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OBJETIVOS / METAS PEDAGÓGICAS GERAIS DA DISCIPLINA 
 

A disciplina de Instrumento de Tecla, tem por objectivo tornar acessível o domínio 
elementar do teclado a todos os alunos, em função da opção musical, abordando também 
novos problemas técnicos ou criativos, com o intuito de contribuir para uma preparação 
musical mais abrangente. A aplicação do teclado a outras atividades, como a análise e o 
acompanhamento, está também contemplada para que exista um maior aproveitamento 
do teclado para o aluno de instrumento monofónico. 

Como metas pedagógicas identificam-se três atividades principais: 

 Introdução ao teclado – Adquirir um domínio elementar do teclado, através de um 
repertório selecionado. Esta atividade tem como principais objectivos a difusão de 
uma cultura das várias técnicas associadas ao teclado, técnicas  que por sua vez 
são essenciais às restantes atividades da disciplina; 
 

 Leitura à primeira vista - Esta atividade é importante para que  se obtenha o 
máximo proveito das aplicações imediatas de um teclado, quer na afinação/ 
verificação de uma harmonia num qualquer ensaio, quer ainda no 
acompanhamento  circunstancial de um instrumento solista ou numa classe de 
Formação Musical; 

 
 Harmonia ao teclado - Abordar esta prática com exercícios muito simples e 

cuidados de forma a proporcionar  a capacidade de  pequenos acompanhamentos 
para peças simples, na inexistência deste. 
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1º Ano 
 

METODOLOGIA 
 
Introdução ao teclado: 
 

1. Inicialmente propõe-se como figura fulcral a posição da mão no teclado, posição 
do corpo, respiração e descontração muscular. De forma a desenvolver estas 
competências, propõe-se o trabalho com pequenas peças até duas oitavas, de 
modo a que o aluno consiga realizar a leitura rítmica e melódica da peça, sempre 
consciente da sua postura no teclado; 

2. No desenvolvimento deste estudo, pretende-se incluir a abordagem do tato, 
através das várias articulações, audição interior e memorização. Pretende-se 
igualmente o equilíbrio entre acompanhamento e melodia. 

 
Leitura à primeira vista: 
 

1. Neste primeiro ano propõe-se a realização de leitura à primeira vista de diversas 
peças, de forma a conseguir um maior à-vontade com o teclado, para que desta 
forma o aluno consiga entender corretamente os elementos básicos de uma peça 
musical como são as notas, as figuras rítmicas, as articulações e as dinâmicas.  

 
Harmonia ao teclado: 
 

1. Propõe-se neste primeiro ano uma abordagem de alguns conceitos básicos de 
harmonia. São também propostas uma introdução das cadências perfeitas e uma  
harmonização de peças simples, utilizando os principais pontos harmónicos de 
uma escala (I, IV, V, I). 
 

REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 Escalas maiores de DÓ, Sol, Fá, Ré, Lá, Si bemol, Mi bemol e respectivas relativas 
menores na extensão de 2 oitavas com mãos separadas; 

 Respetivos acordes nas 3 posições, assim como acordes quebrados com três notas, 
na extensão de 2 oitavas com mãos separadas; 

 Estudo mínimo de 5 obras (ex. 2 estudos e 3 peças); 
 Cadências perfeitas das tonalidades acima mencionadas com relativas menores na 
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posição de oitava. 
 
PROVA DE AFERIÇÃO 
 

 1 escala maior e relativa menor na extensão de 2 oitavas, com mãos separadas 
(sorteada na altura do exame de entre as escalas de Ré, Lá, Si bemol e Mi bemol); 

 Respetivos acordes nas 3 posições assim como acordes quebrados com três notas 
na extensão de 1 oitava com mãos separadas; 

 Cadência perfeita, com relativa menor na posição de oitava; 
 1 estudo (ex. Burgmuller, Op. 100); 
 1 peça Barroca (ex. Pequeno livro de A. M. Bach); 
 Leitura à primeira vista com mãos alternadas. 

 

2º Ano 
 

METODOLOGIA 
 
Introdução ao teclado: 
 

1. Neste segundo ano pretende-se que o aluno desenvolva o seu gosto musical, de 
modo a incutir-lhe o sentido de fraseio e noções de tonalidades que o repertório 
exigir; 

2. Direcionar o aluno no sentido da aquisição progressiva de uma consciência musical 
e de um domínio das dificuldades técnicas, em relação ao repertório e às 
exigências sempre crescentes; 

3. Escolher peças o mais variadas possível, para que no decorrer do ano, o aluno  
contate com vários estilos e vários tipos de dificuldades; 

4. Habituar o aluno a estudar algumas peças para serem executadas de memória. 
 
Leitura à primeira vista: 
 

1. Pretende-se neste segundo ano dar continuidade ao trabalho realizado 
anteriormente sempre de uma forma progressiva, aumentando gradualmente o 
grau de dificuldade das peças executadas.  

2. Pretende-se também a introdução de peças com mãos tocadas em simultâneo, 
tonalidades com algumas alterações e alterações no percurso da peça.   
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Harmonia ao teclado: 
 

1. Aprofundamento dos conceitos de harmonização - sequências harmónicas; 
2. Harmonização de melodias simples, introduzindo os graus secundários da 

harmonia (II, III, VI). 
 
REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 Escalas de Mi, Si, Fá sustenido, Lá bemol, Ré bemol e relativas menores na 
extensão de 2 oitavas com mãos separadas; 

 Respetivos acordes nas 3 posições, assim como acordes quebrados com três 
notas na extensão de 2 oitavas com mãos separadas; 

 Cadência perfeita com relativa menor na posição de oitava; 
 Estudo mínimo de 4 obras, com nível de 2º grau de piano. 

 
PROVA GLOBAL 
 

 1 escala maior e relativa menores na extensão de 2 oitavas com mãos 
separadas; 

 Respetivos acordes nas 3 posições, assim como acordes quebrados com 3 notas 
na extensão de 1 oitava com mãos separadas; 

 Cadência perfeita com relativa menor na posição de oitava; 
 1 estudo (ex. Carl Czerny, Op. 599); 
 1 peça barroca (Pequenos prelúdios de J. S. Bach); 
 1 peça Clássica, Romântica ou Moderna ("Álbum para Juventude" de Schumann); 
 Leitura à 1ª vista com mãos juntas; 
 Acompanhamento simples de uma peça de um outro instrumento 

 
 
 
 
RECURSOS 
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 O repertório a utilizar deverá ser consultado no conteúdo programático de 1º e 2º 
grau da disciplina de piano; 

 Biblioteca do Conservatório - Escola das Artes disponibiliza literatura e informação 
especializada sobre educação artística e musical. O valioso espólio bibliográfico do 
Conservatório, onde 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 
especializadas em música, educação artística, literatura portuguesa e história de 
arte, na sua maioria; 

   Mediateca do Conservatório - Escola das Artes. Este centro de recursos dispõe 
de 8700 CD's, 59 DVDs, 50 vídeos e cerca de 3.000 LP's. 
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