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ENSINO BÁSICO 
 

1º Grau 
 

OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Compreender a importância de uma postura correta; 
2. Adotar uma postura correta; 
3. Compreender a importância do controlo correto da respiração; 
4. Procurar o controlo correto da respiração; 
5. Executar dedilhações na flauta soprano no âmbito de Dó Maior, Fá Maior e Sol 

Maior (de Dó3 a Sol4); 
6. Executar articulações simples (“T” ou ”D” em separado, ligado e staccato); 
7. Desenvolver o sentido de qualidade sonora; 
8. Compreender a importância da afinação; 
9. Procurar a correta afinação; 
10. Manter uma pulsação regular; 
11. Apreender a ideia de fraseado musical e de respiração neste contexto; 
12. Compreender e transmitir ideias musicais simples; 
13. Identificar e interpretar dinâmicas contrastantes (piano e forte); 
14. Executar pequenos excertos musicais memorizados; 
15. Executar peças a partir da leitura de notação musical; 
16. Reconhecer a estrutura básica formal das peças executadas; 
17. Compreender o estilo e contexto histórico das peças executadas; 
18. Executar técnicas contemporâneas simples; 
19. Tocar em dueto com flauta de bisel; tocar com acompanhamento (cravo, piano, 

órgão ou guitarra) e/ou tocar noutras formações instrumentais; 
20. Reconhecer e nomear os diversos instrumentos da família das flautas de bisel; 
21. Adotar uma postura correta em palco; 
22. Executar as peças com precisão e musicalidade. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

O aluno deverá ser capaz de executar: 
 

1. Escalas Dó Maior, Sol Maior, Fá Maior (oitava+9ª, no mínimo a 60 BPM – com 
divisão binária) com articulações simples (tudo separado, tudo ligado, tudo 
staccato) e respetivos arpejos Maiores no estado fundamental com articulações 
simples (tudo separado, tudo ligado, tudo staccato); 

2. Estudos e peças de entre as indicadas na alínea seguinte (Repertório de 
Referência) ou de dificuldade equivalente ou superior.  

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Estudos: 
 

 Pierre Van Hauwe - Samen Blockfluitenspelen, 1, 2, 3 e 4 (New Sound); 
 Hans Martin Linde - Die Kleine Ubungen (Schott); 
 Pierre Paubon - Études melodiques (Éditions Alphonse Leduc); 
 Hans P. Keuning - 25 Etudes (Harmonia Hilversum). 

 
Peças: 
 

 Sarah Watts - Razzamajazz Recorder 1, 2, 3 (Kevin Mayhew); 
 James Curnow - Meet the Great Masters (Curnow Music); 
 James Curnow - Meet the Great Masters (Curnow Music); 
 Joana Amorim, Vasco Negreiros - Eu toco flauta de bisel (Ava Musical Editions); 
 Thierry Masson, Patrick Guillem - Mes Premiers Pas pour flute à bec et guitare 

(Editions Henry Lemoine); 
 Jacob Van Eyck - Der Fluyten Lust-hof; 
 Arcangelo Corelli - Sonata em lá m op. 5 nº 8 (Preludio); 
 Franzosiche Tanze aus dem 18 Jahrhundert (Schott); 
 Barock Spielmusik, fur sopran und guitarre (Schott); 
 Solobuch fur sopranblockflote (Schott); 
 Kleine Duette Altermeister (Shott); 
 Stucke aus den notenbuchlein fur zwei blockfloten im quintasband (Schott); 
 Barocke Musizierstucke fur zwei sopran und eine altblochflote (Schott); 
 Frans Muller Busch - Acht einseitige stucke (Moeck). 
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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 E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Compreender a importância de uma postura correta; 
2. Adotar uma postura correta; 
3. Compreender a importância do correto controlo da respiração; 
4. Procurar o correto controlo da respiração; 
5. Executar dedilhações na flauta soprano no âmbito de Dó Maior, Fá Maior, Sol 

Maior, Sib Maior e Ré Maior (de Dó3 a Dó5); 
6. Executar dedilhações na flauta contralto no âmbito de Fá Maior, Sol Maior e Dó 

Maior (de Fá2 a Dó4); 
7. Executar articulações simples (“T” ou ”D” em separado, ligado e staccato); 
8. Executar articulações duplas e triplas (“T-R”, “T-K”, “T-R-T” e “T-K-T”); 
9. Desenvolver o sentido de qualidade sonora; 
10. Compreender a importância da afinação; 
11. Procurar a correta afinação; 
12. Manter uma pulsação regular; 
13. Apreender a ideia de fraseado musical e de respiração neste contexto; 
14. Compreender e transmitir ideias musicais simples; 
15. Identificar e interpretar dinâmicas contrastantes (piano e forte); 
16. Executar pequenos excertos musicais memorizados; 
17. Ler e interpretar partituras de nível adequado; 
18. Reconhecer a estrutura formal básica das peças executadas; 
19. Compreender o estilo e contexto histórico das peças executadas; 
20. Utilizar ornamentos simples (por ex.: trilo, apogiatura); 
21. Executar técnicas contemporâneas simples; 
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22. Aplicar os conhecimentos adquiridos a novas situações; 
23. Tocar em dueto com flauta de bisel; tocar com acompanhamento (cravo, piano, 

órgão ou guitarra) e/ou tocar noutras formações instrumentais; 
24. Reconhecer visual e auditivamente os diversos instrumentos da família das 

flautas de bisel; 
25. Quando em situação de performance deve adotar uma postura correta em 

palco, executar as peças com precisão e musicalidade. 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
O aluno deverá ser capaz de executar: 
 

1. Escalas de Dó Maior, Sol Maior, Fá Maior, Ré Maior, Sib Maior (oitava+9ª, no 
mínimo a 70 pulsações por minuto – com divisão binária) com articulações 
simples, duplas e triplas (tudo separado, tudo ligado, tudo staccato, “T-R-T-T”, 
“T-T-T-R” e “T-R-T”); 

 Respetivos arpejos Maiores no estado fundamental com articulações simples 
(tudo separado, tudo ligado, tudo staccato); 

 Estudos e peças de entre as indicadas na alínea seguinte (Repertório de 
Referência) ou de dificuldade equivalente ou superior.  

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Estudos: 
 

 Pierre Van Hauwe - Samen Blockfluitenspelen 2, 3 e 4 (New Sound); 
 Hans Martin Linde - Die Kleine Ubungen (Schott); 
 Pierre Paubon - Études melodiques (Éditions Alphonse Leduc); 
 Hans P. Keuning - 25 Etudes (Harmonia-Hilversum); 
 Hans P Keuning - 20 Etudes (Harmonia-Hiversum); 
 Helmut Monkemeyer - Metodo per flauto dolce contralto (Ricordi); 
 Manfredo Zimmermann - Die Altblockflote, Spielen, Lernen Musizieren, Band 1, 2 

(Ricordi); 
 F. G. Giesbert - Method for the treble recorder (Schott). 

 
Peças: 
 

 Sarah Watts - Razzamajazz Recorder 3 (Kevin Mayhew); 
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 James Curnow - Meet the Great Masters (Curnow Music); 
 James Curnow - Play the Great Masters (Curnow Music); 
 Arcangelo Corelli - Sonata em lá m op. 5, nº 8; 
 Jacob Van Eyck - Der Fluyten Lust-hof; 
 Franzosiche Tanze aus dem 18 Jahrhundert (Schott); 
 Barock Spielmusik fur sopran und guitarre (Schott); 
 Solobuch fur sopranblockflote (Schott); 
 Kleine Duette Altermeister (Schott); 
 Stucke aus den notenbuchlein fur zwei blockfloten im quintasband (Schott); 
 Barocke Musizierstucke fur zwei sopran und eine altblochflote (Schott); 
 Frans Muller Busch - Acht einseitige stucke (Moeck). 

 
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 
 
OBJECTIVOS E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Apresentar uma postura correta; 
2. Trabalhar no sentido do correto controlo da respiração; 
3. Executar dedilhações em toda a extensão das flautas soprano e contralto; 
4. Executar articulações simples (“T” ou ”D” em separado, ligado e staccato); 
5. Executar articulações duplas e triplas (“T-R”, “T-K”, “D-G”, “T-R-T”, “T-K-T” e 

“D-G-D”); 
6. Desenvolver a qualidade sonora e a diferenciação tímbrica; 
7. Procurar a correta afinação; 
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8. Manter uma pulsação regular dentro da variação agógica; 
9. Aliar o fraseado musical ao controlo respiratório; 
10. Ler e interpretar partituras de nível adequado; 
11. Reconhecer a estrutura formal das peças executadas; 
12. Utilizar ornamentação pertinente; 
13. Imprimir uma intenção pessoal à interpretação, balizada pela visão historicista; 
14. Executar técnicas contemporâneas com rigor; 
15. Tocar com acompanhamento (cravo, piano, órgão ou guitarra); 
16. Tocar em dueto com flauta de bisel e/ou tocar noutras formações instrumentais; 
17. Participar em apresentações públicas; 
18. Quando em situação de performance, deve adotar uma postura correta em 

palco, executar as peças com precisão e musicalidade. 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
O aluno deverá ser capaz de executar: 
 

1. Escalas de Dó Maior, Sol Maior, Fá M, Ré Maior, Sib Maior, Lá Maior, Mib Maior 
(oitava+9ª, no mínimo a 80 pulsações por minuto – com divisão binária) com 
articulações simples, duplas e triplas (tudo separado, tudo ligado, tudo staccato, 
“T-R-T-T”, “T-T-T-R” e “T-R-T”); 

2. Respetivas relativas menores natural, harmónica e melódica (oitava+9ª, no 
mínimo a 80 pulsações por minuto) com articulações simples, duplas e triplas 
(tudo separado, tudo ligado, tudo staccato, “T-R-T-T”, “T-T-T-R” e “T-R-T”); 

3. Respetivos arpejos Maiores e menores no estado fundamental com articulações 
simples (tudo separado, tudo ligado, tudo staccato); 

4. Estudos e peças de entre as indicadas na alínea seguinte (Repertório de 
Referência) ou de dificuldade equivalente ou superior.  

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Estudos: 
 

 The Barock Solo Book (Dolce); 
 F. G. Giesbert - Method for the treble recorder (Schott); 
 Linde Hoffer – V. Winterfield - 40 studien fur altblockflote nach den solfegien 

Friedrichs des Grossen (Sikorski); 
 Hans Martin Linde - Sopran blockfloten; 
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 Pierre Paubon - Études melodiques (Éditions Alphonse Leduc); 
 Hans P. Keuning - 20 Etudes (Harmonia-Hiversum); 
 Hans P. Keuning - 25 Etudes (Harmonia-Hilversum); 
 Manfredo Zimmermann - Die Altblockflote, Spielen, Lernen, Musizieren, Band 2 

(Ricordi). 
 
Peças: 
 

 Jacob Van Eyck - Der Fluyten Lust-hof; 
 Arcangelo Corelli - Sonata em lá menor op. 5, nº 8; 
 Jean Baptiste Loiellet - Sonata em Sol Maior (Schott); 
 Godfrey Finger - Sonata em Sol Maior (Schott); 
 James Hook - Sonata em Sol Maior (Schott); 
 Cesar Bresgen - Sonatina (Schott); 
 Barocke Musizierstucke fur zwei sopran und eine altblochflote (Schott); 
 Europaische Volklieder (Schott); 
 Frans Muller Busch - Acht einseitige stucke (Moeck). 

 
PROVA DE AFERIÇÃO 
 

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

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

 

4º Grau 
 
OBJECTIVOS E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Apresentar uma postura correta; 
2. Trabalhar no sentido do correto controlo da respiração; 
3. Executar dedilhações em toda a extensão das flautas soprano e contralto; 
4. Executar articulações simples (“T” ou ”D” em separado, ligado e staccato); 
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5. Executar articulações duplas e triplas (“T-R”, “T-K”, “D-G”, “T-R-T”, “T-K-T” e 
“D-G-D”); 

6. Desenvolver a qualidade sonora e a diferenciação tímbrica; 
7. Procurar a correta afinação; 
8. Manter uma pulsação regular dentro da variação agógica; 
9. Aliar o fraseado musical ao controlo respiratório; 
10. Ler e interpretar partituras de nível adequado; 
11. Reconhecer a estrutura formal das peças executadas; 
12. Utilizar ornamentação pertinente; 
13. Imprimir uma intenção pessoal à interpretação, balizada pela visão historicista; 
14. Executar técnicas contemporâneas com rigor e musicalidade; 
15. Tocar com acompanhamento (cravo, piano, órgão ou guitarra); 
16. Tocar em dueto com flauta de bisel e/ou tocar noutras formações instrumentais; 
17. Quando em situação de performance, deve adotar uma postura correta em 

palco, executar as peças com precisão e musicalidade. 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
O aluno deverá ser capaz de executar: 
 

1. Escalas de Dó Maior, Sol Maior, Fá M, Ré Maior, Sib Maior, Lá Maior, Mib Maior, 
Mi Maior, Láb Maior (na extensão máxima possível, no mínimo a 90 pulsações 
por minuto – com divisão binária) com articulações simples, duplas e triplas 
(tudo separado, tudo ligado, tudo staccato, “T-R-T-T”, “T-T-T-R” e “T-R-T”); 

2. Respetivas relativas menores natural, harmónica e melódica (na extensão 
máxima possível, no mínimo a 90 pulsações por minuto) com articulações 
simples, duplas e triplas (tudo separado, tudo ligado, tudo staccato, “T-R-T-T”, 
“T-T-T-R” e “T-R-T”); 

3. Escalas cromáticas (na extensão máxima possível, no mínimo a 90 pulsações por 
minuto) com articulações simples, duplas e triplas (tudo separado, tudo ligado, 
tudo staccato, “T-R-T-T”, “T-T-T-R” e “T-R-T”); 

4. Arpejos Maiores e menores no estado fundamental e com inversões, com 
articulações simples (tudo separado, tudo ligado, tudo staccato); 

5. Estudos e peças de entre as indicadas na alínea seguinte (Repertório de 
Referência) ou de dificuldade equivalente ou superior.  
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REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Estudos: 
 

 The Barock Solo Book (Dolce); 
 Linde Hoffer – V. Winterfield - 40 studien fur altblockflote nach den solfegien 

Friedrichs des Grossen (Sikorski); 
 Alan Davies - 15 studies pour la flute a bec alto (Schott); 
 J. H. Feltkamp - Twaalf etudes met speciaal doel (Muziekuitgeverij); 
 Pierre Paubon - Études melodiques (Éditions Alphonse Leduc); 
 Hans P. Keuning - 20 Etudes (Harmonia-Hiversum); 
 Hans P. Keuning - 25 Etudes (Harmonia-Hilversum); 
 Freda Dinn - Dexterity studies for descant recorder (Schott); 
 Hans Ulrich Staeps - The daily lessons (Schott), 
 Hans Martin Linde - Modern exercises for treble recorder (Schott), 
 S. Rosenberg - Etudes pour la flute a bec alto (Zurflutt). 

 
Peças: 
 

 Jacob Van Eyck - Der Fluyten Lust-hof; 
 Diego Ortiz - Recercadas (Real Musical); 
 Venezianische Musik um 1600 (Schott); 
 Girolamo Frescobaldi – Canzonas (Schott). 
 Arcangelo Corelli - Sonatas op. 5; 
 Antonio Vivaldi - Sonatas (Schott); 
 Benedetto Marcello - Sonatas (Schott); 
 Anne Danican Phillidor - 15 Pièces (Gerard Billaudot); 
 Joseph Bodin Boismortier - Suites (Barenreiter); 
 Jean Baptiste Loiellet - Sonatas (Schott); 
 Georg Philipp Telemann - Sonatas de Essercizii Musici (Schott); 
 Johann Christoph Pepusch - Sonata em Sol Maior (Schott); 
 Daniel Purcell - Sonatas (Schott); 
 Godfrey Finger - Sonata em Sol Maior (Schott); 
 James Hook - Sonata em Sol Maior (Schott); 
 Cesar Bresgen - Sonatina (Schott); 
 Georg Philipp Telemann - Sonatas em cânone (Schott); 
 Giuseppe Sammartini - 12 sonatas (Schott), 
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 Frans Muller Busch - Acht einseitige stucke (Moeck). 
 
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 
 

OBJECTIVOS E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Apresentar uma postura correta; 
2. Trabalhar no sentido do correto controlo da respiração; 
3. Executar dedilhações em toda a extensão das flautas soprano e contralto; 
4. Executar articulações simples (“T” ou ”D” em separado, ligado e staccato); 
5. Executar articulações duplas e triplas (“T-R”, “T-K”, “D-G”, “T-R-T”, “T-K-T” e 

“D-G-D”); 
6. Desenvolver a qualidade sonora e a diferenciação tímbrica; 
7. Procurar a correta afinação; 
8. Manter uma pulsação regular dentro da variação agógica; 
9. Aliar o fraseado musical ao controlo respiratório; 
10. Ler e interpretar partituras de nível adequado; 
11. Apresentar uma leitura ágil das partituras; 
12. Reconhecer a estrutura formal das peças executadas; 
13. Utilizar ornamentação pertinente; 
14. Imprimir uma intenção pessoal à interpretação, balizada pela visão historicista; 
15. Executar técnicas contemporâneas com rigor e musicalidade; 
16. Tocar com acompanhamento (cravo, piano, órgão ou guitarra); 
17. Tocar em dueto com flauta de bisel e/ ou tocar noutras formações 

instrumentais; 
18. Quando em situação de performance, deve adotar uma postura correta em 



        Ensino Artístico Especializado                   Programa de 
  Flauta de Bisel 

 
 

 
11 

palco, executar as peças com precisão, musicalidade, rigor historicista e cunho 
pessoal. 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
O aluno deverá ser capaz de executar: 
 

1. Escalas de Dó Maior, Sol Maior, Fá M, Ré Maior, Sib Maior, Lá Maior, Mib Maior, 
Mi Maior, Láb Maior, Si Maior, Réb Maior (na extensão máxima possível, no 
mínimo a 100 pulsações por minuto – com divisão binária) com articulações 
simples, duplas e triplas (tudo separado, tudo ligado, tudo staccato, “T-R-T-T”, 
“T-T-T-R” e “T-R-T”); 

2. Respetivas relativas menores natural, harmónica e melódica (na extensão 
máxima possível, no mínimo a 100 pulsações por minuto) com articulações 
simples, duplas e triplas (tudo separado, tudo ligado, tudo staccato, “T-R-T-T”, 
“T-T-T-R” e “T-R-T”); 

3. Escalas cromáticas (na extensão máxima possível, no mínimo a 100 pulsações 
por minuto) com articulações simples, duplas e triplas (tudo separado, tudo 
ligado, tudo staccato, “T-R-T-T”, “T-T-T-R” e “T-R-T”); 

4. Respetivos arpejos Maiores, menores e de 7ª da dominante no estado 
fundamental e com inversões, com articulações simples (tudo separado, tudo 
ligado, tudo staccato); 

5. Estudos e peças de entre as indicadas na alínea seguinte (Repertório de 
Referência) ou de dificuldade equivalente ou superior.  

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

Estudos: 
 
 The Barock Solo Book (Dolce); 
 Linde Hoffer – V. Winterfield - 40 studien fur altblockflote nach den solfegien 

Friedrichs des Grossen (Sikorski); 
 Alan Davies - 15 studies pour la flute a bec alto (Schott); 
 Alan Davies - 15 studies for descanto e tenor recorder (Schott); 
 J. H. Feltkamp - Twaalf etudes met speciaal doel (Muziekuitgeverij); 
 Pierre Paubon - Études melodiques (Éditions Alphonse Leduc); 
 Hans P. Keuning - 20 Etudes (Harmonia-Hiversum); 
 Hans P. Keuning - 25 Etudes (Harmonia-Hilversum); 
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 Freda Dinn - Dexterity studies for descant recorder (Schott); 
 Hans Ulrich Staeps - The daily lessons (Schott); 
 Hans Martin Linde - Modern exercises for treble recorder (Schott); 
 S. Rosenberg - Etudes pour la flute a bec alto (Zurflutt); 
 Joannes Collette - Acht melodische studies (Muziekuitgeberij). 

 
Peças: 
 
 Jacob Van Eyck - Der Fluyten Lust-hof; 
 Diego Ortiz - Recercadas (Real Musical); 
 Venezianische Musik um 1600 (Schott); 
 Girolamo Frescobaldi - Canzonas (Schott); 
 Giovanni Battista Fontana - Sonatas (Musica Rara); 
 Arcangelo Corelli - Sonatas  op. 5; 
 Benedetto Marcello - Sonatas (Schott); 
 Antonio Vivaldi - Sonatas (Schott); 
 Diogenio Bigaglia - Sonata em lá menor (Schott); 
 Antonio Vivaldi - Sonata em sol menor op. 13, nº 6 Il Pastor Fido (Fuzeau); 
 Francesco Maria Veracini - 12 sonatas para flauta de bisel e baixo contínuo 

(SPES); 
 Jean Baptiste Loiellet - Sonatas (Schott); 
 Anne Danican Phillidor - 15 Pièces (Gerard Billaudot); 
 Anne Danican Philidor - Sonata em ré menor (Spes); 
 Pierre Philidor - Premiere Suite em sol menor (Spes); 
 Joseph Bodin Boismortier - Suites (Barenreiter); 
 Charles Dieupart - Deuxieme suite em Fá Maior (Amadeus); 
 Georg Philipp Telemann - Sonatas de Essercizii Musici (Schott); 
 Georg Philipp Telemann - Sonatas de Der Getreue Misikmeister (Barenreiter); 
 Georg Friedrich Handel - Sonatas op. 1 (Amadeus); 
 Godfrey Finger - Sonata em Sol Maior (Schott); 
 Johann Christoph Pepusch – Sonata em Sol Maior (Schott); 
 James Hook - Sonata em Sol Maior (Schott); 
 Daniel Purcell - Sonatas (Schott); 
 Cesar Bresgen - Sonatina (Schott); 
 Hans Martin Linde - Sonata em Ré (Schott); 
 Francesco Barsanti - Sonatas op. 1 (Barenreiter); 
 Georg Philipp Telemann - Sonatas em cânone (Schott); 
 Georg Philipp Telemann - Duetos (Friedrich Hofmeister Musik Verlag); 
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 Giuseppe Sammartini - 12 sonatas em duo (Schott). 
 

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 
 
OBJECTIVOS E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Apresentar uma postura correta; 
2. Trabalhar no sentido do correto controlo da respiração; 
3. Executar dedilhações em toda a extensão das flautas soprano e contralto; 
4. Executar articulações simples (“T” ou ”D” em separado, ligado e staccato); 
5. Executar articulações duplas e triplas (“T-R”, “T-K”, “D-G”, “T-R-T”, “T-K-T” e 

“D-G-D”); 
6. Desenvolver a qualidade sonora e a diferenciação tímbrica; 
7. Procurar a correta afinação; 
8. Manter uma pulsação regular dentro da variação agógica; 
9. Aliar o fraseado musical ao controlo respiratório; 
10. Ler e interpretar partituras de nível adequado; 
11. Apresentar uma leitura ágil das partituras; 
12. Reconhecer a estrutura formal das peças executadas; 
13. Utilizar ornamentação pertinente; 
14. Imprimir uma intenção pessoal à interpretação, balizada pela visão historicista; 
15. Executar técnicas contemporâneas com rigor e musicalidade; 
16. Tocar com acompanhamento (cravo, piano, órgão ou guitarra); 
17. Tocar em dueto com flauta de bisel e/ou tocar noutras formações organológicas; 
18. Quando em situação de performance, deve adotar uma postura correta em 

palco, executar as peças com precisão, musicalidade, rigor historicista e cunho 
pessoal. 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
O aluno deverá ser capaz de executar: 
 

1. Escalas de Dó Maior, Sol Maior, Fá M, Ré Maior, Sib Maior, Lá Maior, Mib Maior, 
Mi Maior, Láb Maior, Si Maior, Réb Maior, Fá# Maior, Solb Maior (na extensão 



        Ensino Artístico Especializado                   Programa de 
  Flauta de Bisel 

 
 

 
15 

máxima possível, no mínimo a 110 pulsações por minuto – com divisão binária) 
com articulações simples, duplas e triplas (tudo separado, tudo ligado, tudo 
staccato, “T-R-T-T”, “T-T-T-R” e “T-R-T”); 

2. Respetivas relativas menores natural, harmónica e melódica (na extensão 
máxima possível, no mínimo a 110 pulsações por minuto) com articulações 
simples, duplas e triplas (tudo separado, tudo ligado, tudo staccato, “T-R-T-T”, 
“T-T-T-R” e “T-R-T”); 

3. Escalas cromáticas (na extensão máxima possível, no mínimo a 110 pulsações 
por minuto) com articulações simples, duplas e triplas (tudo separado, tudo 
ligado, tudo staccato, “T-R-T-T”, “T-T-T-R” e “T-R-T”); 

4. Respetivos arpejos Maiores, menores e de 7ª da dominante no estado 
fundamental e com inversões, com articulações simples (tudo separado, tudo 
ligado, tudo staccato); 

5. Estudos e peças de entre as indicadas na alínea seguinte (Repertório de 
Referência) ou de dificuldade equivalente ou superior.  

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Estudos: 
 

 The Barock Solo book (Dolce); 
 Linde Hoffer – V. Winterfield - 40 studien fur altblockflote nach den solfegien 

Friedrichs des Grossen (Sikorski); 
 Alan Davies - 15 studies pour la flute a bec alto (Schott); 
 Alan Davies - 15 studies for descanto e tenor recorder (Schott); 
 J. H. Feltkamp - Twaalf etudes met speciaal doel (Muziekuitgeverij); 
 Pierre Paubon - Études melodiques (Éditions Alphonse Leduc); 
 Hans P. Keuning - 20 Etudes (Harmonia-Hiversum); 
 Hans P. Keuning - 25 Etudes (Harmonia-Hilversum); 
 Freda Dinn - Dexterity studies for descant recorder (Schott); 
 Hans Ulrich Staeps - The daily lessons (Schott); 
 Hans Martin Linde - Modern exercises for treble recorder (Schott); 
 S. Rosenberg - Etudes pour la flute a bec alto (Zurflutt), 
 Joannes Collette - Acht melodische studies (Muziekuitgeberij). 

 
Peças: 
 

 Jacob Van Eyck - Der Fluyten Lust-hof; 
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 Diego Ortiz – Recercadas (Real Musical); 
 Girolamo Frescobaldi - Canzonas (Schott); 
 Giovanni Battista Fontana - Sonatas (Musica Rara); 
 Arcangelo Corelli - Sonatas op. 5; 
 Benedetto Marcello - Sonatas (Schott); 
 Antonio Vivaldi - Sonatas (Schott); 
 Diogenio Bigaglia - Sonata em lá menor (Schott); 
 Antonio Vivaldi - Sonata em sol menor op. 13 nº6 Il Pastor Fido (Fuzeau); 
 Francesco Maria Veracini - 12 sonatas para flauta de bisel e baixo contínuo 

(Spes); 
 Jean Baptiste Loiellet - Sonatas (Schott); 
 Anne Danican Phillidor - 15 Pièces (Gerard Billaudot); 
 Anne Danican Philidor - Sonata em ré menor (Spes); 
 Pierre Philidor - Premiere Suite em sol menor (Ses); 
 Joseph Bodin Boismortier - Suites (Barenreiter); 
 C. Dieupart - Deuxieme suite em Fá Maior (Amadeus); 
 Georg Philipp Telemann - Sonatas de Essercizii Musici (Schott); 
 Georg Philipp Telemann - Sonatas de Der Getreue Misikmeister (Barenreiter); 
 Georg Philipp Telemann - Fantasias (Dolce); 
 Georg Friedrich Handel - Sonatas op. 1 (Amadeus); 
 Godfrey Finger - Sonata em Sol maior (Schott); 
 J. C. Pepusch - Sonata em Sol Maior (Schott); 
 James Hook - Sonata em Sol Maior (Schott); 
 Daniel Purcell - Sonatas (Schott); 
 Cesar Bresgen - Sonatina (Schott); 
 Hans Martin Linde - Sonata em Ré (Schott); 
 Francesco Barsanti - Sonatas op. 1 (Barenreiter); 
 Georg Philipp Telemann - Sonatas em cânone (Schott); 
 Georg Philipp Telemann - Duetos (Friedrich Hofmeister Musik Verlag); 
 Giuseppe Sammartini - 12 sonatas em duo (Schott). 

 
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; 
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 1 peça obrigatória. 
 

7º Grau 
 

OBJECTIVOS E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Apresentar uma postura correta; 
2. Trabalhar no sentido do correto controlo da respiração; 
3. Executar dedilhações em toda a extensão das flautas soprano e contralto; 
4. Executar articulações simples (“T” ou ”D” em separado, ligado e staccato); 
5. Executar articulações duplas e triplas (“T-R”, “T-K”, “D-G”, “T-R-T”, “T-K-T” e 

“D-G-D”); 
6. Desenvolver a qualidade sonora e a diferenciação tímbrica; 
7. Procurar a correta afinação; 
8. Manter uma pulsação regular dentro da variação agógica; 
9. Aliar o fraseado musical ao controlo respiratório; 
10. Ler e interpretar partituras de nível adequado; 
11. Apresentar uma leitura ágil das partituras; 
12. Reconhecer a estrutura formal das peças executadas; 
13. Utilizar ornamentação pertinente; 
14. Imprimir uma intenção pessoal à interpretação, balizada pela visão historicista; 
15. Executar técnicas contemporâneas com rigor e musicalidade; 
16. Tocar com acompanhamento (cravo, piano, órgão ou guitarra); 
17. Tocar em dueto com flauta de bisel e/ou tocar noutras formações organológicas; 
18. Quando em situação de performance, deve adotar uma postura correta em 

palco, executar as peças com precisão, musicalidade, rigor historicista e cunho 
pessoal. 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
O aluno deverá ser capaz de executar: 
 

1. Escalas de Dó Maior, Sol Maior, Fá M, Ré Maior, Sib Maior, Lá Maior, Mib Maior, 
Mi Maior, Láb Maior, Si Maior, Réb Maior, Fá# Maior, Solb Maior, Dó# Maior, Dób 
Maior (na extensão máxima possível, no mínimo a 120 pulsações por minuto – 
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com divisão binária) com articulações simples, duplas e triplas (tudo separado, 
tudo ligado, tudo staccato, “T-R-T-T”, “T-T-T-R” e “T-R-T”); 

2. Respetivas relativas menores natural, harmónica e melódica (na extensão 
máxima possível, no mínimo a 120 pulsações por minuto) com articulações 
simples, duplas e triplas (tudo separado, tudo ligado, tudo staccato, “T-R-T-T”, 
“T-T-T-R” e “T-R-T”); 

3. Escalas cromáticas (na extensão máxima possível, no mínimo a 120 pulsações 
por minuto) com articulações simples, duplas e triplas (tudo separado, tudo 
ligado, tudo staccato, “T-R-T-T”, “T-T-T-R” e “T-R-T”); 

4. Respetivos arpejos Maiores, menores e de 7ª da dominante no estado 
fundamental e com inversões, com articulações simples (tudo separado, tudo 
ligado, tudo staccato); 

5. Estudos e peças de entre as indicadas na alínea seguinte (Repertório de 
Referência) ou de dificuldade equivalente ou superior.  

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Estudos: 
 

 The Barock Solo Book (Dolce); 
 Alan Davies - 15 studies pour la flute a bec alto (Schott); 
 Alan Davies - 15 studies for descanto e tenor recorder (Schott); 
 J. H. Feltkamp - Twaalf etudes met speciaal doel (Muziekuitgeverij); 
 Freda Dinn - Dexterity studies for descant recorder (Schott); 
 Hans Ulrich Staeps - The daily lessons (Schott); 
 Hans Ulrich Staeps - Tonfiguren (Schott); 
 Frans Bruggen - 5 studies for fingercontrol; 
 Hans Martin Linde - Modern exercises for treble recorder (Schott); 
 Hans Martin Linde - Blockflote virtuous (Schott); 
 S. Rosenberg - Etudes pour la flute a bec alto (Zurflutt); 
 Joannes Collette - Acht melodische studies (Muziekuitgeberij). 

 
Peças: 
 

 Jacob Van Eyck - Der Fluyten Lust-hof; 
 Diego Ortiz - Recercadas (Real Musical); 
 Giovanni Bassano - Ricercatas (Moeck); 
 Girolamo Frescobaldi - Canzonas (Schott); 
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 Giovanni Battista Fontana - Sonatas (Musica Rara); 
 Dario Castello - Sonata Prima (Schott); 
 Arcangelo Corelli - Sonatas op. 5 (Otto Heinrich Noetzer Verlag); 
 Antonio Vivaldi - Sonatas (Schott); 
 Diogenio Bigaglia - Sonata em sol menor (Schott); 
 Antonio Vivaldi – Sonatas; 
 Francesco Barsanti - Sonatas op. 1 (Barenreiter); 
 Joseph Bodin Loiellet - Sonatas (Schott); 
 Anne Danican Phillidor - Cinquieme suite (Musikverlag zum Pelikan); 
 Anne Danican Philidor - Sonata em ré menor (Spes); 
 Pierre Philidor - Premiere Suite em sol menor (Spes); 
 Joseph Bodin Boismortier - Suites (Barenreiter); 
 Charles Dieupart - Deuxieme suite em Fá Maior (Amadeus); 
 Louis Hotetterre - Suite em mi menor (Barenreiter); 
 François Couperin - Nouveuau concerts (Minkoff Reprint); 
 Georg Philipp Telemann - Sonatas de Essercizii Musici (Schott); 
 Georg Philipp Telemann - Sonatas de Der Getreue Musikmeister (Barenreiter); 
 Georg Philipp Telemann - Sonatas Metódicas (Schott); 
 Georg Philipp Telemann - Fantasias (Dolce); 
 Georg Friedrich Handel – Sonatas; 
 Johann Sebastian Bach - Sonata em lá menor para flauta de bisel e cravo 

obligato (Otto Heinrich Noetzel Verlag); 
 Daniel Purcell - Sonatas (Schott); 
 Hans Martin Linde - Sonata em Ré (Schott); 
 Hans Martin Linde - Music for a Bird (Schott); 
 M. Shinohara - Fragmente (Schott); 
 Giuseppe Sammartini - Concerto em Fá Maior (Schott); 
 Antonio Vivaldi - Concerto em lá menor para flauta, 2 violinos e bc (Ricordi); 
 Georg Philipp Telemann - Duetos (Friedrich Hofmeister Musik Verlag); 
 Georg Philipp Telemann - Concerto em mi menor para flauta, 2 violinos, viola e 

bc (Barenreiter-Verlag); 
 Georg Philipp Telemann - Triosonata em Si Maior para flauta e cravo 

(Barenreiter-Verlag); 
 Georg Philipp Telemann - Concerto em Fá Maior para flauta de bisel e fagote 

(Moeck). 
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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. 

 

8º Grau 
 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Apresentar uma postura correta; 
2. Trabalhar no sentido do correto controlo da respiração; 
3. Executar dedilhações em toda a extensão das flautas soprano e contralto; 
4. Executar articulações simples (“T” ou ”D” em separado, ligado e staccato); 
5. Executar articulações duplas e triplas (“T-R”, “T-K”, “D-G”, “T-R-T”, “T-K-T” e 

“D-G-D”); 
6. Desenvolver a qualidade sonora e a diferenciação tímbrica; 
7. Procurar a correta afinação; 
8. Manter uma pulsação regular dentro da variação agógica; 
9. Aliar o fraseado musical ao controlo respiratório; 
10. Ler e interpretar partituras de nível adequado; 
11. Apresentar uma leitura ágil das partituras; 
12. Reconhecer a estrutura formal das peças executadas; 
13. Utilizar ornamentação pertinente; 
14. Imprimir uma intenção pessoal à interpretação, balizada pela visão historicista; 
15. Executar técnicas contemporâneas com rigor e musicalidade; 
16. Tocar com acompanhamento (cravo, piano, órgão ou guitarra); 
17. Tocar em dueto com flauta de bisel e/ou tocar noutras formações organológicas; 
18. Quando em situação de performance, deve adotar uma postura correta em 

palco, executar as peças com precisão, musicalidade, rigor historicista e cunho 
pessoal. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
O aluno deverá ser capaz de executar: 
 

1. Escalas de Dó Maior, Sol Maior, Fá M, Ré Maior, Sib Maior, Lá Maior, Mib Maior, 
Mi Maior, Láb Maior, Si Maior, Réb Maior, Fá# Maior, Solb Maior, Dó# Maior, Dób 
Maior (na extensão máxima possível, no mínimo a 120 pulsações por minuto – 
com divisão binária) com articulações simples, duplas e triplas (tudo separado, 
tudo ligado, tudo staccato, “T-R-T-T”, “T-T-T-R” e “T-R-T”); 

2. Respetivas relativas menores natural, harmónica e melódica (na extensão 
máxima possível, no mínimo a 120 pulsações por minuto) com articulações 
simples, duplas e triplas (tudo separado, tudo ligado, tudo staccato, “T-R-T-T”, 
“T-T-T-R” e “T-R-T”); 

3. Escalas cromáticas (na extensão máxima possível, no mínimo a 120 pulsações 
por minuto) com articulações simples, duplas e triplas (tudo separado, tudo 
ligado, tudo staccato, “T-R-T-T”, “T-T-T-R” e “T-R-T”); 

4. Respetivos arpejos Maiores, menores e de 7ªs da dominante no estado 
fundamental e com inversões, com articulações simples (tudo separado, tudo 
ligado, tudo staccato); 

5. Estudos e peças de entre as indicadas na alínea seguinte (Repertório de 
Referência) ou de dificuldade equivalente ou superior.  

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Estudos: 
 

 The Barock Solo Book (Dolce); 
 Alan Davies - 15 studies pour la flute a bec alto (Schott); 
 Alan Davies - 15 studies for descanto e tenor recorder (Schott); 
 J. H. Feltkamp - Twaalf etudes met speciaal doel (Muziekuitgeverij); 
 Freda Dinn - Dexterity studies for descant recorder (Schott); 
 Hans Ulrich Staeps - The daily lessons (Schott); 
 Hans Ulrich Staeps - Tonfiguren (Schott); 
 Frans Bruggen - 5 studies for fingercontrol; 
 Hans Martin Linde - Modern exercises for treble recorder (Schott); 
 Hans Martin Linde - Blockflote virtuous (Schott); 
 S. Rosenberg - Etudes pour la flute a bec alto (Zurflutt); 
 Joannes Collette - Acht melodische studies (Muziekuitgeberij). 
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Peças: 
 

 Jacob Van Eyck - Der Fluyten Lust-hof; 
 Diego Ortiz - Recercadas (Real Musical); 
 Giovanni Bassano - Ricercatas (Moeck); 
 Girolamo Frescobaldi - Canzonas (Schott); 
 Giovanni Battista Fontana - Sonatas (Musica Rara); 
 Marco Ucellini - Sonatas op. 4 e op. 5 (London Pro Musica); 
 Dario Castello - Sonatas Prima e Seconda (Schott); 
 Arcangelo Corelli - Sonatas op. 5 (Otto Heinrich Noetzer Verlag); 
 Arcangelo Corelli - Follia (Schott); 
 Antonio Vivaldi - Sonatas (Schott); 
 Diogenio Bigaglia - Sonata em sol menor (Schott); 
 Antonio Vivaldi – Sonatas; 
 Francesco Barsanti - Sonatas op. 1 (Barenreiter); 
 Jean Baptiste Loiellet - Sonatas (Schott); 
 Jean Marie Leclair - Sonata em Fá Maior (Amadeus); 
 Anne Danican Phillidor - Cinquieme suite (Musikverlag zum Pelikan); 
 Anne Danican Philidor - Sonata em ré menor (Spes); 
 Pierre Philidor - Suites de pieces pour la flute traversière (Amadeus); 
 Marin Marais - Suite de pièces pour les flutes, violon & dessus de viole (Spes); 
 Marin Marais - Les folies d’espagne (Leduc); 
 Joseph Bodin Boismortier - Suites (Barenreiter); 
 Charles Dieupart - Deuxieme suite em Fá Maior (Amadeus); 
 Louis Hotetterre - Suite em mi menor (Barenreiter); 
 François Couperin - Nouveuau concerts (Minkoff Reprint); 
 François Couperin - Concertos de Les Gouts Réunis (Fuzeau); 
 Georg Philipp Telemann - Sonatas de Essercizii Musici (Schott); 
 Georg Philipp Telemann - Sonatas de Der Getreue Musikmeister (Barenreiter); 
 Georg Philipp Telemann - Sonatas Metódicas (Schott); 
 Georg Philipp Telemann - Fantasias (Dolce); 
 Georg Friedrich Haendel – Sonatas; 
 Johann Sebastian Bach - Sonata em lá menor para flauta de bisel e cravo 

obligato (Otto Heinrich Noetzel Verlag); 
 Daniel Purcell - Sonatas (Schott); 
 Hans Martin Linde - Sonata em Ré (Schott); 
 Hans Martin Linde - Music for a Bird (Schott); 
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 Hans Martin Linde - Musica da Camera para flauta de bisel baixo e guitarra 
(Schott); 

 Hans Martin Linde - Una Follia Nuova (Schott); 
 G. Kroll - Canzonabile para flauta de bisel baixo e guitarra (Moeck); 
 Richard Rudof Klein - Sonatina em Ré Maior (Schott); 
 M. Shinohara - Fragmente (Schott); 
 Ishi - Black Intention (Moeck); 
 Giuseppe Sammartini - Concerto em Fá Maior (Schotts); 
 Antonio Vivaldi - Concerto em Lá menor para flauta, 2 violinos e bc (Ricordi); 
 Antonio Vivaldi - Concertos para flauta de bisel op. 10 (Musica Rara); 
 Antonio Vivaldi - Concerto em Dó Maior para sopranino RV 443 (Musica Rara); 
 Georg Philipp Telemann - Duetos (Friedrich Hofmeister Musik Verlag); 
 Georg Philipp Telemann - Concerto em mi menor para flauta, 2 violinos, viola e 

bc (Barenreiter-Verlag); 
 Georg Philipp Telemann - Triosonata em si Maior para flauta e cravo 

(Barenreiter-Verlag); 
 Georg Philipp Telemann - Concerto em Fá Maior para flauta de bisel e fagote 

(Moeck); 
 Johann Sebastian Bach - Concertos Brandeburgueses n. 2 e n. 4 (Edition Peters); 
 Benjamin Britten - Alpine Suite (Boosey  & Hawkes). 

 
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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OBJECTIVOS COMPORTAMENTAIS DE CARÁCTER GERAL 
 
O aluno deverá: 
 

1. Ser assíduo e pontual; 
2. Apresentar o material necessário para a aula; 
3. Compreender a importância e reflexo do estudo regular na aprendizagem e na 

autoconfiança; 
4. Estudar regularmente; 
5. Demonstrar empenho na aprendizagem e no aperfeiçoamento técnico; 
6. Concluir as tarefas atribuídas; 
7. Demonstrar respeito por todos os envolvidos na comunidade escolar; 
8. Demonstrar zelo pelos materiais e equipamentos escolares; 
9. Participar nas atividades escolares; 
10. Manter uma boa postura quer como participante quer como ouvinte nos 

espetáculos escolares; 
11. Em situação de performance, apresentar-se com indumentária apropriada. 
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