
dos conhecimentos do
dinâmica).
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma escala diatónica maior e suas
relativas menores (três fórmulas), com os arpejos, inversões e sucessão de
inversões. Arpejo da sétima da dominante com inversões e sucessão de
inversões. Escala cromática com articulações.
2. Execução à escolha do candidato de dois estudos dos seguintes
métodos:
2.1 – Kopprach, “60 estudos”
2.2 – Maxime Alphonse, “40 estudos de dificuldade média” (3º Caderno)
2.3 – Oscar Franz, “Estudos e Estudos Concertos”
3. Execução integral, à escolha do candidato, de uma das seguintes peças:
3.1 – F. Strauss, “Nocturno”
3.2 – Bernhard Krol, “Laudatio”
3.3 – W.A. Mozart, “Concerto nº 1”
3.4 – A. Cooke, “Rondo in B flat”
Total

25 Pontos

35 Pontos

40 Pontos

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Trompa

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 2º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Trompete
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Avaliar os conhecimentos
- Leitura musical.
básicos adquiridos, no
- Articulação.
domínio do instrumento e
- Noção de tempo e
da musicalidade.
pulsação.
- Capacidade sonora.
- Observar a qualidade
- Controlo da respiração.
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de uma das seguintes escalas maior e sua relativa
menor com arpejo:
1.1 – DóM
1.2 – FáM
1.3 – SolM

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – J. B. Arban: - Exercício nº 11
2.2 – S. Hering: - Estudo nº 1

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – Peter Wastall: “Two Trumpet Airs” from “Xerxes” de J. B.
Lully
3.2 – Trumpet Star: “Travelling” de M. Failleno

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Trompete

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 3º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Trompete
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Avaliar os conhecimentos
- Leitura musical.
básicos adquiridos, no
- Articulação.
domínio do instrumento e
- Noção de tempo e
da musicalidade.
pulsação.
- Capacidade sonora.
- Observar a qualidade
- Controlo da respiração.
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma das seguintes escalas maior e
sua relativa menor com arpejo:
1.1 – RéM
1.2 – SibM
1.3 – SolM (2 oitavas)

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – S. Hering: - Estudo nº 8
2.2 – J. B. Faulx: - Estudo nº 1

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – Trumpet Star: “le Desespoir du Mousquetaire” de C. H.
Joubert
3.2 – R. Clérisse, “Noce Villageoise”

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Trompete

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 4º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Trompete
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Avaliar os conhecimentos - Capacidade sonora.
básicos adquiridos, no
- Controlo da respiração.
domínio do instrumento e
- Afinação
da musicalidade.
- Articulação.
- Interpretação (estilo,
- Observar a qualidade
fraseado, articulação e
dos conhecimentos do
dinâmica).
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de uma das seguintes escalas maior e sua relativa menor
com arpejo:
1.1 – LáM (2 oitavas)
1.2 – MibM

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – S. Hering: - Estudo nº 16
2.2 – J. B. Faulx: - Estudo nº 5

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – Trumpet Star: “Promenade Lyonnaise” de J. Naulais
3.2 – G. Friboulet, “Gaminerie”

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Trompete

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 5º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Trompete
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Avaliar os conhecimentos - Capacidade sonora.
básicos adquiridos, no
- Controlo da respiração.
domínio do instrumento e
- Afinação
da musicalidade.
- Articulação.
- Interpretação (estilo,
- Observar a qualidade
fraseado, articulação e
dos conhecimentos do
dinâmica).
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma das seguintes escalas maior e
sua relativa menor com arpejo:
1.1 – LáM
1.2 – LábM

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – S. Hering: - Estudo nº 26
2.2 – J. B. Faulx: - Estudo nº 14

35 Pontos

3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1 – J.B. Loeillet, “Sonata em sib”
3.2 – G. Balay, “Andante e Allegretto

40 Pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Trompete

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 2º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Tuba
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Postura do corpo, braços,
mãos e dedos.
- Avaliar os conhecimentos
- Leitura musical.
básicos adquiridos, no
- Articulação.
domínio do instrumento e
- Noção de tempo e
da musicalidade.
pulsação.
- Capacidade sonora.
- Observar a qualidade
- Controlo da respiração.
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em uma oitava de uma das seguintes escalas maiores:
1.1 – DóM
1.2 – FáM
1.3 – SolM
2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1 – Peter Wastall, “Learn as you play Tuba”:
- Unidade 2, “Ffgysbren” (A tradicional Weslh Tune)
2.2 – Peter Wastall, “Learn as you play Tuba”:
- Unidade 3, “A Little Etude” (Antonio Diabelli)
3. Execução do candidato da seguinte peça:
3.1 – “The Spartan”, (Bill Bell)

25 Pontos

35 Pontos

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Tuba

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 3º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Tuba
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Postura (embocadura e
corpo)
- Coordenação psico- Avaliar os conhecimentos motora
básicos adquiridos, no
- Leitura melódica
domínio do instrumento e
- Leitura Rítmica
da musicalidade.
- Realização de diferentes
articulações
- Observar a qualidade
- Sentido de pulsação
dos conhecimentos do
- Capacidade sonora
candidato, segundo as
- Controlo da respiração
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em uma oitava de uma das seguintes escalas maior e
sua relativa menor (três formulas) com os respetivos arpejos e escala
cromática com articulações:
1.1 – DóM, FáM, SolM, RéM e SibM com arpejo:
2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1. – Peter Wastall, “Learn as you play Tuba”:
- Unidade 8, exercício nº2
2.2. – Peter Wastall, “Learn as you play Tuba”:
- Unidade 9, exercício nº2
3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1. – Keith Ramon Cole, “Romance”
3.2. – Derek Hyde, “Promenade”
Total

25 Pontos

35 Pontos

40 Pontos

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Tuba

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 4º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Tuba
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Leitura musical
- Domínio técnico
- Capacidade sonora
- Avaliar os conhecimentos - Controlo da respiração
básicos adquiridos, no
- Afinação
domínio do instrumento e
- Articulação
da musicalidade.
- Interpretação (estilo,
fraseado, articulação e
- Observar a qualidade
dinâmica)
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em uma oitava de uma das seguintes escalas maior e
sua relativa menor (três formulas) com os respetivos arpejos,
inversões e sucessão de inversões. Escala cromática com
articulações:
1.1 – FáM, SolM, RéM, SibM, LáM e MibM
2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1. – Peter Wastall, “Learn as you play Tuba”:
- Unidade 19, estudo nº2 (Hippolyte Niessel)
2.2. – Peter Wastall, “Learn as you play Tuba”:
- Unidade 21, estudo nº3 (Hippolyte Niessel)
3. Execução à escolha do candidato de uma das seguintes peças:
3.1. – Claude Debussy, “Jimbo´s Lullaby”
3.2. – István Bogár, “Quick Dance”
Total

25 Pontos

35 Pontos

40 Pontos

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Tuba

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 5º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Tuba
Objetivos

Conteúdos a Avaliar

- Avaliar as aptidões do
candidato para o estudo
do instrumento.

- Leitura musical
- Domínio técnico
- Capacidade sonora
- Avaliar os conhecimentos - Controlo da respiração
básicos adquiridos, no
- Afinação
domínio do instrumento e
- Articulação
da musicalidade.
- Interpretação (estilo,
fraseado, articulação e
- Observar a qualidade
dinâmica)
dos conhecimentos do
candidato, segundo as
exigências do grau a que
se propõe.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução em duas oitavas de uma escala maior e sua relativa
menor (três formulas) com os respetivos arpejos, inversões e
sucessão de inversões. Harpejo da sétima da dominante com
inversões e sucessão de inversões. Escala cromática com
articulações:

25 Pontos

2. Execução à escolha do candidato de um dos seguintes estudos:
2.1. – Carl Fischer, Arban: - Estudo nº 14
2.2. – C. Kopprasch, “60 Studies for Tuba”: - Estudo nº1

35 Pontos

3. Execução integral à escolha do candidato, de uma das seguintes
obras:
3.1. – Walter Sear, “Sonatina For Tuba na Piano”: - 1º
andamento
3.2. – A. Louis Scarmolin, “ Introduction and Dance”

40 Pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação poderá ser feita de forma contínua num único link, ou, gravando um link para cada item da prova.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Tuba

