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Formação Musical 2º Grau 

Prova Global 
 

 Cotação CONTEÚDOS OBJETIVOS 
O aluno deve ser capaz de: 

Prova 

Global 

15 Ditados rítmicos, 

Organização de células 

rítmicas e 

Identificação de erros em 

frases 

Descodificar/escrever as células rítmicas reproduzidas, da 

totalidade e/ou dos espaços de uma frase. Organizar células 

rítmicas dadas, de acordo com a frase reproduzida. 

Identificar numa frase as figuras que não correspondem às 

reproduzidas. 

15 Ditado(s) melódico(s) Reconhecer auditivamente os graus de uma melodia tonal, 

escrevendo depois na clave e tonalidade indicadas. 

10 Identificação auditiva de 

acordes, intervalos e 

cadências 

Reconhecer auditivamente os acordes, os intervalos e as 

cadências indicados, em qualquer circunstância (diferentes 

posições, dinâmicas, articulações, registos…). 

10 Questionário Responder a questões relacionadas com a organização de 

uma partitura ou questões teóricas (armações de clave, 

escalas, compassos, intervalos), bem como a questões 

baseadas num excerto auditivo. 

20 Leituras rítmicas em DB e 

DT. 

Reproduzir lendo, frases rítmicas em DB e DT, de uma ou 

várias das seguintes formas: com voz marcando 

pulsação/divisão; percutindo a frase, pecutindo 

frase+pulsação ou frase+divisão. 

15 Leitura melódica tonal  Cantar melodia(s) em modo maior/menor, lendo a partir da 

tónica indicada, com ritmo. 

15 Canção e memorização 

preparada 

O aluno deve ser capaz de reproduzir com nome de notas, 

uma das leituras melódicas e uma das memorizações 

preparadas e respectiva transposição, sorteadas entre o 

reportório preparado do 1º e 2º grau. 
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Formação Musical 5º Grau 

Prova Global 
 

 Cotação CONTEÚDOS OBJETIVOS 
O aluno deve ser capaz de: 

Prova 

Global 

15 Ditados rítmicos, 

Organização de células 

rítmicas e 

Identificação de erros em 

frases 

Descodificar/escrever as células rítmicas reproduzidas, da 

totalidade e/ou dos espaços de uma frase. Organizar células 

rítmicas dadas, de acordo com a frase reproduzida pelo 

professor. Identificar numa frase as figuras que não 

correspondem às reproduzidas pelo professor. 

15 Ditado(s) melódico(s) a 1 

parte por memorização e a 

2 partes. 

Reconhecer auditivamente os graus de uma melodia tonal e 

baixo, e escrever na clave e tonalidade indicadas. 

10 Identificação auditiva de 

acordes, intervalos, 

cadências, funções e 

modos 

Reconhecer auditivamente os acordes, intervalos, cadências, 

funções e modos  em qualquer circunstância (diferentes 

posições, inversões, dinâmicas, articulações, registos…). 

10 Questionário Responder a questões relacionadas com a organização de 

uma partitura, questões teóricas (armações de clave, 

compassos, escalas, funções harmónicas, acordes, 

intervalos), e questões baseadas num excerto auditivo. 

15 Leituras rítmicas a 1 e 2 

partes 

O aluno deve ser capaz de reproduzir lendo, frases rítmicas  

a uma e a duas partes. 

18 Leitura melódica tonal e 

atonal 

Cantar uma melodia em modo maior/menor, com ritmo e 

uma melodia atonal, com afinação adequada. 

12 Canção e memorização 

preparada 

O aluno deve ser capaz de reproduzir com nome de notas, 

uma das leituras melódicas e uma das memorizações 

preparadas e respectiva transposição, sorteadas entre o 

reportório preparado do 3º, 4º e 5º grau.  

5 Leitura Atonal Preparada O aluno deve ser capaz de reproduzir uma melodia atonal 

preparada em casa, com afinação adequada. 
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Formação Musical 8º Grau 
Exame 

 Cotação CONTEÚDOS OBJETIVOS 
O aluno deve ser capaz de: 

Exame 25 Ditados rítmicos, 

Organização de células 

rítmicas e 

Identificação de erros 

em frases 

Escrever as células rítmicas reproduzidas, da totalidade e/ou 

dos espaços de uma frase/excerto musical; organizar células 

rítmicas dadas, de acordo com a frase reproduzida; identificar 

numa frase as figuras que não correspondem às reproduzidas e 

corrigi-las se necessário. 

25 Ditados melódicos a 1 

parte por memorização 

e a 2 partes 

Memorizar e descodificar uma melodia e reconhecer 

auditivamente os graus de uma melodia tonal e baixo, 

escrevendo na clave e tonalidade indicadas. 

25 Identificação auditiva de 

acordes, intervalos 

cadências, funções e 

modos 

Reconhecer auditivamente os acordes, intervalos, cadências, 

funções e modos reproduzidos em qualquer circunstância 

(diferentes posições, inversões, dinâmicas, articulações, 

registos…). 

25 Questões teóricas: 

armações de clave, 

compassos, construção 

e identificação visual de 

acordes, intervalos e 

funções 

Identificar ou indicar armações de clave de tonalidades maiores 

e menores; relacionar compasso, divisão, unidade de tempo, 

número de tempos por compasso; identificar visualmente e 

construir vários tipos de acordes e inversões, intervalos e 

funções harmónicas. 

30 Leituras rítmicas a 1 e 2 

partes 

O aluno deve ser capaz de reproduzir lendo, frases rítmicas a 1 

parte (com voz) e a 2 partes (mão direita e mão esquerda). 

30 Leitura melódica tonal e 

atonal 

Cantar uma melodia em modo maior/menor, lendo a partir da 

tónica indicada, com ritmo; cantar uma melodia atonal, com 

afinação adequada. 

20 Memorização e 

transposição à primeira 

vista 

Memorizar uma melodia e reproduzi-la com nome de notas na 

tonalidade original e noutra tonalidade indicada pelo júri. 

10 Canção preparada O aluno deve ser capaz de reproduzir uma das 3 canções 

preparadas durante o ano letivo. 

10 Leitura Atonal 

Preparada 

O aluno deve ser capaz de reproduzir uma melodia atonal 

preparada em casa, com afinação adequada. 

 


