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1º Ano 
 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 
 

1. Aspectos teóricos: 
  
 Adquirir o domínio na classificação das principais categorias de dos acordes 

de 5ª e de 7ª; 
 Adquirir o domínio no reconhecimento das tonalidades;  
 Adquirir o domínio no reconhecimento das modulações;  
 Adquirir o conhecimentos básicos de análise harmónica;  
 Adquirir o  conhecimento das principais regras de realização de baixos 

cifrados;  
 Adquirir o domínio no uso das principais cifras do baixo continuo (5, 6, 6/4, 7, 

4-3);  
 Saber colocar na voz de baixo duma composição, polifonicamente simples a 4 

ou 5 vozes do séc. XVI-XVII, as cifras apropriadas;  
 Saber enriquecer harmonicamente uma textura musical, com ou sem cifras, 

utilizando as regras de baixo contínuo. 
 
2. Aspectos práticos: 
  
 Demonstrar competências técnicas para a execução de acordes na mão 

direita e movimento de linha melódica de baixo na mão esquerda; 
 Demonstrar competências de leitura à 1ª vista;  
 Saber executar corretamente uma escala (na linha do baixo) harmonizada até 

2 alterações (no modo maior e minor) (regra da oitava);  
 Saber executar corretamente as cadências (I-IV-V-I) em tonalidades até 2 

alterações e nas suas 3 posiçoes melódicas; 
 Saber realizar um baixo continuo simples que inclui os acordes de 5, 6, 6/4, 7 

e 4-3; 
 Saber acompanhar ao teclado um trecho curto com movimento de baixo 

simples, de uma peça vocal ou instrumental a 1 voz e baixo contínuo que 
inclua os acordes acima mencionados e em tonalidades com até uma 
alteração; 
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 Saber acompanhar ao teclado um trecho curto com movimento de baixo 
simples, de uma peça vocal ou instrumental a 1 voz e baixo contínuo que 
inclua os acordes acima mencionadas e em tonalidades com até 1 alteração; 

 Saber tocar ao teclado um trecho musical a 2 vozes (melodia e baixo contínuo 
até 2 alterações) de uma peça para teclado do período barroco, com algum 
enriquecimento harmónico previamente preparado. 
 

CONTEÚDOS DOS OBJECTIVOS 
 

 Acordes Perfeitos maiores, menores, diminutos e aumentados e suas 
inversões;  

 Acordes de 7ª da Dominante e suas inversões;  
 Retardo do 4º para o 3º grau; 
 Cadências perfeitas (I-IV-V-I) das tonalidades até 2 alterações nas 3 posições 

melódicas;  
 Acordes de 5, 6, 6/4, 7 e 4-3 nas tonalidades até 1 alteração;  
 Noções históricas do baixo contínuo;  
 Regras gerais do baixo contínuo (particular incidência no significado das 

cifras);  
 Relação entre cifras do baixo contínuo e intervalos harmónicos;  
 Sonatas e concertos a 2 vozes (melodía e baixo contínuo) para instrumento 

de teclas do periodo Barroco.  
 
METODOLOGIA 
 

 Expor oralmente a matéria finalizada à compreensão dos conteúdos; 
 Efetuar a análise harmónica de textos musicais; 
 Realizar exercícios práticos ao teclado, a efetuar durante as aulas e com 

dificuldade progressiva, com as regras gerais da realização do baixo contínuo; 
 Memorizar e automatizar alguns procedimentos práticos para a condução 

correta das vozes resultantes do encadeamento harmónico;  
 Diversificar as tipologias de atividades propostas: teoria, performance e 

criatividade;  
 Realizar testes e/ou trabalhos de avaliação no fim de cada período.  
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REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 Sonatas para instrumento solo e baixo contínuo de: Marcello, Vivaldi, Handel, 
Telemann, Purcel, Pepush, Corelli, Schickhardt, Boni; 

 Árias para voz e baixo contínuo de: Marcello, Vivaldi, Handel, Telemann, Purcell; 
 M. Praetorius, P. Gervaise, P. Attaignant, J.H. Schein: Danças de suite. 

Basso Continuo: 
 

 Louise Bourmayan, Jacques Frisch: Méthode de basse continue à l’usage des 
amateurs: (éd. Les Cahiers du Tourdion. Strasbourg, 1996); 

 Jesper Bøje Christensen: Les Fondements de la Basse Continue au XVIIIe siècle 
(éd. Bärenreiter. Bâle, 1995); 

 Hermann Keller: Schule des Generalbass Spiels (éd. Bärenreiter. Kassel, 1931-
1955); 

 Michel Laizé: La Basse Continue pour petits et grands (éd. Les Cahiers du 
Tourdion. Strasbourg, 2001); 

 Martial Morand: Méthode de Basse Chiffrée Vol. I; 
 Erich Wolf: Exercices de la Basse Continue (éd. Breitkopf. Wiesbaden, 1971). 

 
NÍVEL MÍNIMO DE EXIGÊNCIA 

 
 Benedetto Marcello: Sonatas op. 2 n.1; 
 Sigr Garzaroli: Sonata de Câmara nº1; 
 J. Ch. Schickhardt: Adagio Sonata nº2 de "L'alphabet de la musique"; 
 G.F. Handel: Concerto para orgão e orquestra op. 4 n.º 1 em Sol menor 

(Larghetto e Adagio); 
 M. Praetorius: Danças de "Terpsichore".  
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2º Ano 
 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 
 

1. Aspectos teóricos: 
  

 Demonstrar domínio na classificação das principais categorias dos acordes de 5ª 
e de 7ª;  

 Demonstrar domínio no reconhecimento das tonalidades;  
 Demonstrar domínio no reconhecimento das modulações;  
 Demonstrar conhecimentos de análise harmónica;  
 Demonstrar conhecimento das regras de realização de baixos cifrados;  
 Demonstrar domínio no uso das principais cifras do baixo contínuo (5, 6, 6/4, 7, 

6/5, 3/4, 2/4, 4-3, 9-8);  
 Saber enriquecer harmonicamente uma textura musical, com ou sem cifras, 

utilizando as regras de baixo contínuo. 
 

2. Aspectos práticos: 
 

 Demonstrar competências técnicas para a execução ao teclado de acordes na 
mão direita e  movimento de baixo na mão esquerda; 

 Demonstrar boas competências de leitura à 1ª vista; 
 Saber executar correctamente uma escala (na linha do baixo) harmonizada até 3 

alterações (no modo maior e menor) (regra da oitava); 
 Saber executar corretamente as cadências (I-IV-V-I) em tonalidades até 4 

alterações e nas suas 3 posições melódicas; 
 Saber realizar um baixo contínuo curto que inclua os acordes de 5, 6, 6/4, 7, 

6/5, 4/3, 2/4, 4-3 e 9-8; 
 Saber acompanhar ao teclado uma peça curta Barroca, vocal ou instrumental, a 

1 voz e baixo contínuo que inclua os acordes acima mencionados e em 
tonalidades com até 2 alterações; 

 Saber tocar uma peça para instrumento de teclas do período Barroco a 2 vozes 
(melodia e baixo contínuo até 2 alterações), com algum enriquecimento 
harmónico previamente preparado. 
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CONTEÚDOS DOS OBJECTIVOS 
 

 Conhecer o significado das cifras: 5, 6, 6/4, 7, 6/5, 4/3, 2/4, 4-3 e 9-8 (teoria); 
 Executar progressões harmónicas; 
 Executar Modulações; 
 Aplicar cromatismos; 
 Executar cadências perfeitas (I-IV-V-I) das tonalidades até 4 alterações nas 3 

posições melódicas; 
 Realizar acordes de 5, 6, 6/4, 7 e 4-3 nas tonalidades até 2 alteração (prática); 
 Conhecer as notações antigas do baixo contínuo; 
 Conhecer as regras do baixo continuo; 
 Conhecer as Sonatas e concertos a 2 vozes (melodía e baixo contínuo) para 

instrumento de teclas do periodo Barroco.  
 
METODOLOGIA 
 

 Expor oralmente a matéria finalizada à compreensão dos conteúdos; 
 Efetuar a análise harmónica de textos musicais; 
 Realizar exercícios práticos, a efetuar durante as aulas e com dificuldade 

progressiva, com as regras gerais da realização do baixo contínuo; 
 Memorizar e automatizar alguns procedimentos práticos para a condução 

correta das vozes resultantes do encadeamento harmónico;  
 Diversificar as tipologias de atividades propostas: teoria, performance e 

criatividade;  
 Realizar testes e/ou trabalhos de avaliação no fim de cada período.  

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 Antonio Vivaldi: Concerto para bandolim e orquestra em Dó Maior; 
 A. Corelli: Sonata op. 5 n.º 3 em Dó Maior; 
 G.F. Handel: Sonata op. 2 nº 1 em Sol menor; 
 G. Ph. Telemann: Partita em Sol Maior para flauta de bisel e contínuo; 
 G.F. Handel: Concerto para orgão e orquestra op. 4 n.º 1 em Sol menor (Allegro 

e Andante); 
 M. Praetorius: Danças de "Terpsichore"; 
 H. Purcell: King Arthur. 
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PROGRAMA DA PROVA GLOBAL – 2º ANO 
 

PROVA CONTEÚDO COTAÇÃO 

1ª Harmonização das escalas de Dó Maior e Lá Maior; 30% 
2ª Cadência I-IV-V4/3-I até 2 alterações; 30% 

3ª 
Realização de um trecho de 8 compassos até 1 alteração 
(Dó maior, Lá menor, Fá maior, Ré menor, Sol maior, Sol 
menor) com baixo cifrado e soprano existentes. 

40% 

 
 
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. 

 
BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA 
 

 Sonatas para instrumento solo e baixo contínuo de: Marcello, Vivaldi, Handel, 
Telemann, Purcel, Pepush, Corelli, Schickhardt, Boni; 

 Árias para voz e baixo contínuo de: Marcello, Vivaldi, Handel, Telemann, Purcel, 
M. Praetorius, P. Gervaise, P. Attaignant, J.H. Schein: Danças de suite; 

 
Basso Continuo: 
 

 Louise Bourmayan, Jacques Frisch: Méthode de basse continue à l’usage des 
amateurs: (éd. Les Cahiers du Tourdion. Strasbourg, 1996); 

 Jesper Bøje Christensen: Les Fondements de la Basse Continue au XVIIIe siècle 
(éd. Bärenreiter. Bâle, 1995); 
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 Hermann Keller: Schule des Generalbass Spiels (éd. Bärenreiter. Kassel, 1931-
1955); 

 Michel Laizé: La Basse Continue pour petits et grands (éd. Les Cahiers du 
Tourdion. Strasbourg, 2001); 

 Martial Morand: Méthode de Basse Chiffrée Vol. I; 
 Erich Wolf: Exercices de la Basse Continue (éd. Breitkopf. Wiesbaden, 1971). 
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