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Ensino Artístico Especializado 

Curso Básico e Secundário de Música 

Programa da disciplina de CLARINETE 

 

ENSINO BÁSICO 
 

1º Grau 
 

OBJETIVOS  
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
  

1. Adquirir competências para montagem e desmontagem do instrumento 
convenientemente; 

2. Identificar ritmos básicos com e sem instrumento; 
3. Executar ritmos básicos com e sem instrumento; 
4. Identificar notas no âmbito de Mi2 a Sib3 com e sem instrumento; 
5. Executar notas no âmbito de Mi2 a Sib3 com e sem instrumento; 
6. Executar escalas básicas no âmbito de Mi2 a Sib3; 
7. Adquirir competências básicas ao nível da pulsação; 
8. Promover o conhecimento de dinâmicas musicais básicas; 
9. Adquirir competências básicas ao nível do fraseado musical e respiração; 
10. Desenvolver a memória musical; 
11. Adquirir a percepção de boa sonoridade; 
12. Adquirir uma noção básica de afinação; 
13. Adquirir uma colocação correta de embocadura; 
14. Apresentar uma posição corporal correta; 
15. Fomentar o estudo autónomo do instrumento.  

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Montar o instrumento autonomamente pronto a executar; 
2. Desmontar o instrumento autonomamente sem danos; 
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3. Identificar e executar adequadamente estudos e peças musicais cujos ritmos 
sejam colcheias, semínimas, mínimas, semibreves (e respectivas pausas) com e 
sem pontos de aumentação e com e sem ligaduras de prolongação; 

4. Identificar e executar adequadamente peças musicais cujas notas se cinjam ao 
registo grave do instrumento (Mi2 a Sib3), inclusive cromatismos; 

5. Executar as escalas e arpejos de Fá Maior, Sol Maior e Si b Maior na velocidade 
mínima de colcheia = 50 (tendo por base a escala em semicolcheias); 

6. Executar as escalas e arpejos de Fá Maior, Sol Maior e Si b Maior no âmbito de 
uma oitava; 

7. Executar as escalas e arpejos de Fá Maior, Sol Maior e Si b Maior com as 
seguintes articulações: Legato; articulado; duas ligadas e duas articuladas; duas 
articuladas e duas ligadas; 

8. Ter noção básica da pulsação quando executa peças musicais com e sem 
acompanhamento; 

9. Identificar e interpretar as dinâmicas piano, forte, crescendo e diminuendo; 
10. Ter noção básica de fraseado musical e respectivas respirações; 
11. Executar de memória pequenos excertos musicais com e sem 

acompanhamento; 
12. Executar pequenas peças musicais com o mínimo de impurezas ao nível do som; 
13. Desenvolver autonomia de estudo de exercícios e peças musicais anteriormente 

executados na aula; 
14. Ter uma postura corporal correta ao executar o instrumento (corpo, mãos, 

braços e dedos). 
 

REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Métodos: 
 

 Paul Harris - Clarinet Basics (até lição 14);  
 John O’Reilly e Mark Williams - Accent on Achievement, book 1; 
 Ned Bennett - A New tune a day for Clarinet – book 1 (até lição 12); 
 Cormac Loane e Richard Duckett - Clarinet Team Woodwind (até página 30); 
 Jonathan Rutland - Abracadabra Clarinet (até música 82). 

 
Estudos: 
 

 John Davies & Paul Harris - 80 Graded Studies for Clarinet, book one (até nº10); 
 Graham Lyons - Clarinet Studies (até nº 24); 
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 Chris Allen - Progressive Studies for Clarinet (até nº 19);  
 
Peças (Livros completos com play along): 
 

 Fons van Gorp - Kids Play Easy Solo; 
 Paula Smit - Kids Play Solo;  
 Michiel Oldenkamp - My first melodies;  
 Otto M. Schwarz - A Song for you (até pag.11). 

 
Peças (Livros completos com play-along e acompanhamento piano): 
 

 Fons van Gorp - Very Easy Pop Swing;  
 James Curnow – Fundamentals;  
 Rik Elings - Take it easy; 
 Sarah Watts - Razzamajazz for Clarinet, book 1; 
 Graham Lyons - Compositions for Clarinet (Vol. 1), Useful Music 128 (até pág. 

7). 
 
Peças (Livros completos com acompanhamento Piano): 
 

 Paul Harvey - Green Pieces;  
 Paul Harris - Party Time; 
 Carol Barratt - Bravo! (até pág. 12); 
 John Davies e Paul Harris - The really easy clarinet book (até peça nº12); 
 Paul Harris - Music through time (book 1); 
 Trinity College London - Woodwind world clarinet, book 1; 
 International Music Publications - What else can I play? (grade 1);  
 Association Board of the Royal Schools of Music - ABRSM Exam pieces grade 1 

(2008-2013); 
 Paul Harris - Clarinet All Sorts (até pág. 6); 
 Paul Harris - I Can’t believe pieces can be this easy!. 

 
Duetos: 
 

 Graham Lyons - Set Two (vol.1);  
 Paul Harris - What’s your name?. 
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PROVA DE AFERIÇÃO 
 

 1 escala Maior com respectivos arpejos, de acordo com o programa em vigor; 
 1 estudo; 
 1 peça obrigatória. 

 

2º Grau 
 

OBJETIVOS  
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Identificar ritmos básicos com e sem instrumento; 
2. Executar ritmos básicos com e sem instrumento; 
3. Identificar notas no âmbito de Mi2 a Dó5 com e sem instrumento; 
4.  Executar notas no âmbito de Mi2 a Dó5 com e sem instrumento; 
5. Identificar as escalas de Dó Maior; Fá Maior; Si b Maior; Sol Maior e Ré Maior e 

suas relativas menores (natural, harmónica e melódica) no âmbito de Mi2 a Dó5; 
6.  Executar as escalas de Dó Maior; Fá Maior; Si b Maior; Sol Maior e Ré Maior e 

suas relativas menores (natural, harmónica e melódica) no âmbito de Mi2 a Dó5; 
7. Dominar tecnicamente a passagem/mudança de registos (grave/médio); 
8. Aperfeiçoar competências básicas ao nível da pulsação; 
9. Aperfeiçoar o conhecimento de dinâmicas musicais básicas; 
10. Adquirir competências básicas de andamentos; 
11. Aperfeiçoar competências básicas ao nível da articulação; 
12. Aperfeiçoar competências básicas ao nível da respiração; 
13. Desenvolver a memória musical; 
14. Aperfeiçoar a percepção de boa sonoridade; 
15. Aperfeiçoar a noção básica de afinação; 
16. Aperfeiçoar a colocação correta da embocadura; 
17. Continuar a promover o uso de uma correta posição corporal; 
18. Aprimorar o estudo autónomo do instrumento. 
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COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Identificar e executar adequadamente estudos e peças musicais cujos ritmos 
sejam semicolcheias, colcheias, semínimas, mínimas semibreves (e respectivas 
pausas), com e sem pontos de aumentação, com e sem ligaduras de prolongação 
e tercinas; 

2. Identificar e executar adequadamente peças musicais cujos ritmos contenham 
pontos de aumentação e ligaduras de prolongação; 

3. Identificar e executar adequadamente peças musicais cujas notas cinjam-se ao 
registo grave do instrumento (Mi2 a Ré5) inclusive cromatismos; 

4. Executar as escalas e arpejos de Dó Maior; Fá Maior; Si b Maior; Sol Maior e Ré 
Maior e suas relativas menores (natural, harmónica e melódica) na velocidade 
mínima de colcheia = 75 (tendo por base escala em semicolcheias); 

5. Executar as escalas e arpejos de Fá Maior, Sol Maior e Si b Maior no âmbito de 
duas oitavas (quando possível); 

6. Executar as escalas e arpejos de Fá Maior, Sol Maior e Si b Maior com as 
seguintes articulações: Legato; articulado; Stacatto; duas ligadas e duas 
articuladas; duas articuladas e duas ligadas; ligadas de duas a duas; três ligadas 
e uma articulada; uma articulada e três ligadas; 

7. Executar bem ao nível da pulsação peças musicais com e sem acompanhamento; 
8. Identificar e interpretar peças musicais cujos andamentos sejam Adagio, Lento, 

Andante, Moderato, Allegro, Rallentando / Ritardando e Accelerando; 
9. Identificar e interpretar as dinâmicas pianíssimo, piano, meio forte, forte, 

fortíssimo, sforzando, crescendo e diminuendo; 
10. Identificar e interpretar adequadamente peças musicais que contenham 

articulações como staccato, legato e acento; 
11. Executar adequadamente peças musicais ao nível do fraseado musical e 

respectivas respirações; 
12. Executar de memória pequenos excertos musicais com e sem 

acompanhamento; 
13. Executar peças musicais com o mínimo de impurezas ao nível do som; 
14. Estudar autonomamente exercícios e peças musicais anteriormente executados 

na aula; 
15. Utilizar uma postura corporal correta ao executar o instrumento (corpo, mãos, 

braços e dedos). 
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REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Métodos: 
 

 Hal Leonard - Play Clarinet Today! A complete Guide to the Basics; 
 Paul Harris - Clarinet Basics (a partir de lição 14 até ao fim); 
 Jonathan Rutland - Abracadabra Clarinet (a partir da música 83 até ao fim); 
 Cormac Loane e Richard Duckett - Clarinet Team Woodwind (a partir da página 

31 até ao fim); 
 John O’Reilly e Mark Williams - Accent on Achievement, book 2; 
 Ned Bennett - A New tune a day for Clarinet, book 1 (a partir da lição 12 até ao 

fim); 
 Ned Bennett - A New tune a day for Clarinet – book 2. 

 
Estudos: 
 

 John Davies e Paul Harris - 80 Graded Studies for Clarinet, book one (a partir do 
nº11); 

 Jacques Lancelot - 20 Études faciles;  
 Graham Lyons - Clarinet Studies (a partir do nº 25);  
 Chris Allen - Progressive Studies for Clarinet (a partir do nº 20); 
 Friedrich Demnitz - Elementarshule für klarinette (nas tonalidades até 2 

alterações). 
 

Peças (Livros completos com play along): 
 

 De Haske - Kids Play Hits!;  
 Otto M. Schwarz - A Song for you (da pág.12 até ao fim); 
 Fons van Gorp - Easy Pop Swing;  
 Simon Luts e Peter de Boer - The Swinging beginning;  
 Markus Schenk - Wickie & Co., De Haske; 
 Leonard Bernstein (Hal Leonard) - West Side Story; 
 The very best of John Williams instrumental solos – Alfred Music Publishing; 
 Hal Leonard - Pirates of the Caribbean;  
 Hal Leonard - Irish Favorites; 
 Hal Leonard - My Heart will go on and other movie hits for clarinet;  
 Hal Leonard - Favorite Movie themes; 
 Hal Leonard - Easy Disney Favorites for clarinet;  
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 Hal Leonard - Disney Movie Hits;  
 Hal Leonard - Disney Classics;  
 Hal Leonard - Classical Favorites;  
 Hal Leonard - Andrew Lloyd Webber Classics;  
 Hal Leonard (Rodgers and Hammerstein) - The Sound of Music;  
 Hal Leonard – Twilight;  
 Hal Leonard (Boublil and Schönberg’s) - Les Misérables; 
 Hal Leonard - Great Themes;  
 The Beatles (easy play along for Clarinet) – Junior Guest Spot; 
 Chart Hits (easy play along for Clarinet) – Junior Guest Spot; 
 Discover the Lead – Kid’s Film & TV Themes, International Music Publications; 
 Discover the Lead – Christmas Carols, International Music Publications; 

 
Peças (livros completos com play-along & acompanhamento piano): 
 

 Fons van Gorp  (De haske / Hal Leonard) - Fun on Stage;  
 Classical Favourites for Clarinet – Fentone Music; 
 Graham Lyons - Compositions for Clarinet (Vol. 1), Useful Music 128 (de pág. 7 

até pág. 15); 
 Easy Film Tunes for Clarinet – Chester Music; 
 De haske - My First Concert.  

 
Peças (Livros completos com acompanhamento piano): 
 

 Carol Barratt - Bravo! Clarinet (desde a pág. 13); 
 Paul Harris - Music through time (book 2);  
 John Davies e Paul Harris - Easy Gershwin for Clarinet;  
 John Davies e Paul Harris - The really easy clarinet book (da peça nº13 até ao 

fim); 
 Trinity College London - Woodwind world clarinet, book 2;  
 What else can I play? (grade 2), International Music Publications; 
 What else can I play? (grade 3) de International Music Publications; 
 Paul Harris - Clarinet All Sorts (de pág. 6 até ao fim); 
 ABRSM Exam pieces, grade 2 (2008-2013) – Association Board of the Royal 

Schools of Music; 
 ABRSM Exam pieces grade 3 (2008-2013) – Association Board of the Royal 

Schools of Music. 
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PROGRAMA DA PROVA GLOBAL – 2º GRAU 
 
 

PROVA CONTEÚDO COTAÇÃO 

1ª 
Escala Maior e relativas menores com respectivos arpejos 
de acordo com os conteúdos programáticos em vigor 

25% 

2ª Um estudo 25% 
3ª Uma peça à escolha do aluno 25% 
4ª Uma peça obrigatória 25% 

 
3º Grau 

 
OBJETIVOS  
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Identificar e executar ritmos mais avançados com e sem instrumento; 
2. Identificar e executar notas no âmbito de Mi2 a Mi5 com e sem instrumento; 
3. Identificar e Executar escalas e respetivos arpejos até 3 alterações maiores e 

suas relativas menores (natural, harmónica e melódica) no âmbito de Mi2 a Mi5; 
4.  Continuar a aperfeiçoar competências ao nível da pulsação; 
5. Continuar a adquirir competências de andamentos; 
6. Desenvolver a memória musical; 
7. Continuar a aperfeiçoar competências básicas ao nível da articulação; 
8. Desenvolver a capacidade de utilizar a respiração diafragmático-abdominal; 
9. Continuar a fazer uso de uma correta colocação de embocadura; 
10. Desenvolver a capacidade de utilizar um som trabalhado; 
11. Fazer uso de uma correta posição (corpo, mãos, braços e dedos); 
12. Desenvolver a capacidade de agilidade e segurança na execução; 
13. Desenvolver uma técnica adequada em relação ao movimento de dedos, de 

pulso, de descontração dos músculos e de respiração para uma correta 
aprendizagem; 

14. Desenvolver o equilíbrio entre registos; 
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15. Iniciar a compreensão das estruturas musicais nos seus distintos níveis – 
motivos, temas, períodos, frases, secções, etc. – para através deles chegar a 
uma interpretação consciente; 

16. Conhecer a montagem e fabrico das palhetas e a forma como devem ser 
trabalhadas para o seu correto funcionamento. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Identificar e executar adequadamente estudos e peças musicais cujos ritmos 
sejam fusas, semicolcheias, colcheias, semínimas, mínimas e semibreves (e 
respectivas pausas), com e sem pontos de aumentação, com e sem ligaduras de 
prolongação e tercinas; 

2. Identificar e executar adequadamente peças musicais cujas notas se cinjam a 
todo o registo do instrumento (Mi2 a Mi5) inclusive cromatismos; 

3. Executar as escalas e arpejos maiores até 3 alterações e suas relativas menores 
(natural, harmónica e melódica) na velocidade mínima de colcheia = 85 (tendo 
por base escala em semicolcheias); 

4. Executar as escalas e arpejos referidos com as seguintes articulações: legato; 
articulado; staccato; duas ligadas e duas articuladas; duas articuladas e duas 
ligadas; ligadas de duas a duas; três ligadas e uma articulada; uma articulada e 
três ligadas; uma articulada, duas ligadas e uma articulada; três articuladas, 
duas ligadas e três articuladas; 

5. Executar exercícios técnicos sobre as escalas (terceiras dobradas e quartas 
quebradas); 

6. Executar bem ao nível da pulsação peças musicais com e sem acompanhamento; 
7. Identificar e interpretar peças musicais cujos andamentos sejam Adagio, Lento, 

Andante, Andantino, Moderato, Allegretto, Allegro, Rallentando / Ritardando e 
Accelerando; 

8. Identificar e interpretar as dinâmicas pianíssimo, piano, meio forte, forte, 
fortíssimo, sforzando, crescendo e diminuendo, forte piano; 

9. Executar adequadamente peças musicais ao nível do fraseado musical e 
respetivas respirações; 

10. Executar de memória excertos musicais com e sem acompanhamento; 
11. Executar exercícios específicos para a respiração diafragmático-abdominal; 
12. Executar peças musicais e estudos demonstrando sonoridade e equilíbrio 

sonoro; 
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13. Executar peças musicais e estudos começando a demonstrar compreensão das 
estruturas musicais; 

14. Conseguir trabalhar as palhetas de forma simples. 
 

REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Estudos: 
 

 Jacques Lancelot – 33 Études assez faciles, 2º Volume (até ao fim), Editions 
Musicales Transatlantiques – Paris; 

 Jacques Lancelot – 21 Études, Gérard Billaudot Éditeur – 1999 – Paris; 
 Wybór - etiud e cwiczen na klarnet, 2º volume (até ao estudo nº 20), Polskie 

Wydawnictwo Muzyczne, Krakow, Poland, 1992; 
 John Davies & Paul Harris - 80 Graded Studies for Clarinet, book two; 
 Paula Crasborn-Mooren - 21 Intermediate studies for clarinet.  

 
Peças: 
 

 Vários autores - Clarinete Solos, Rubank Educational Library; 
 Max Bruch - Swedish Dances op. 63, Musica Rara, Monteux, France MR 2223; 
 Armando Ghidoni - Sérènade et Fantasie, Éditions Musicales Alphonse Leduc, 

1999; 
 Claude Debussy (Arr. Alfred Piguet) - Première Arabesque, Durand et C., 1912; 
 Marcel Poot – Arabesque, Alphonse Leduc, 1953; 
 D. Shostakovich – Romance, Fentone Music, 1987; 
 Thea King - The Romantic Clarinet, Colectânea, International Music Publications, 

60/70 Roden Street Ilford, England, 1982; 
 Thea King - Woodwind solos, 1º vol.;  
 Sidney Lawton (arr.) - An Elgar Clarinet Album, Novello Publishing; 
 Sidney Lawton (arr.) - A Debussy Clarinete Album, Novello Publishing; 
 Thea King & Alan Frank (arr.) - The Romantic Clarinet, A Tchaikovsky Collection, 

Chester Music; 
 Carl Nielsen – Fantasistykke, Edition Wilhelm Hansen, Copenhagen, 1981. 

 
PROVA DE AFERIÇÃO 
 

 1 escala Maior e relativas menores com respectivos arpejos de acordo com o 
programa em vigor; 



        Ensino Artístico Especializado                   Programa de 
  Clarinete 

 
 

 
11 

 1 estudo; 
 1 peça à escolha do aluno; 
 1 peça obrigatória. 

 

4º Grau 
 

OBJETIVOS  
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Identificar e executar notas no âmbito de Mi2 a Fá5 com e sem instrumento; 
2. Identificar e executar escalas e respectivos arpejos até 4 alterações maiores e 

suas relativas menores (natural, harmónica e melódica) no âmbito de Mi2 a Fá5; 
3.  Identificar e executar de forma arpejos de 7ª da dominante; 
4. Identificar e executar escalas cromáticas no âmbito de Mi2 a Fá5; 
5. Continuar a aperfeiçoar competências avançadas ao nível da articulação; 
6. Continuar a desenvolver a capacidade de utilizar a respiração diafragmático-

abdominal; 
7. Continuar a desenvolver a capacidade de utilizar um som trabalhado; 
8. Desenvolver competências ao nível da interpretação; 
9. Continuar a desenvolver a capacidade de agilidade e segurança na execução; 
10. Continuar a fazer uso de uma correta posição (corpo, mãos, braços e dedos); 
11. Continuar a fazer uso de uma correta colocação de embocadura; 
12. Desenvolver a leitura à 1ª vista de obras e pequenos trechos simples. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Identificar ritmos avançados e executa-los adequadamente nos estudos e peças 
musicais.; 

2.  Executar adequadamente peças musicais cujas notas cinjam-se a todo o registo 
do instrumento (Mi2 a Fá5), inclusive cromatismos; 

3. Executar as escalas e arpejos maiores até 4 alterações e suas relativas menores 
(natural, harmónica e melódica) na velocidade mínima de colcheia = 95 (tendo 
por base escala em semicolcheias); 

4. Executar arpejos de 7ª da dominante; 
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5. Executar escalas cromáticas na extensão Mi2 a Fá5; 
6. Executar exercícios técnicos sobre as escalas e arpejos com inversões sobre os 

arpejos, terceiras simples e quartas quebradas (excepto 7ª dominante); 
7. Executar as escalas e arpejos referidos com as seguintes articulações: Legato; 

articulado; Staccato; duas ligadas e duas articuladas; duas articuladas e duas 
ligadas; ligadas de duas a duas; três ligadas e uma articulada; uma articulada e 
três ligadas; uma articulada, duas ligadas e uma articulada; três articuladas, 
duas ligadas e três articuladas; duas ligadas e quatro articuladas; três ligadas e 
três articuladas; 

8.  Executar adequadamente peças musicais ao nível do fraseado musical e 
respectivas respirações; 

9. Dominar todas as figuras rítmicas e respetivos silêncios; 
10. Dominar todos os níveis de dinâmica; 
11. Executar exercícios específicos para a respiração diafragmático-abdominal; 
12. Executar peças musicais e estudos demonstrando sonoridade e equilíbrio 

sonoro; 
13. Executar excertos de obras e pequenos trechos simples como leitura à 1ª vista. 

 
 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Estudos: 
 

 Wybór - etiud e cwiczen na klarnet – 2º volume do nº 21 (até ao fim) e 3º 
volume até ao n.º 10, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakow, Poland, 1992; 

 Blancou - 1º volume, Alphonse Leduc (Ulisse Delecluse); 
 John Davies & Paul Harris - 80 Graded Studies for Clarinet, book two. 

 
Peças: 
 

 N. Rimsky-Korsakov – Concerto, Anglo-Soviet Music, Boosey and Hawkes, Ltd 
1955; 

 L. Kozeluck - Concerto, Editio Supraphon, Praha, 1964; 
 E. Barat - Chant Slave, Éditions Musicales Alphonse Leduc, 1956; 
 Albert Roussel – Aria, Éditions Musicales Alphonse Leduc, 1930; 
 James Collis - Festival Solo, Boosey and Hawkes, Ltd 1960; 
 Robert Clerisse – Promenade, Éditions Musicales Alphonse Leduc , 1960. 
 Clarence Raybould - Wistful Shepherd; 
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 Lamont Kennaway – Caprice; 
 R. Schumann - Fantasiestück (1º andamento); 
 Henri Tomasi - Complaint du Jeune Indian, Éditions Musicales Alphonse Leduc , 

1949; 
 Robert CLerisse - Vielle Chanson, Éditions Musicales Alphonse Leduc, Paris, 

1925; 
 G. F. Haendel – Sonata (Transcrição E. Stievenard), Éditions Musicales Alphonse 

Leduc, 1959. 
 
PROVA DE AFERIÇÃO 
 

 1 escala Maior e relativas menores com respectivos arpejos de acordo com o 
programa em vigor; 

 1 escala cromática; 
 1 estudo; 
 1 peça à escolha do aluno; 
 1 peça obrigatória. 

 

5º Grau 
 

OBJETIVOS  
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Identificar e executar notas no âmbito de Mi2 a Sol5; 
2.  Executar escalas e respetivos arpejos até 5 alterações maiores e suas relativas 

menores (natural, harmónica e melódica) no âmbito de Mi2 a Sol5; 
3. Identificar e executar arpejos de 7ª da dominante; 
4. Executar os arpejos Maiores, menores e de sétima da dominante no seu estado 

fundamental e executa-los de forma quebrada, realizando deste modo o estado 
fundamental, a 1ª inversão, a 2ª inversão para os arpejos Maiores e menores e 
uma 3ª inversão para os acordes de sétima da dominante; 

5. Continuar a aperfeiçoar competências avançadas ao nível da articulação, dando 
mais atenção as diferenças entre o tenuto, separado e staccato (se possível, 
introduzir o staccato duplo); 

6. Continuar a desenvolver a capacidade de utilizar a respiração diafragmático-
abdominal (se possível, começar a abordar a técnica da respiração circular); 
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7. Adquirir uma formação mais aprofundada ao nível técnico-teórico; 
8. Continuar a desenvolver a agilidade e segurança na execução; 
9. Fazer uso de uma correta colocação de embocadura; 
10. Continuar a desenvolver a leitura à 1ª vista. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Identificar ritmos avançados e executá-los adequadamente nos estudos e peças 
musicais; 

2. Identificar e executar adequadamente peças musicais cujas notas se cinjam ao 
registo grave, médio e agudo do instrumento (Mi2 a Sol5), inclusive 
cromatismos; 

3. Executar as escalas e arpejos maiores até 5 alterações e suas relativas menores 
(natural, harmónica e melódica) na velocidade mínima de colcheia = 110 (tendo 
por base escala em colcheias); 

4. Executar arpejos Maiores e menores, assim como o de 7ª da dominante na sua 
forma natural e quebrada; 

5. Executar escalas cromáticas na extensão Mi2 a Sol5; 
6. Executar exercícios técnicos sobre as escalas e arpejos tais como: inversões 

sobre os arpejos, terceiras simples e quartas quebradas (este exercício deve ser 
realizado de preferência de memória ou através de um método – Ex.: método 
Carl Baermann, op. 63); 

7. Executar as escalas e arpejos referidos com as seguintes articulações: Legato; 
articulado; Staccato; duas ligadas e duas articuladas; duas articuladas e duas 
ligadas; ligadas de duas a duas; três ligadas e uma articulada; uma articulada e 
três ligadas; uma articulada, duas ligadas e uma articulada; três articuladas, 
duas ligadas e três articuladas; duas ligadas e quatro articuladas; três ligadas e 
três articuladas; 

8. Continuar a adquirir competências, designadamente no domínio técnico 
(dinâmica, ritmo e pulsação, andamento, qualidade do som, timbre, sonoridade, 
afinação, entonação, fluência do som, controle e discurso musical, articulação 
dos estudos) e domínio artístico (controlo e discurso musical, fraseado, 
sensibilidade estilística e formal, vivência da execução, personalidade musical, 
postura em palco, auto controle, envolvimento e performance); 

9. Adquirir, se possível, o hábito de tocar as peças de memória; 
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10. Executar excertos de obras como leitura à 1ª vista (com ou sem transporte), 
tendo em atenção a habilidade na captação de vários tipos de padrões, estímulos 
de visualização e audição sobre as estruturas das peças musicais. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Estudos: 
 

 F. Thurston - 1º volume; 
 Paul Jeanjean - 1º caderno dos estudos progressivos e melódicos; 
 Pe genero e interprierier - 2 cadernos de estudos de interpretação; 
 R. Kell - 17 estudos de staccato; 
 J. B. Gambaro - Melodious and Progressive Studies, book 2. 

 
Peças: 
 

 A. K. Glazunov - Allegretto (from “The Seasons”);  
 Henriche Bading – Caprice;  
 Beck – Legend; 
 M. Bitsch - Piéce romantique; 
 J. Braga Santos – Aria; 
 A. Desenclos - Dún troubadour;  
 A. Jolivel – Meditation; 
 J. Menendez – Contemplation;  
 J. Meyer – Redonnelle; 
 H. Baermann – Adagio; 
 Alain Weber – Melopée;  
 F. Schmit – Andantino; 
 G. Finzi - 5 Bagatelas; 
 P. Bonneaun – Suite; 
 C. Stamitz - Concerto nº 3;  
 C. M. von Weber – Concertino; 
 C. M. von Weber - Allegro from “Introduction, theme and variations”;  
 G. Tartini – Concertino; 
 E. Chausson - Andante et Allegro; 
 Anton Dimler – Concerto;  
 S. Vassilenko - Rapsodie Oriental;  
 Maurice Thiriet – Cantilène; 
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 Arthur H. Christmann (selected and edited) - Solo Clarinet Player; 
 Béla Bartók - Danças Romenas; 
 Gabriel Pierné – Canzonetta; 
 W. Hurlstone - Four Characteristic Pieces;  
 Paul Read - Suite from The Victorian Kitchen Garden;  
 Harold Noble – Burlesca; 
 Paul Carr - Dance Pieces;  
 Karól Kurpinski – Concerto; 
 Marcel Bitsch - Pièce Romantique; 
 Maurice Thiriet – Cantilène; 
 Camile Schmit – Prélude;  
 Charles Oberthur - Le Dèsir.  

 
 

PROGRAMA DA PROVA GLOBAL - 5º GRAU 
 
 

PROVA CONTEÚDOS COTAÇÃO 

1ª 

- Escalas Maiores e relativas menores de acordo com os 
conteúdos programáticos em vigor; 
- Arpejos Maiores e menores de acordo com os conteúdos 
programáticos em vigor; 
- Inversões dos arpejos maiores e menores de acordo com 
os conteúdos programáticos em vigor 
- Arpejo de 7ª da dominante; 
- Escala cromática; 

15% 

2ª 
- 2 Estudos técnicos de acordo com os conteúdos 
programáticos da disciplina. 25% 

3ª 
- 1 obra completa (Concerto, Sonata, Suite, Sonatina, 
Concertino) 
- 2 peças contrastantes, sendo uma delas obrigatória. 

50% 

4ª 
- 1 Leitura à primeira vista de um pequeno excerto musical 
escolhido pelo Júri no decorrer da Prova Global. 
 

10% 
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ENSINO SECUNDÁRIO 
 

6º Grau 
 
OBJETIVOS 
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Identificar e executar notas no âmbito de Mi2 a Lá 5; 
2. Identificar e executar escalas e respetivos arpejos até 6 alterações maiores e 

suas relativas menores (natural, harmónica e melódica) no âmbito de Mi2 a Lá 5; 
3. Identificar e Executar arpejos de 7ª da dominante e diminuta; 
4. Executar os arpejos Maiores, menores, de sétima da dominante e sétima 

diminuta; 
5. Continuar aperfeiçoar competências avançadas ao nível da articulação; 
6. Continuar a desenvolver a capacidade de utilizar a respiração diafragmático-

abdominal; 
7. Continuar a desenvolver uma formação mais aprofundada ao nível técnico-

teórico; 
8. Continuar a consolidar estratégias de aprendizagem e hábitos corretos de estudo 

estimulando a concentração, o sentido de auto crítica e disciplina de trabalho; 
9. Continuar a desenvolver a capacidade de agilidade e segurança na execução; 
10. Continuar a trabalhar de forma consciente a correta colocação da embocadura; 
11. Demonstrar segurança na execução das obras musicais; 
12. Adquirir e demonstrar reflexos necessários para resolver todos os problemas 

que surgem na interpretação em público e em aula; 
13. Utilizar a improvisação como elemento inerente a criatividade musical; 
14. Continuar a aumentar e melhorar o controlo do processo cognitivo, em 

performance, aspeto auditivo, motor e visual cinestésico; 
15. Continuar a desenvolver estratégias individuais ao nível da técnica e da 

interpretação. 
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COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Melhorar a execução de estudos e peças musicais com ritmos avançados 
representados nas obras e estudos; 

2. Melhorar a execução de peças musicais cujas notas se cinjam a todo o registo do 
instrumento (Mi2 a Lá5), inclusive cromatismos; 

3. Executar as escalas e arpejos maiores até 6 alterações e suas relativas menores 
(natural, harmónica e melódica) na velocidade mínima de colcheia = 120 (tendo 
por base escala em colcheias); 

4. Executar arpejos Maiores e menores, de 7ª da dominante e sétima diminuta  no 
seu estado fundamental e executá-los de forma quebrada, realizando deste 
modo o estado fundamental, a 1ª inversão, a 2ª inversão para os arpejos 
Maiores e menores e uma 3ª inversão para os acordes de sétima da dominante e 
diminuta; 

5. Executar escalas cromáticas na extensão Mi2 a Lá5; 
6. Executar exercícios técnicos sobre as escalas e arpejos (tais como: inversões 

sobre os arpejos, terceiras simples e quartas quebradas). Este exercício deve ser 
realizado de preferência de memória ou através de um método - Ex.: método 
Carl Baermann, op.63); 

7. Melhorar a execução de escalas e arpejos referidos com as seguintes 
articulações: Legato; articulado; Staccato; duas ligadas e duas articuladas; duas 
articuladas e duas ligadas; ligadas de duas a duas; três ligadas e uma 
articulada; uma articulada e três ligadas; uma articulada, duas ligadas e uma 
articulada; três articuladas, duas ligadas e três articuladas; duas ligadas e quatro 
articuladas; três ligadas e três articuladas, ou outros que o professor ou aluno 
proponha; 

8.  Continuar a adquirir o hábito de tocar as peças de memória; 
9. Ter uma noção concreta de afinação com ou sem afinador; 
10. Melhorar a execução de excertos de obras e pequenos trechos simples como 

leitura à primeira vista (com e sem transporte). 
 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Estudos: 
 

 Paul Jeanjean - Estudos Progressivos e Melódicos, 2º e 3º cadernos; 
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 F. Thurston - 2ºe 3º cadernos; 
 P. M. Dubois - 12 Estudos Modernos; 
 Ernesto Cavallini - 30 Capricci; 
 H. Voxman (edited) - Classical Studies. 

 
Peças: 
 

 Eileen Clews – Contrasts; 
 T. Dunhill - Phantasy Suite;  
 N. W. Gade – Fantasiestücke; 
 Xavier Lefèvre - Sonata nº 1;  
 Jacob Gordon - Five Pieces; 
 J. B. Vanhal - Sonata em Si b Maior;  
 H. Busser – Pastoral; 
 P. Gaubert – Romance; 
 G. Rossini – “Introdução e tema e variações”;  
 C. M. Weber - Fantasia e Rondó; 
 M. Delmas - Fantasie Italienne;  
 E. Bozza - Prélude et Divertissement;  
 H. Tomasi - Introduction et Dance;  
 P. Pierne - Andante-Scherzo; 
 R. Schumann – Fantasiestüke;  
 J. Menendéz - Fantasia-Capricho;  
 H. Rabaud - Solo de concurso;  
 F. Loreto – “Suspiro”; 
 A. Messager - Solo de concurso; 
 G. Finzi – Concerto;  
 P. Dubois - Sonata breve para clarinete sol;  
 H. Tomasi - Sonatine antique para clarinete sol;  
 C. Lefevre - Fantaisie-Caprice; 
 G. Grovles - Sarabande et Allegro; 
 A. Honegger – Sonatine; 
 D. Vignon - Piece nº1, clarinete solo;  
 Jake Muffet - Concert study in three short movements; 
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PROVA DE AFERIÇÃO 
 

 1 escala Maior e relativas menores com respectivos arpejos de acordo com o 
programa em vigor; 

 1 escala cromática; 
 1 estudo; 
 1 peça à escolha do aluno; 
 1 peça obrigatória. 

 
 

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

1. Identificar e executar notas no âmbito de Mi2 e Si5; 
2. Identificar e executar escalas e respetivos arpejos até 7 alterações maiores e 

suas relativas menores (natural, harmónica e melódica) no âmbito de Mi2 a Lá5; 
3. Identificar e executar arpejo de 7ª dominante e diminuta; 
4. Executar os arpejos maiores, menores de 7ª dominante e sétima diminuta; 
5. Continuar aperfeiçoar competências avançadas a nível de articulação, inclusive o 

staccato; 
6. Continuar a desenvolver a capacidade de utilizar a respiração diafragmático – 

abdominal; 
7. Continuar a desenvolver uma formação mais aprofundada a nível técnico e 

teórico; 
8. Continuar a consolidar estratégias de aprendizagem e hábitos corretos de 

estudo, estimulando a concentração, o sentido de autocrítica e disciplina de 
trabalho; 

9. Continuar a desenvolver a capacidade de agilidade e segurança na execução 
técnica; 

10. Continuar a trabalhar de forma consciente a correta colocação de embocadura; 
11. Demonstrar controlo técnico e sonoro na execução de obras musicais; 
12. Continuar a utilizar a improvisação como elemento inerente a criatividade 

musical; 
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13. Continuar a aumentar e melhorar o controlo do processo cognitivo em 
performance, aspecto auditivo, motor, visual e cinestésico; 

14. Continuar a desenvolver estratégias individuais a nível da técnica e 
interpretação; 

15. Melhorar a postura e presença em palco; 
16. Desenvolver a capacidade de transmitir com sucesso ideias musicais. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Continuar a executar com sucesso estudos e obras musicais com exatidão, 
observando com cuidado as exigências do compositor a nível de andamento e 
dinâmicas; 

2. Continuar a executar com sucesso estudos e obras da lista de conteúdos 
programáticos (ou de nível equivalente); 

3. Executar escalas maiores e as suas relativas menores (natural, harmónica, 
melódica), na velocidade mínima de colcheia = 132 (tendo por base a escala em 
semicolcheias); 

4. Executar arpejos maiores e menores de 7ª de dominante e 7ª diminuta no seu 
estado fundamental e com as suas respectivas inversões; 

5. Executar escalas cromáticas na extensão mi2 a lá5; 
6. Executar exercícios técnicos sobre todas as escalas e arpejos, por exemplo: 

Escalas quebradas, escalas em terceiras, sextas e oitavas (devem ser feitos com 
base num método reconhecido como Tägliche Studien, Op.63 de Carl Baermann 
para ajudar na leitura e também trabalhados de memória); 

7. Melhorar a execução de todas as escalas e arpejos nas variadas articulações já 
especificadas nos graus anteriores; 

8. Desenvolver uma articulação rápida de acordo com as exigências das obras 
estudadas; 

9. Aprimorar os reflexos necessários para resolver todos os problemas que surjam 
na interpretação no âmbito de ensaio e em público; 

10. Desenvolver uma noção apurada de afinação e saber aplicá-la no âmbito de 
trabalho em ensemble; 

11. Continuar a desenvolver a capacidade de ler à primeira vista com notas e ritmos 
corretos e transmitindo carácter e estilo do trecho em questão; 

12. Continuar a desenvolver a transposição para clarinete em Dó; 
13. Continuar a desenvolver uma boa postura e presença em palco; 
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14. Continuar a desenvolver a capacidade de transmitir ideias musicais no contexto 
de performance. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Estudos: 
 

 A. Uhl - 1º volume; 
 F. Thurston - 2º volume; 
 D. Hite - Melodious and Progressive Studies. 

 
Peças: 
 

 F. Krommer - Concerto em Mi b;  
 F. Burgmüller - Duo Concertant;   
 Arnold Cooke – Sonata; 
 Malcolm Arnold – Sonatina; 
 H. Rabaud - Solo de Concours; 
 J. Horovitz - 2 Majorcan Pieces;  
 W. Lutoslawski - Dance Preludes (duas contrastantes);  
 F. Poulenc - Sonata (Romanza);  
 L. Berkeley - 3 Peças;  
 E. von Koch - Monolog 3.  

 
PROVA DE AFERIÇÃO 
 

 1 escala Maior e relativas menores com respectivos arpejos de acordo com o 
programa em vigor; 

 1 escala cromática; 
 1 estudo; 
 1 peça à escolha do aluno; 
 1 peça obrigatória. 
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8º Grau 
 
OBJECTIVOS 
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Estudar os períodos musicais da música erudita; 
2. Estudar as diferenças entre os estilos de cada período; 
3. Pesquisar cada obra a ser estudada; 
4. Interpretar cada obra de acordo com os conhecimentos históricos e estilísticos 

adquiridos; 
5. Superar quaisquer dificuldades técnicas encontradas na obra por consolidar os 

métodos já assimilados durante os graus de ensino anteriores; 
6. Desenvolver métodos próprios de estudo e resolver os desafios técnicos e 

musicais de cada obra estudada; 
7. Desenvolver capacidades auditivas para poder afinar com outros instrumentos; 
8. Consolidar a postura e presença no palco; 
9. Consolidar a capacidade de transmitir ideias musicais durante uma atuação 

pública, ou no âmbito de uma situação de exame/prova. 
 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Adquirir conhecimentos sobre as várias épocas musicais (Barroco, Clássico, 
Romântico, Século 20 e Contemporâneo) e saber aplicá-los às obras estudadas; 

2. Saber interpretar cada obra respeitando os seus parâmetros estilísticos; 
3. Aprofundar a pesquisa musical por meio de livros (disponíveis na Biblioteca do 

CEPAM), gravações em CD, DVD (Mediateca do CEPAM) e das novas tecnologias 
(Internet, Youtube, etc.); 

4. Continuar a consolidar métodos de estudo já adquiridos ao superar dificuldades 
técnicas; 

5. Continuar a desenvolver métodos próprios e eficazes de estudo pessoal; 
6. Desenvolver as capacidades necessárias para poder resolver os desafios técnicos 

e musicais de cada obra estudada; 
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7. Desenvolver competências e métodos para poder ensaiar eficazmente com 
outros músicos, como o pianista acompanhador ou no contexto de música de 
câmara ou orquestra; 

8. Executar obras usando flexibilidade de embocadura para poder tocar duma forma 
afinada em ensemble; 

9. Continuar a desenvolver boa postura, presença e autoconfiança no palco; 
10. Desenvolver as capacidades de resistência e de concentração para poder 

apresentar um recital de qualidade; 
11. Continuar a desenvolver a capacidade de transmitir ideias musicais, de 

comunicar musicalmente durante uma atuação pública ou em exame/prova; 
12. Reunir e desenvolver todas as qualidades necessárias para se tornar um músico 

equilibrado intelectual, técnica e emocionalmente em concordância com o 
seguinte dito britânico: “Head, hand and heart”: 

12.1. Head - cabeça, o aspeto académico, intelectual; 
12.2. Hand - mão, capacidades técnicas; 
12.3. Heart - coração, expressão de sentimentos e emoções adequada 

à música a ser interpretada.  
. 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Estudos: 
 

 A. Uhl - 2º volume; 
 F. Thurston - 3º volume; 
 V. Blancou – Estudos.  

 
Peças: 

 C. M. von Weber - Concerto em Fá menor;  
 J. Brahms - Sonata em Mi b;  
 P. Hindemith – Sonata;  
 F. Poulenc – Sonata;  
 B. Martinu – Sonatina;  
 C. V. Stanford - Caoine (da Sonata);  
 A. Messager - Solo de Concours;  
 C. Stamitz - Concerto em Mi b (1º andamento);  
 J. Horovitz - Sonatina (3º andamento); 
 I. Stravinsky - 3 Peças;  
 H. Sutermeister – Capriccio. 
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PROGRAMA DA PROVA GLOBAL – 8º GRAU 
 
 

PROVA CONTEÚDOS COTAÇÃO 

1ª 
-  2 Estudos técnicos de acordo com os conteúdos 
programáticos da disciplina. 

30% 

2ª - 1 obra completa (Concerto, Sonata, Suite) 35% 

3ª - 1 peça obrigatória  20% 

4ª - 1 peça contrastante  15% 
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