
                                                                                         
 

 

 

PROGRAMA DE FLAUTA TRANSVERSAL 

 

INICIAÇÃO 

 

 
OBJECTIVOS 

 

 

 

 

 
ESTUDOS E PEÇAS SUGERIDOS 

 

 

REPERTÓRIO MÍNIMO – PEÇAS 

 

 

REPERTÓRIO MÍNIMO – PEÇAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         
 

 

 

PROGRAMA DE FLAUTA TRANSVERSAL 

 

1º GRAU 
 

OBJECTIVOS 

 

• Técnica e mecanismo: O aluno deve no final do 1º grau conhecer a digitação das 

notas naturais e alteradas da primeira e segunda oitava. Deve conseguir articular 

correctamente em TE-TE-TE e coordenar a respiração, de modo a não respirar de nota 

a nota. 

• Postura: O aluno deve ter consciência da correcta postura do corpo e principalmente 

da postura dos braços e ângulo da flauta relativamente ao corpo. 

• Articulação: No final do 1º grau a articulação TE-TE-TE deve estar perfeitamente 

bem dominada. Devem também ser desenvolvidas outras articulações, como ligado 

entre duas notas; duas notas ligadas e duas articuladas e vice-versa. 

• Respiração: O aluno deve começar a ter consciência de frase musical e assim 

conseguir 

  distribuir as suas respirações e se possível habituar-se ele próprio a colocá-los 

durante o seu 

  estudo. É importante já não existir a respiração nota a nota. Isso deve ser conseguido 

através de exercícios de respiração desenvolvidos nas escalas. 

• Sonoridade: O aluno deve ser consciencializado para a qualidade do seu som. 

 

 

 

ESTUDOS E PEÇAS SUGERIDOS 

 

“Abracadabra Flute”  - Pollock 

“125 Easy Classical Studies for Flute” – F. Vester – Universal Edition 

“Selected Studies for flute” – Bantaï/Kovacs – Editio Musica Budapest 

“Trottinette” – G. Meunier – Editions Henry Lemoine 

“Jouet Mécanique” – J. C. Diot/G. Meunier – Editions Henry Lemoine 

                 

 

REPERTÓRIO MÍNIMO – PEÇAS 

 

• 10 pequenas peças 

 

  

 

REPERTÓRIO MÍNIMO – PEÇAS 

 

• Escalas maiores até uma alteração (DóM, FáM e SolM) com várias articulações e os 

respectivos arpejos. Sempre que possível, as respectivas escalas cromáticas. 

 

 



                                                                                         
 

 

 

PROGRAMA DE FLAUTA TRANSVERSAL 

 
2º GRAU 

 

OBJECTIVOS 

• Técnica e mecanismo: O aluno deve no final do 2º grau conhecer a digitação das 

notas 

   naturais e alteradas do instrumento de Dó3 a Dó5. 

• Postura: O aluno deve ter consciência da correcta postura do corpo e principalmente 

da postura dos braços e ângulo da flauta relativamente ao corpo. 

• Articulação: A articulação TE-TE-TE deve estar totalmente dominada e outras 

articulações com stacatto e legato devem começar a fazer parte do estudo. 

• Respiração: O aluno deve começar a ter consciência de frase musical e assim 

conseguir 

  distribuir as suas respirações e se possível habituar-se ele próprio a colocá-los 

durante o seu 

  estudo. A noção de apoio e tal como este funciona deve ser integralmente 

compreendido e relembrado constantemente de modo a tornar-se a pouoco e pouo 

automático. 

• Sonoridade: O aluno deve ser consciencializado para a qualidade do seu som e da 

noção de apoio para complementar a qualidade sonora. 

 

 

ESTUDOS E ESTUDOS SUGERIDOS 

 

“125 Easy Classical Studies for Flute” – F. Vester – Universal Edition 

“Selected Studies for flute” – Bantaï/Kovacs – Editio Musica Budapest 

“Party Pieces” – M. Goddard – Spartan Press 

“Clowns” – P. Harris – Edições Novello 

“Ballets du Roi” – Lully/Ph. Gaubert – Alphonse Leduc 

“Trois Instantanés” – J-C. Diot e G. Meunier – Editions Henry Lemoine 

“La Serieuse” – G. Meunier – Editions Henry Lemoine 

 

REPERTÓRIO MÍNIMO – PEÇAS 

 

• Duas peças por periodo 

 

 

ESCALAS 

 

• Escalas maiores e relativas menores até duas alterações com os respectivos arpejos e 

escalas cromáticas. As escalas devem ser tocadas com diferentes articulações.



                                                                                         
 

 

 

PROGRAMA DE FLAUTA TRANSVERSAL 

 

3º GRAU 

 
OBJECTIVOS 

 

• Técnica e mecanismo: O aluno deve no final do 3º grau conhecer a digitação das 

notas naturais e alteradas do instrumento de Dó3 a Dó5. 

• Postura: O aluno deve ter consciência da correcta postura do corpo e principalmente 

da postura dos braços e ângulo da flauta relativamente ao corpo. 

• Articulação: Articulações com stacatto e legato devem fazer parte do estudo. 

• Respiração: O aluno deve começar a ter consciência de frase musical e assim 

conseguir distribuir as suas respirações e se possível habituar-se ele próprio a colocá-

los durante o seu estudo. A noção de apoio e tal como este funciona deve ser 

integralmente compreendido e relembrado constantemente de modo a tornar-se a 

pouoco e pouo automático. 

• Sonoridade: O aluno deve ser consciencializado para a qualidade do seu som e da 

noção de apoio para complementar a qualidade sonora. 

• Interpretativos: Ornamentação - o trilo, o mordente, a appogiatura. 

 

 

ESTUDOS E PEÇAS SUGERIDOS 

 

“30 Petites Études” – G. Gariboldi 

Sonata em Dó maior HWV 365 de G. F. Haendel - Bärenreiter 

“Sicilienne” – G. Fauré – Chester Music – Editio Musica Budapest 

“Vieille Chanson” – Marc-Carles – Alphonse Leduc 

“Le Petit Âne Blanc”  (de “Histoires) – J. Ibert – Alphonse Leduc 

 

 

REPERTÓRIO MÍNIMO  - PEÇAS 

 

• Duas peças por periodo 

 

 

ESCALAS 

 

• Escalas maiores e relativas menores até três alterações com os respectivos arpejos 

(com inversões) e escalas cromáticas. As escalas devem ser tocadas com diferentes 

articulações 

 

 



                                                                                         
 
 

 

PROGRAMA DE FLAUTA TRANSVERSAL 

 

4º GRAU 
 

OBJECTIVOS 

 

• Técnica e mecanismo: O aluno deve no final do 4º grau conhecer a digitação das 

notas naturais e alteradas em toda a extensão do instrumento. 

• Postura: O aluno deve ter consciência da correcta postura do corpo e principalmente 

da postura dos braços e ângulo da flauta relativamente ao corpo. 

• Articulação: Articulações com stacatto e legato devem fazer parte do estudo. 

• Respiração: O aluno deve começar a ter consciência de frase musical e assim 

conseguir distribuir as suas respirações e se possível habituar-se ele próprio a colocá-

los durante o seu estudo. A noção de apoio e tal como este funciona deve ser 

integralmente compreendido e relembrado constantemente de modo a tornar-se a 

pouoco e pouo automático. 

• Sonoridade: O aluno deve ser consciencializado para a qualidade do seu som e da 

noção de apoio para complementar a qualidade sonora. 

• Interpretativos: Ornamentação - o trilo, o mordente. 

 

 

ESTUDOS E PEÇAS SUGERIDOS 

 

“26 Petites Caprices” – J. Andersen – Gérard Billaudot Éditeur 

“50 Études Melodiques” – J. Demersseman – Gérard Billaudot Éditeur 

«Prélude et Danse» e «Automn» - P. Proust - Gérard Billaudot Éditeur 

Sonatas de Blavet – Aurea Amadeus 

«Madrigal» - Ph. Gaubert 

 

 

REPERTÓRIO MÍNIMO – PEÇAS 

 

• Duas peças por periodo 

 

 

ESCALAS 

 

• Escalas maiores e relativas menores até quatro alterações com os respectivos arpejos 

(com inversões) e escalas cromáticas. As escalas devem ser tocadas com diferentes 

articulações. Os arpejos devem incluir o arpejo de 7ª da Dominante com inversões.



                                                                                         
 

 

 

PROGRAMA DE FLAUTA TRANSVERSAL 

 

5º GRAU 
OBJECTIVOS 

 

• Postura: O aluno deve ter consciência da correcta postura do corpo e principalmente 

da postura dos braços e ângulo da flauta relativamente ao corpo. 

• Articulação: Stacatto simples e duplo. 

• Respiração: O aluno deve começar a ter consciência de frase musical e assim 

conseguir distribuir as suas respirações e se possível habituar-se ele próprio a colocá-

los durante o seu estudo. A noção de apoio e tal como este funciona deve ser 

integralmente compreendido e relembrado constantemente de modo a tornar-se a 

pouco e pouco automático. 

• Sonoridade: O aluno deve ser consciencializado para a qualidade do seu som e da 

noção de apoio para complementar a qualidade sonora. 

• Interpretativos: Ornamentação - o trilo, o mordente. Cadências. 

 

 

ESTUDOS E PEÇAS SUGERIDOS 

 

Progress in Flute Playing Op. 33, Vol.1 – Chester Music 

Eighteen Exercices or Études – T. Berbiguier – G. Schirmer 

 «Ballade» - R. G. Montbrunn – Alphonse Leduc 

 «Andante» – W. A. Mozart – International Music Company 

«Étude pour Rire» - P. Gabaye – Alphonse Leduc 

 Concerto para flauta e orquestra op.29 – C. Stamitz – International Music Company 

 

 

REPERTÓRIO MÍNIMO – PEÇAS 

 

• Duas peças por período e um concerto ou uma sonata completos, no final do ano 

lectivo. 

 

ESCALAS 

 

• Escalas maiores e relativas menores até cinco alterações com os respectivos arpejos 

(com inversões) e escalas cromáticas. As escalas devem ser tocadas com diferentes 

articulações. Os arpejos devem incluir o arpejo de 7ª da Dominante com inversões.



                                                                                         
 

 

 

 

PROGRAMA DE FLAUTA TRANSVERSAL 

 

6º GRAU 

 
OBJECTIVOS 

 

• Postura: O aluno deve ter consciência da correcta postura do corpo e principalmente 

da postura dos braços e ângulo da flauta relativamente ao corpo. 

• Articulação: Stacatto simples e duplo. 

• Respiração: O aluno deve ter consciência de frase musical e controlar a respiração 

na mesma. Ter consciência da respiração musical e anatómica. A noção de apoio e tal 

como este funciona deve ser integralmente compreendido e relembrado 

constantemente de modo a tornar-se a pouco e pouco automático. 

• Sonoridade: O aluno deve ser consciencializado para a qualidade do seu som e da 

noção de apoio para complementar a qualidade sonora. 

• Interpretativos: Ornamentação - o trilo, o mordente. Cadências. 

 

ESTUDOS E PEÇAS SUGERIDOS 

 

Progress in Flute Playing Op. 33, Vol.1/2 – Chester Music  

“Eighteen Exercices or Études” – T. Berbiguier – G. Schirmer 

“Jeux” – J. Ibert – Alphonse Leduc 

“Reverie” – A. Caplet – Editions Henry Lemoine 

«Étude pour Rire» - P. Gabaye – Alphonse Leduc 

 “12 Fantasias” – G. Ph. Telemann – Bärenreiter 

”Syrinx” – C. Debussy – Novello 

 

 

 

REPERTÓRIO MÍNIMO – PEÇAS 

 

• Duas peças por período e um concerto ou uma sonata completos, no final do ano 

lectivo. 

 

ESCALAS 

 

• Escalas maiores e relativas menores até seis alterações com os respectivos arpejos 

(com inversões) e escalas cromáticas. As escalas devem ser tocadas com diferentes 

articulações. Os arpejos devem incluir o arpejo de 7ª da Dominante com inversões.



                                                                                         
 

 

PROGRAMA DE FLAUTA TRANSVERSAL 

 

7º GRAU 

 
OBJECTIVOS 

 

• Postura: O aluno deve ter consciência da correcta postura do corpo e principalmente 

da postura dos braços e ângulo da flauta relativamente ao corpo. 

• Articulação: Stacatto simples e duplo. 

• Respiração: O aluno deve ter consciência de frase musical e controlar a respiração 

na mesma. Ter consciência da respiração musical e anatómica. A noção de apoio e tal 

como este funciona deve ser integralmente compreendido e relembrado 

constantemente de modo a tornar-se a pouco e pouco automático. 

• Sonoridade: O aluno deve ser consciencializado para a qualidade do seu som e da 

noção de apoio para complementar a qualidade sonora. 

• Interpretativos: Ornamentação - o trilo, o mordente. Cadências. 

 

 

ESTUDOS E PEÇAS SUGERIDOS 

 

 “Vingt-quatre Caprices” op. 26  – Th. Boehm – Gérard Billaudot 

“Progress in Flute Playing” Op. 33, Vol.2/3 – Chester Music 

 Sonata em Mi menor BWV 1034 – J. S. Bach – G. Henle Verlag 

 Sonatine – D. Milhaud – Durand Editions Musicales 

 Les Chants de Nectaire (flauta solo) – Ch. Koechlin – Gérard Billaudot 

 “12 Fantasias” – G. Ph. Telemann – Bärenreiter 

Sonata em lá menor – C. Ph. E. Bach – Amadeus 

 

 

REPERTÓRIO MÍNIMO – PEÇAS 

 

• Duas peças por período e um concerto ou uma sonata completos, no final do ano 

lectivo. 

 

ESCALAS 

 

• Escalas maiores e relativas menores até sete alterações com os respectivos arpejos 

(com inversões) e escalas cromáticas. As escalas devem ser tocadas com diferentes 

articulações. Os arpejos devem incluir o arpejo de 7ª da Dominante com inversões.



                                                                                         
 
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE FLAUTA TRANSVERSAL 

 

8º GRAU 
 

 

OBJECTIVOS 

    

• Preparação do exame de final de curso. 

 

 

 

ESTUDOS E PEÇAS SUGERIDOS 

 

 “Vingt-quatre Caprices” op. 26  – Th. Boehm – Gérard Billaudot 

“Progress in Flute Playing” Op. 33, Vol.2/3 – Chester Music 

 Sonatas para flauta – J. S. Bach – G. Henle Verlag 

 Sonata para flauta e piano – F. Poulenc – Chester Music 

 “Ballade” para flauta e piano – F. Martin – Universal Edition 

 Sonata “Undine” op. 167 para flauta e piano – C. Reinecke – International Music 

Company 

 Andante e Allegro – F. Lopes-Graça – Musicoteca 

 Concerto para flauta e orquestra – J. Ibert 

 “Pan et les Bergers”, op. 15 – J. Mouquet 

 

 

 

REPERTÓRIO MÍNIMO - PEÇAS 

 

• Três peças por período e um concerto ou uma sonata completos, no final do ano 

lectivo. 

 

 

 

ESCALAS 

 

 • Todas. 


