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INTRODUÇÃO 
 

A educação musical é uma parte importante da educação estética que contribui para 
desenvolvimento das capacidades artísticas gerais dos alunos. 
Nas últimas décadas, a sensibilidade artística musical das crianças tem sido formada 
diariamente pelas influências da escola, da televisão, da rádio, do cinema, do teatro, 
num palco de concertos e na Internet. Sem dúvida, este fluxo musical tem uma 
influência significativa na formação dos interesses e gostos das crianças e, por essa 
razão, torna-se impossível ignorar este fenómeno social.  
É necessário, desde muito cedo, desenvolver na criança uma base sólida do gosto 
musical, facultando-lhe o contacto com os melhores exemplos do mundo da cultura 
musical. Neste caso, a criança será capaz de avaliar de modo intuitivo diferentes 
formas da arte musical, respondendo apenas às suas manifestações mais elevadas. 
 
Os principais objetivos da educação musical são: 
 

 Desenvolver a capacidade holística das crianças, independentemente do nível 
inicial das habilidades; 

 Desenvolver os talentos criativos das crianças na música em geral; 
 Criar um ambiente psicologicamente confortável para o desenvolvimento e 

aplicação dos conhecimentos adquiridos; 
 Desenvolver e manter o conhecimento auditivo nos melhores exemplos de 

cultura musical; 
 Alargamento dos seus horizontes através do conhecimento dos vários tipos de 

cultura em geral e especialmente de música erudita. 
 
Aprender a tocar um instrumento é uma experiência marcante da infância de muitas 
pessoas. O acordeão, em particular, enquanto ferramenta inigualável de recursos 
sonoros e harmónicos, funciona praticamente em todos os atuais géneros musicais e 
desempenha um papel indispensável na educação musical, permitindo, de uma forma 
acessível e visualmente intuitiva, incorporar imagens musicais contrastantes no sentido 
harmónico e polifónico. 
Os benefícios das aulas de um instrumento de teclas (botões) para crianças vão para 
além da educação musical: o ato de aprendizagem e o estudo da música em geral 



        Ensino Artístico Especializado                   Programa de 
  Acordeão 

 
 

 
2 

envolvem ambos os hemisférios do cérebro. Os benefícios desta aprendizagem 
encontram-se no desenvolvimento de múltiplas habilidades, através da idade adulta. A 
educação musical envolve arte e matemática. Tocar um instrumento de teclas melhora 
as habilidades e coordenação motoras nas crianças. Existem também aspetos mais 
abstratos, menos tangíveis, resultantes das aulas de música. 
Nas aulas de um instrumento de tecla, entre as várias capacidades desenvolvidas, 
destacam-se, especialmente, as seguintes: 
 

 Maior coordenação motora - as aulas de acordeão ajudam as crianças a 
desenvolver as suas habilidades motoras, a coordenação e a destreza geral. A 
importância da coordenação mão/olho nas crianças é evidente; 

 Melhor concentração - ao aprender a tocar, as crianças melhoram a concentração 
e coordenação entre os movimentos distintos de cada mão. Aprender a ler 
partituras também põe a concentração em foco: traduzir as anotações escritas 
em música, com o ritmo correto e os tempos, demonstra uma perícia notável do 
cérebro humano. 
 

Tocar um instrumento de teclas (botões) é uma atividade que requer boa técnica, 
atenção, paciência, perseverança e muito trabalho. 
O processo de ensino-aprendizagem musical contribui para o desenvolvimento integral 
de um conjunto de competências musicais e artísticas e não só. A adequação 
pedagógica do programa do ensino é a divulgação das capacidades individuais da 
pessoa, não só na música, mas também na abordagem criativa para qualquer tipo de 
atividade, melhorando a autoestima. 
O objetivo principal do programa de ensino musical é tornar a pessoa socialmente ativa 
por meio da arte musical, através do desenvolvimento de habilidades musicais. 
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ENSINO BÁSICO 
 

1º Grau 
 

OBJETIVOS / METAS PEDAGÓGICAS 
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
  

1. Aplicar a postura correta; 
2. Ajustar as correias (principais e dorsal); 
3. Posicionar e coordenar corretamente os braços, o pulso, as mãos e os dedos; 
4. Realizar exercícios básicos de movimento do fole; 
5. Executar corretamente ao nível da leitura rítmica e melódica, textos musicais 

com movimento muito simples em pauta dupla nas claves de Sol e de Fá, com 
mãos separadas, mãos alternadas e progressivamente com mãos juntas; 

6. Diferenciar as articulações legato e staccato; 
7. Adquirir a noção de divisão binária e ternária; 
8. Desenvolver o sentido melódico e rítmico; 
9. Conhecer e executar figuras de notas da semibreve até a semicolcheia; 
10. Adquirir a noção da tonalidade (maior e menor); 
11. Gerir corretamente o movimento do fole de acordo com fraseado; 
12. Executar corretamente as articulações existentes e as diferentes dinâmicas; 
13. Conhecer e aprender peças de estilos contrastantes; 
14. Iniciar a aprendizagem do lado esquerdo com a extensão de baixos 

acrescentando progressivamente o uso da 1ª fila (terceira maior), assim como os 
acordes maiores, menores e da sétima da dominante, para o respetivo 
acompanhamento; 

15. Aprender a técnica do cruzamento do baixo, realizando-o com os acordes 
respetivos, visando a aquisição de um “automatismo“ das fórmulas da dedilhação 
específica ao mesmo; 

16. Conhecer a terminologia relativa ao movimento (diferentes andamentos). 
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REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 Escalas diatónicas – escalas maiores de Dó, Fá, Sol e Ré, com respetivas 
menores relativas na extensão de 1 oitava, com mãos juntas e arpejos numa 
oitava com 3 notas na extensão de 1 oitava (mão direita); 

 2 Estudos; 
 2 Peças contrastantes. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Métodos: 
 

 J.-Fr. Beuchat - Nouvelle Etude de l’Accordéon; 
 V. Matono - Curso preparatório para acordeão; 
 V. Matono - Curso Geral de Acordeão (1º volume); 
 V. Matono - Curso Geral de Acordeão (2º volume); 
 Antonio Pieroni - Estudos Clássicos para Acordeão; 
 C. Czerny - 75 Studi; 
 V. V. Terzic - Escola para acordeão (volume I-II); 
 K. Mahr - Estudos técnicos para a mão direita e para a mão esquerda; 
 M. Ferrero - Método de acordeão cromático; 
 P. J. Ferreira - Acordeão Infantil; 
 W. Kulpowicz - Szkola Akordeonu. 

 
 Peças originais:  
 

 Jacques Huber - Valse des Crocus; 
 Jacques Huber - "Dias Alegres"; 
 Joerg Draeger - Danse Hollandaise; 
 F. Filipenco - "Dança Russa"; 
 W. Bloch - Studie. 

 
Transcrições: 
 

 A. Miklaszewski - "Polca"; 
 A. Miklaszewski - "Valsa Tirol"; 
 C. Millocker - "Valsa"; 
 J. S. Bach - Musette; 
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 H. G. Neefe - Allegretto; 
 A. Corelli - Sarabanda. 

 
PROVA DE AFERIÇÃO 
 

 1 Escala Maior até 2 alterações numa extensão de uma oitava (mãos juntas) com 
relativa menor e o respetivo arpejo; 

 1 Estudo; 
 2 Peças com estilos contrastantes. 

 

2º Grau 
 

OBJETIVOS  /  METAS PEDAGÓGICAS 
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Reconhecer e distinguir estilos básicos da literatura própria para acordeão; 
2. Aplicar e melhorar as técnicas básicas aprendidas; 
3. Desenvolver o sentido do fraseado tomando consciência da estrutura básica e 

analítica da obra; 
4. Desenvolver o gosto musical através dos melhores exemplos da literatura 

musical; 
5. Reconhecer os princípios básicos do estilo e da técnica polifónica; 
6. Desenvolver técnicas de memorização; 
7. Desenvolver a criatividade, a musicalidade e a expressão; 
8. Adquirir maior autonomia e segurança na execução; 
9. Aprender e praticar novas tonalidades pelas escalas relativas; 
10. Executar corretamente ao nível da leitura rítmica e melódica textos musicais, 

em pauta dupla com claves de Sol e de Fá, com movimento do baixo que 
apresente alguma dificuldade e em tonalidades até 2 alterações; 

11. Desenvolver capacidades de coordenação motora para a aprendizagem 
adequada da técnica acordeonista; 

12. Continuar o desenvolvimento da leitura: peças com diferentes tonalidades e 
compassos; 

13. Continuar o desenvolvimento das competências de memorização. 
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REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 1 Escala maior até 3 alterações (duas oitavas simultaneamente) com relativa 
menor (uma oitava simultaneamente), arpejo (mão direita) e os acordes (estado 
fundamental e inversões); 

 2 Estudos; 
 1 Peça polifónica; 
 2 Peças originais ou transcrições. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Métodos: 
 

 J.-Fr. Beuchat - Nouvelle Etude de l’Accordéon; 
 V. Matono - Curso preparatório para acordeão; 
 V. Matono - Curso Geral de Acordeão (1º volume); 
 V. Matono - Curso Geral de Acordeão (2º volume); 
 Antonio Pieroni - Estudos Clássicos para Acordeão; 
 C. Czerny - 75 Studi; 
 V. V. Terzic - Escola para acordeão (volume I-V); 
 K. Mahr - Estudos técnicos para a mão direita e para a mão esquerda; 
 M. Ferrero - Método de acordeão cromático; 
 P. J. Ferreira - Acordeão Infantil; 
 W. Kulpowicz - Szkola Akordeon.  

 
Peças originais: 
 

 J. Huber - Bella Marguerita; 
 J. Huber - Polca; 
 J. Huber - Sept moineaux sur le toit; 
 J. Draeger - Ouverture Elementaire, op.121; 
 J. Draeger - Valse-Folklorique, op.123; 
 J. Draeger - Concertino, op.126; 
 E. Cebolo - Valsa; 
 A. Filipenco - Dansa Russa; 
 J.-Fr.Beuchat - Ballade Parisienne. 

 
Transcrições: 
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 A. Rozewicz - "Canção Ucraniana"; 
 K. M. Weber - Aria "Oberon". 

 
Peças polifónicas: 
 

 J. S. Bach - Menuetes; 
 G. F. Haendel - Chaccona; 
 G. F. Haendel - Sarabanda; 
 J.-Fr. Beuchat - Toccata Impériale; 
 J.-Fr. Beuchat - Choral; 
 J.-Fr. Beuchat - Dansons le Menuet; 
 A. Rozewicz - Prelúdio; 
 L. Mozart - Bourrée. 

 
 
PROGRAMA DA PROVA GLOBAL – 2º GRAU 
 
 

PROVA CONTEÚDO COTAÇÃO 

1ª 

Uma escala maior até 3 alterações com a sua relativa 
menor numa extensão de duas oitavas mãos juntas, 
arpejos; Acordes respetivos no estado fundamental e nas 
inversões (mão direita); 

25% 

2ª Um estudo; 25% 
3ª Uma peça polifónica; 25% 
4ª Uma peça original ou transcrição obrigatória. 25% 

 
 

3º Grau 
 

NOTA: 
 
Os alunos que prosseguem para o 3º Ciclo (3º, 4º e 5º Graus) submetem-se a um nível 
de exigência superior que visa um desenvolvimento técnico e artístico mais apurado 
relativamente aos anos anteriores. Estes conteúdos mais exigentes implicarão uma 
maior dedicação e estudo prático individual. 
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OBJETIVOS  / METAS PEDAGÓGICAS 
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Desenvolver as potencialidades do instrumento num nível técnico-artístico mais 
elevado, nomeadamente através da prática sistemática dos acordes na mão 
direita e da extensão ao acorde da sétima diminuta (6.ª fila) na mão esquerda; 

2. Continuar o aperfeiçoamento das articulações, nomeadamente com o uso do 
legato na polifonia entre duas vozes onde uma se movimenta e outra tem notas 
repetidas; 

3. Continuar a desenvolver o estudo das obras polifónicas, visando uma boa 
compreensão da independência das vozes e uma melhor execução; 

4. Executar corretamente os diferentes tipos de ornamentação; 
5. Executar intervalos superiores a uma oitava; 
6. Conhecer e usar a diferente registração; 
7. Desenvolver a capacidade da memorização. 

 
REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 Escalas diatónicas – Escalas maiores até 4 alterações com respetivas menores 
relativas, na extensão de 2 oitavas, com mãos juntas; Arpejos (mãos juntas); 
Acordes (estado fundamental e inversões); 

 3 Estudos; 
 1 Peça polifónica; 
 2 Peças originais ou transcrições. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Métodos: 
 

 J.-Fr. Beuchat - Nouvelle Etude de l’Accordéon; 
 V. Matono - Curso preparatório para acordeão; 
 V. Matono - Curso Geral de Acordeão (1º volume); 
 V. Matono - Curso Geral de Acordeão (2º volume); 
 Antonio Pieroni - Estudos Clássicos para Acordeão; 
 C. Czerny - 75 Studi; 
 V. V. Terzic - Escola para acordeão (volume I-V); 
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 K. Mahr - Estudos técnicos para a mão direita e para a mão esquerda; 
 M. Ferrero - Método de acordeão cromático; 
 W. Kulpowicz - Szkola Akordeonu. 

 
Peças originais: 
 

 J. Huber - Fête de lutte sur l’Alpe; 
 J. Draeger - Impromptu, op.124; 
 J. Draeger - Prelude, op.136; 
 J. Draeger - Toccata, op.125; 
 J. Draeger - Ouverture Classique, op.131; 
 J.-Fr. Beuchat - Nostalgie Anniviarde; 
 R. Bui - Piccolo Concerto; 
 J. Antonio - "Marcha da Primavera"; 

 
Transcrições: 
 

 M. Camidge - Sonatina; 
 N. Tchaikovsky - "Canção Napolitana"; 
 G. Rossini (P. Caroucci) - Tarantella. 

 
Obras polifónicas:  
 

 J. S. Bach - Menuetes/Pequenos Prelúdios.  
 
PROVA DE AFERIÇÃO 
 

 1 Escala maior até 4 alterações com sua relativa menor (duas oitavas mãos 
juntas),arpejos (mãos juntas) e acordes (estado fundamental e inversões); 

 1 Estudo; 
 1 Peça polifónica; 
 1 Peça original ou transcrição.  
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4º Grau 
 

OBJETIVOS  / METAS PEDAGÓGICAS 
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Executar um repertório de maior complexidade e de maior variedade estilística; 
2. Aperfeiçoar as capacidades técnicas e interpretativas adquiridas no grau 

anterior; 
3. Desenvolver a musicalidade, procurando a expressão adequada; 
4. Melhorar a autoconfiança, o autocontrole e a segurança na execução do 

repertório; 
5. Praticar os principais tipos de acordes de sétima na mão direita no estado 

fundamental e nas suas inversões; 
6. Desenvolver a independência da linha melódica da mão esquerda, 

nomeadamente nas obras polifónicas; 
7. Consolidar a capacidade da memorização; 
8. Reconhecer, identificar e tocar corretamente todas as tipologias de figurações 

rítmicas do repertório. 
 
REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 Escalas maiores até 5 alterações (duas oitavas simultaneamente) com relativa 
menor (duas oitavas simultaneamente); arpejo (simultaneamente) e os acordes 
(estado fundamental e inversões); 

 3 Estudos; 
 1 Peça polifónica; 
 2 Peças com estilos contrastantes. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Métodos: 
 

 J.-Fr. Beuchat - Nouvelle Etude de l’Accordéon; 
 V. Matono - Curso preparatório para acordeão; 
 V. Matono - Curso Geral de Acordeão (1.º volume); 
 V. Matono - Curso Geral de Acordeão (2.º volume); 
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 W. Kulpowicz - Szkola Akordeonu.  
 
Estudos: 
 

 Antonio Pieroni - Estudos Clássicos para Acordeão; 
 C. Czerny - 75 Studi; 
 V. V. Terzic - Escola para acordeão (volume I-V); 
 K. Mahr - Estudos técnicos para a mão direita e para a mão esquerda; 
 M. Ferrero - Método de acordeão cromático; 
 P. J. Ferreira - 24 Estudos. 

 
Peças originais: 
 

 O. Weilburg - Marcha; 
 J. Draeger - Burlesque, op.132; 
 J. Draeger - Theme und Variations; 
 J.-Fr. Beuchat - Ouverture Royale; 
 M. Francy - "Alegria"; 
 R. Bui - Piccolo Concerto; 
 A. Cudrikov - Polka Kadril; 
 V. Matono - Mazurca nº1; 
 S. Klenkov - "Alegria". 

 
Transcrições: 
 

 G. Rossini - Tarantella; 
 D. Schostakovich - "Dança". 

 
Peças polifónicas: 
 

 R. Wurthner - Sarabanda; 
 J. S. Bach - Menuetes/Pequenos Prelúdios.  

 
PROVA DE AFERIÇÃO 
 

 1 Escala Maior até 5 alterações (duas oitavas simultaneamente) com relativa 
menor (duas oitavas simultaneamente), arpejo (simultaneamente) e os acordes 
(estado fundamental e inversões); 
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 1 Estudo; 
 1 Peça polifónica; 
 2 Peças de estilos contrastantes. 

 
 

5º Grau 
 

OBJETIVOS  / METAS PEDAGÓGICAS 
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Aprofundar os conhecimentos e competências técnicas e interpretativas 
desenvolvidas no grau anterior; 

2. Reforçar a autoconfiança e o autocontrolo, dominando os níveis de tensão e 
nervos durante as atuações; 

3. Aprimorar as habilidades técnicas e interpretativas aplicando-as de forma 
consciente; 

4. Desenvolver a criatividade procurando expressar a sua individualidade; 
5. Demonstrar compreensão dos diferentes estilos transmitindo o conceito de uma 

obra ao nível do andamento, do fraseado, da articulação, da ornamentação e da 
registração; 

6. Utilizar de forma prática o conhecimento adquirido; 
7. Aprender técnicas e métodos de estudo com vista o domínio técnico de peças em 

andamento rápido ou com secções virtuosas; 
8. Demonstrar competências de leitura à 1ª vista. 

 
 
 
REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 Escalas maiores até 6 alterações com sua relativa menor (duas oitavas mãos 
juntas), arpejos respectivos (duas oitavas mãos juntas) e os acordes no estado 
fundamental e nas suas inversões; 

 3 Estudos; 
 1 Peça polifónica; 
 1 Peça cíclica (Suite ou Pequeno Concerto); 
 2 Peças (1 original para acordeão).  
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REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Métodos:  
 

 J.-Fr. Beuchat - Nouvelle Etude de l’Accordéon; 
 Cambieri / Fugazza / Melochi - Método Bérben (2º volume); 
 V. Matono - Curso Geral de Acordeão (2º volume); 
 W. Kulpowicz - Szkola Akordeonu; 

 
Estudos: 
 

 Kreutzer/Anzaghi - Il virtuoso della fisarmonica; 
 V. Matono - 5 Estudos de concerto; 
 Antonio Pieroni - Estudos Clássicos para Acordeão; 
 C. Czerny - 75 Studi; 
 V. V. Terzic - Escola para acordeão (volume I-V); 
 K. Mahr - Estudos técnicos para a mão direita e para a mão esquerda.  

 
Peças originais: 
 

 P. J. Ferreira - Pequeno Concerto; 
 J.-Fr. Beuchat - La Gambrinette; 
 J. Draeger - Suite Concertante, op.135; 
 V. Platonov - "Dança Antiga"; 
 O. Weilburg - "Dança Russa"; 
 P. Frosini - "Serenata Primavera"; 
 M. Mascarenhas - Marcha. 

 
Transcrições: 
 

 F. Popy - Andalusia; 
 M. Levickis - Get Lucky. 

 
Peças Polifónicas: 
 

 J. S. Bach - Pequenos Prelúdios e Fugas/Corais/Invenções a 2 vozes; 
 M. Mascarenhas - Prelúdio. 
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PROGRAMA DA PROVA GLOBAL - 5º GRAU 
 
 

PROVA CONTEÚDOS COTAÇÃO 

1ª – Uma escala;  10% 

2ª - Um estudo; 10% 

3ª 
- Uma peça de J. S. Bach (Invenção a duas vozes ou 
Prelúdio); 

20% 

4ª - Duas peças de estilos e características diferentes; 40% 

5ª - Uma peça com acompanhamento. 20% 

 
 
 
 

ENSINO SECUNDÁRIO 
 

6º Grau 
 

NOTA: 
 
O Ensino Secundário (6º, 7º e 8º graus) é o segundo nível de especialização artística 
do Curso de Piano. A realização deste Curso oferece aos alunos a possibilidade de 
adquirir competências técnico-artísticas que lhes permitem, se for esse o seu desejo, 
concorrer ao ensino superior na área da música. Este nível de ensino também é 
adequado aos alunos que, tendo optado por uma via profissional noutra área, 
encontrem na especialização musical um motivo de realização pessoal, cultural e de 
cidadania, através do respetivo domínio técnico e artístico elevado. 
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OBJETIVOS / METAS PEDAGÓGICAS 
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Aperfeiçoar as competências técnicas e artísticas que permitam uma execução 
segura, clara e expressiva; 

2. Demonstrar maior segurança, desenvolvendo, nomeadamente, a fluidez e a 
rapidez nas obras exigidas neste nível; 

3. Abordar a prática do bellow-shake, técnica específica à manipulação e à 
mudança rápida do fole; 

4. Alargar o leque do repertório através obras de diferentes estilos e formas 
musicais; 

5. Desenvolver a leitura e o estudo da polifonia, nomeadamente a 3 vozes.  
 

REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 Escalas maiores até 6 alterações (duas oitavas em movimento paralelo e 
contrário) com a sua relativa menor, harmónica e melódica, os respectivos 
arpejos, e os acordes da sétima de dominante, no estado fundamental e nas 
suas inversões; 

 3 Estudos; 
 2 peças de diferentes estilos; 
 1 Peça polifónica (Prelúdio e Fuga); 
 Leituras à 1ª vista. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Estudos: 
 

 P. J. Ferreira - Técnicas de fole; 
 K. Olczak - 3 Etiudy; 
 P. J. Ferreira - 24 Estudos; 
 H. Brehme - Paganiniana nr.13; 
 Mario Garberoglio - L´oscilazione rítmica del mantice; 
 V .Matono - 5 Estudos para acordeão de Concerto; 
 Oscar Beringer - Daily technical studies; 
 W. L. Puchnowski - Wprawki; 
 J.-Fr. Beuchat - Nouvelle Etude de l’Accordéon; 
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 Helmut Quakernack - Akkorden Etuden (Band III); 
 Antonio Pieroni - Estudos Clássicos para Acordeão; 
 C. Czerny - 75 Studi; 
 K. Mahr - Estudos técnicos para a mão direita e para a mão esquerda.  

 
Peças originais: 
 

 F. Fugazza - Czardas; 
 P. Príncipe - Concertino; 
 G. Van Caillie - Accordeon intermezzo; 
 J. Draeger - "Palhaço"; 
 D. Fancelli - "Ciri"; 
 O. Weilburg - "Canção da Primavera"; 
 O. Weilburg - Studie;  
 J. Draeger - Tarantella, op. 145; 
 J. Draeger - Ouverture festivale, op. 141. 

 
Transcrições: 
 

 V. Monti - Czardas; 
 P. Diero - Trieste Ouverture; 
 A. Liadov - La boîte à musique; 
 O. Oppenheimer - Allegro; 
 M. Mascarenhas - "Peça Característica". 

 
Peças Polifónicas: 
 

 J. S. Bach - Prelúdios e Fugas; 
 C. Seixas - Toccata em Dó M; 
 J. S. Bach - Invenção a 2 vozes (nº13 e nº14). 

 
PROVA DE AFERIÇÃO 
 

 1 Escala Maior até 6 alterações (duas oitavas   em movimentos paralelo e 
contrário) com relativa menor, harmónica e melódica; arpejo (do acorde de 7º 
da dominante  no estado fundamental e respectivas inversões); 

 1 Estudo; 
 1 Peça polifónica; 
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 2 Peças de diferentes estilos e características. 
 

7º Grau 
 
OBJETIVOS / METAS PEDAGÓGICAS 
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Aprofundar os conhecimentos adquiridos no grau anterior; 
2. Desenvolver a agilidade técnica e o virtuosismo; 
3. Aperfeiçoar o domínio do instrumento em termos de sonoridade, dinâmica, 

articulação, diferentes touchés, ornamentação e registração; 
4. Desenvolver a análise formal, harmónica e estilística das obras; 
5. Melhorar e aperfeiçoar a fluidez da leitura, através diferentes estilos e autores; 
6. Preparar dedilhação própria em harmonia com o estilo, caráter da obra musical e 

em função da estrutura física das mãos; 
7. Desenvolver a capacidade de memorização; 
8. Desenvolver competências de leitura à primeira vista; 
9. Aprofundar a concentração e dominar a emoção. 

 

REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 Escalas  maiores até 7 alterações (duas oitavas simultaneamente e em 
movimentos contrários) com relativa menor, harmónica e melódica (duas oitavas 
simultaneamente e em movimentos contrários); arpejo (do acorde de 7º da 
dominante e 7º diminuta no estado fundamental e respectivas inversões); 

 Escala cromática; 
 3 Estudos; 
 1 Obra polifónica; 
 3 Peças de estilos e características diferentes; 
 Leituras à 1ª vista. 
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REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Estudos: 
 

 P. J. Ferreira - 24 Estudos; 
 Mario Garberoglio - L´oscilazione rítmica del mantice; 
 V. Matono - 5 Estudos para acordeão de Concerto; 
 Oscar Beringer - Daily technical studies; 
 W. L. Puchnowski - Wprawki techniczne;  
 J.-Fr. Beuchat - Nouvelle Etude de l’Accordéon; 
 Helmut Quakernack - Akkorden Etuden (Band III); 
 Antonio Pieroni - Estudos Clássicos para Acordeão; 
 C. Czerny - 75 Studi; 
 K. Mahr - Estudos técnicos para a mão direita e para a mão esquerda; 
 A. Biloschizki - 3 character studies; 
 V. Matono - Curso Geral (Volume2). 

 
Peças Originais: 
 

 A. Volpi - Divertimentos nºs 1 e 2; 
 J. Draeger - Danse et Serenade; 
 J. Draeger - Toccata; 
 J. Draeger - Concertino; 
 J. Draeger - Impromptu; 
 V. Matono - "Panoramas de Portugal"; 
 J. Draeger - Rondo scherzando, op. 147; 
 J. Draeger - Romance et Allegro, op. 144; 
 M. Mascarenhas - "Fantasia"; 
 M. Mascarenhas - "Fogo de Artifício"; 
 M. Masdarenhas - "O Canto do Rouxinol". 

 
Transcrições: 
 

 A. Dvořak - Dança Eslavónica nº2; 
 A. Piazzola - Adios Nonino (E. Marini); 
 W. A. Mozart - Sonata KV 331 (Arr. J.-Fr. Beuchat). 

 
 



        Ensino Artístico Especializado                   Programa de 
  Acordeão 

 
 

 
19 

Peças Polifónicas: 
 

 J. S. Bach - Prelúdios e Fugas (órgão). 
 
PROVA DE AFERIÇÃO 
 

 Escala maior até 7 alterações (duas oitavas simultaneamente e em movimentos 
contrários) com relativa menor, harmónica e melódica(duas oitavas 
simultaneamente e em movimentos contrários); arpejo (do acorde de 7º da 
dominante e 7º diminuta no estado fundamental e respectivas inversões); 

 Escala cromática; 
 1 Estudo; 
 1 Obra polifónica; 
 2 Peças de estilos e características diferentes. 

 

8º Grau 
 
OBJECTIVOS / METAS PEDAGÓGICAS 
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Aprofundar todos os conhecimentos, domínios e competências obtidos nos graus 
anteriores, particularmente no 6º e no 7º Graus; 

2. Demonstrar e aprofundar a capacidade de concentração na performance de um 
programa de maior complexidade e de maior extensão; 

3. Aprofundar a leitura e o trabalho da polifonia, nomeadamente a 4 vozes; 
4. Demonstrar e aplicar um nível técnico e artístico elevado, que permita a 

execução brilhante, resultando num alto nível de performance; 
5. Demonstrar compreensão dos estilos das várias épocas ao nível da realização 

adequada dos andamentos, fraseado, articulação, ornamentação e registração.  
 
REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 2 Estudos de concerto; 
 1 Prelúdio e Fuga ou Prelúdio, Toccata e Fuga (transcrição ou original); 
 2 Peças com estilos e características diferentes; 
 1 Suite ou 2 andamentos da uma Sonata. 
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REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Estudos: 
 

 V. Matono - 5 Estudos para acordeão de Concerto; 
 Oscar Beringer - Daily technical studies; 
 W. L. Puchnowski - Wprawki techniczne;  
 N. Paganini - Estudos. 

 
Peças Originais:  
  

 J. Draeger - Ballade, op. 151; 
 J. Draeger - Etude de concert, op. 153; 
 J. Draeger - Variations sur un thème, op. 155; 
 J. Draeger - Capriccio, op. 156; 
 J. Oppenheimer - Ciaccona (variações sobre La Folia); 
 A. Volpi - Concertino em ré menor; 
 E. Cambieri / F. Fugazza - Velocissimo; 
 J.-Fr. Beuchat - Sonata in the classical style; 
 F. Fugazza - "Mosaico Espanhol"; 
 A. Astier - Divertimento; 
 H. Boll - Rondo Capriccioso; 
 V. Matono - "Panoramas de Portugal"; 
 A. Zolatariev - Suite nr.2. 

 
Transcrições: 
 

 E. Granados - Dança Espanhola nº5 (F. Lips); 
 A. Piazzola - "Libertango"; 
 M. Mussorgski - Scherzo em Dó#(F. Lips); 
 F. Kreisler - Schon Rosmarin (Jaschkew). 

 
Peças Polifónicas: 
 

 J. S. Bach - Prelúdios e Fugas (CBT livro I); 
 J. S. Bach - Choral BWV 645; 
 E. Cambieri - Trittico polifonico. 
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PROGRAMA DA PROVA GLOBAL – 8º GRAU 
 
 

PROVA CONTEÚDOS COTAÇÃO 

1ª -  Um estudo; 20% 

2ª - Um Prelúdio e Fuga (para órgão) de J. S. Bach; 20% 

3ª - Duas peças de estilos e características diferentes;  40% 

4ª 
- Uma peça com acompanhamento ou uma Suite ou dois 
andamentos de uma Sonata.  

20% 

 
 
 
RECURSOS 
 
 

1. Biblioteca do Conservatório - Escola das Artes disponibiliza literatura e informação 
especializada sobre educação artística e musical. O valioso espólio bibliográfico do 
Conservatório, do qual constam cerca de 20 livros e partituras do século XIX, foi 
adquirido ao longo de 65 anos e inclui 4902 partituras, 2653 livros e publicações na sua 
maioria especializadas em música, educação artística, literatura portuguesa e história de 
arte; 

2. Mediateca do Conservatório - Escola das Artes - este centro de recursos dispõe de 8700 
CDs, 59 DVDs, 50 vídeos e cerca de 3.000 LPs. 
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