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PREÂMBULO 

Inserida no âmbito do Curso Secundário de Canto, a disciplina de Italiano 
desenvolve-se ao longo de três anos, tendo cada ano uma carga horária de 
dois tempos letivos semanais.  

Tendo em conta a especificidade do processo de ensino e aprendizagem das 
línguas estrangeiras nos Conservatórios de Música, o objetivo específico da 
referida disciplina é desenvolver competências necessárias para a prática 
artístico-musical dos alunos de Canto. 

 

1º. ANO 
OBJECTIVOS 

O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 

1. Dominar os conteúdos programáticos; 
2. Adquirir competências essenciais e específicas; 
3. Adquirir noções de fonética; 
4. Aperfeiçoar a dicção e a pronúncia de italiano; 
5. Adquirir vocabulário; 
6. Compreender textos escritos; 
7. Produzir textos escritos; 
8. Compreender enunciados orais; 
9. Expressar-se oralmente em italiano; 
10. Compreender textos operáticos; 
11. Analisar textos operáticos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Alfabeto, pronúncia, ortografia; 
 Género dos substantivos; 
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 Plural dos substantivos; 
 Artigo definido e indefinido; 
 Pronomes: pessoais, demonstrativos, possessivos, indefinidos, 

interrogativos, relativos; 
 Numerais, adjetivos numéricos, horas; 
 Adjetivos; 
 Advérbios; 
 Verbos: generalidades; 
 Presente; 
 Canções - Leituras - Exercícios - Palavras cruzadas; 
 Leitura de Cavalleria Rusticana (libreto de G. Targioni-Tozzetti e de 

G. Menasci, extraído da uma novela homónima de Giovanni Verga, e 
música de P. Mascagni); 

 Leitura de Così fan tutte (libreto de Lorenzo da Ponte e música de 
Wolfgang Amadeus Mozart); ou leitura de outras duas óperas líricas 
famosas. 

BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA 

 Gramática Prática de Italiano para Lusófonos de Giuseppe Mea – 
Porto Editora; 

 Langenscheidt Gramática Essencial de Italiano – Editorial Presença; 
 Dicionário de Italiano-Português, Acordo Ortográfico – Porto Editora. 

2º. ANO 

OBJECTIVOS 

O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 

1. Compreender textos escritos;   
2. Produzir textos escritos;  
3. Compreender enunciados orais; 
4. Expressar-se oralmente em italiano; 
5. Dominar a fonética italiana; 
6. Compreender textos operísticos; 
7. Analisar textos operísticos; 
8. Aperfeiçoar a pronúncia e a dicção da língua italiana; 
9. Resolver exercícios de ampliação do léxico; 
10. Aperfeiçoar os elementos de dicção.  

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Imperfeito; 
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 Pretérito perfeito composto (passato prossimo); 
 Pretérito perfeito simples (passato remoto); 
 Mais-que-perfeito (trapassato prossimo e trapassato remoto); 
 Futuro simples e futuro composto; 
 Condicional simples e condicional composto; 
 Conjuntivo; 
 Imperativo; 
 Infinitivo; 
 Gerúndio; 
 Particípio; 
 Canções - Leituras - Exercícios - Palavras cruzadas; 
 Leitura de Trovatore (libreto de S. Cammarano e música de G. Verdi) 

e leitura de Il barbiere di Siviglia (libreto de C. Sterbini  e música de 
G.Rossini) ou de outras duas óperas líricas famosas. 
 

BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA 

 Gramática Prática de Italiano para Lusófonos de Giuseppe Mea – 
Porto Editora; 

 Langenscheidt Gramática Essencial de Italiano – Editorial Presença; 
 Dicionário de Italiano-Português, Acordo Ortográfico – Porto Editora. 

 

3º. ANO 

OBJECTIVOS 

O terceiro ano é inteiramente dedicado à aperfeiçoar todos os 
conhecimentos e à preparação da prova global. Os alunos são estimulados a 
desenvolver a capacidade de análise do texto, dos temas, das personagens 
e das eventuais comparações com outras obras. 

O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 

1. Compreender textos escritos de libretos de ópera; 
2. Analisar textos operísticos;  
3. Comentar textos escritos de libretos de ópera;  
4. Compreender o sentido global do texto;  
5. Compreender enunciados orais; 
6. Expressar-se fluentemente; 
7. Dominar a fonética; 
8. Estruturar a relação de ideias a nível semântico e sintático; 
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9. Resolver exercícios de ampliação do léxico; 
10. Aprimorar os elementos de dicção. 

 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Verbos reflexos; 
 Voz ativa e Passiva; 
 Forma impessoal si / Verbos impessoais; 
 Orações condicionais; 
 Discurso indireto; 
 Preposições; 
 Conjunções; 
 Elementos da frase e sua colocação; 
 Frases negativas; 
 Conjugação dos verbos; 
 Expressões gramaticais; 
 Canções - Leituras - Exercícios - Palavras cruzadas; 
 Leitura de Tosca e Madame Butterfly (libreto de G. Giacosa e L. Illica 

e música de G. Puccini);  
 Leitura de Don Giovanni (libreto de L. da Ponte e música de Wolfgang 

Amadeus Mozart) ou leitura de outras óperas líricas famosas. 

BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA 

 vários textos do "Metodo Assimil" de Irène Freire-Nunes, José-Luis De 
Luna e Almeida Vianna Bertorello (Chennevières-sur-Marne Cedex - 
France); 

 Gramática Prática de Italiano para Lusófonos de Giuseppe Mea – 
Porto Editora; 

 Langenscheidt Gramática Essencial de Italiano – Editorial Presença; 
 Dicionário de Italiano-Português, Acordo Ortográfico – Porto Editora. 

PROVA GLOBAL 

1. Prova escrita de italiano:  

 Alguns exercícios de produção e compreensão escrita relativos aos 
conteúdos programáticos abordados. 

 
2. Prova oral de italiano: 
 
 Leitura e comentário de um texto ou de excertos de libretos retirados 

das óperas analisadas nas aulas; 
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 Breve sinopse de uma ópera lírica famosa; 
 Canto de uma ária famosa ou uma canção popular. 
 
 
 
 

PROVA CONTEÚDO COTAÇÃO 

Prova escrita 

Alguns exercícios de produção e 
compreensão escrita relativos aos 
conteúdos programáticos abordados. 
 

40% 

1ª –Prova oral 

Leitura e comentário de um texto ou de 
excertos de libretos retirados das óperas 
analisadas nas aulas; 
 

20% 

2ª- Prova oral Breve sinopse de uma ópera lírica famosa; 
 20% 

3ª -Prova oral 
Canto de uma ária famosa ou uma canção 
popular. 
 

20% 

 

 a prova global contará com as duas provas: escrita e oral 
 a prova global contará com a avaliação de 3 membros de júri: Presidente,     
 Vogal e Secretário; 
 a prova escrita terá uma duração de 45 minutos; 
 1ª, 2ª e 3ª prova oral terá uma duração de 20 a 45 minutos; 
 Peso da prova  - 50%; 
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