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Ensino Artístico Especializado 

Curso Básico e Secundário de Música 

Programa da disciplina de OBOÉ 

 

ENSINO BÁSICO 
 

1º Grau 
 

OBJETIVOS  
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
  

1. Adquirir competências para montagem e desmontagem do instrumento; 
2. Executar notas no âmbito de duas oitavas (Dó grave - Dó de 2.ª oitava); 
3. Adquirir competências básicas ao nível da pulsação; 
4. Promover o conhecimento de dinâmicas musicais básicas; 
5. Adquirir competências básicas ao nível da respiração; 
6. Desenvolver a memória musical; 
7. Promover a percepção de boa sonoridade; 
8. Promover uma noção básica de afinação; 
9. Promover o estudo autónomo do instrumento. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Efetuar um aquecimento consistente com a palheta; 
2. Executar dinâmicas sem alterar a afinação; 
3. Executar notas sustentadas com segurança e com uma postura / posição da mão 

corretas; 
4. Executar escalas e arpejos, maiores e menores até uma alteração, ligado e 

articulado, no âmbito de uma oitava (andamento mínimo: colcheia igual a 70 
BPM, tendo por base a escala em semicolcheias); 

5. Desenvolver competências ao nível da respiração; 
6. Desenvolver a memória musical. 
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REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 Francis and Grant - Going Solo, Oboé, arr. (Faber); 
 B. McKean - Abracadabra Oboe, arr.; 
 Craxton and Richardson - First Book of Oboe Solos, arr. (Faber); 
 J. Brown - Oboe Solos, Vol. 1;  
 P. Wedgwood - Really Easy Jazzin' About for Oboe (Faber); 
 G. A. Hinke - Elementary Method for Oboe, (Nº 1-8).  

 
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. Executar notas no âmbito do Si bemol grave até ao Dó agudo; 
2. Adquirir competências ao nível da pulsação; 
3. Promover a noção do legato; 
4. Promover uma noção básica de afinação; 
5. Aprofundar o conhecimento de dinâmicas; 
6. Continuar a desenvolver competências ao nível da respiração; 
7. Continuar a desenvolver a memória musical; 
8. Promover a percepção de boa sonoridade; 
9. Promover o estudo autónomo; 
10. Desenvolver a leitura à primeira vista; 
11. Desenvolver mais variedade nas articulações /ataques (staccato /tenut o/ etc.). 

 
 
 
 



        Ensino Artístico Especializado                   Programa de 
  Oboé 

 
 

 
3 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Efetuar um aquecimento consistente com a palheta (com e sem instrumento); 
2. Executar dinâmicas sem alterar a afinação; 
3. Executar ataques de notas com segurança; 
4. Executar legato de boa qualidade; 
5. Executar um staccato de boa qualidade em andamentos lentos; 
6. Executar escalas e arpejos, maiores e menores até duas alterações, ligado e 

articulado, no âmbito de uma oitava (andamento mínimo: colcheia igual a 75 
BPM, tendo por base a escala em semicolcheias); 

7. Desenvolver a memória musical; 
8. Ler pequenos excertos musicais à primeira vista (até duas alterações). 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 Francis and Grant - Going Solo, Oboé, arr. (Faber); 
 Craxton and Richardson - First Book of Oboe Solos, arr. (Faber); 
 J. Brown - Oboe Solos, Vol. 1;  
 P. Wedgwood - Really Easy Jazzin' About for Oboe, (Faber); 
 G. A. Hinke - Elementary Method for Oboe, (começando na página 4, Nº 1-8, e 

na página 6, Nº 1-5); 
 Francis and Gray - Oboe Music to Enjoy, ed. (Boosey and Hawkes/MDS). 

 
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% 
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3º Grau 
 

OBJETIVOS  
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Executar notas no âmbito do Si bemol grave até o Ré agudo; 
2. Adquirir competências seguras ao nível da pulsação; 
3. Continuar a promover de qualidade do legato; 
4. Desenvolver uma noção segura de afinação em todas as dinâmicas; 
5. Continuar a desenvolver competências ao nível da respiração; 
6. Continuar a desenvolver a memória musical; 
7. Desenvolver uma boa sonoridade em todos os registos; 
8. Continuar a promover o estudo autónomo; 
9. Continuar a desenvolver a leitura à primeira vista; 
10. Desenvolver uma variedade de articulações / ataques; 
11. Adquirir competências básicas ao nível do vibrato. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Efetuar um aquecimento consistente com a palheta (com e sem instrumento); 
2. Executar dinâmicas sem alterar a afinação e a qualidade do som; 
3. Executar ataques de notas com segurança com diferentes articulações (acentos, 

sfz, etc.); 
4. Executar legato de boa qualidade; 
5. Executar um staccato de boa qualidade; 
6. Executar escalas e arpejos, maiores e menores até três alterações, ligado e 

picado ou duas notas ligadas / duas picadas, no âmbito de uma oitava 
(andamento mínimo: colcheia igual a 85 BPM, tendo por base a escala em 
semicolcheias); 

7. Continuar a desenvolver a memória musical; 
8. Ler pequenos excertos musicais à primeira vista (até três alterações). 
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REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 Francis and Grant - Going Solo, Oboé, arr. (Faber); 
 Craxton and Richardson - First Book of Oboe Solos, arr. (Faber); 
 J. Brown - Oboe Solos, Vol. 1;  
 P. Wedgwood - Really Easy Jazzin' About for Oboe, (Faber); 
 G. A. Hinke - Elementary Method for Oboe, (pgs. 4-9); 
 Francis and Gray - Oboe Music to Enjoy, ed. (Boosey and Hawkes/MDS); 
 G. F. Haendel - Sonata em Dó menor; 
 G. Boni – Sonata. 

 
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 
 

OBJETIVOS  
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Executar notas no âmbito do Si bemol grave até o Ré agudo; 
2. Continuar a adquirir competências seguras ao nível da pulsação; 
3. Aperfeiçoar a qualidade do legato; 
4. Continuar a desenvolver uma noção segura de afinação em todas as dinâmicas; 
5. Continuar a desenvolver competências ao nível da respiração; 
6. Continuar a desenvolver a memória musical; 
7. Continuar a desenvolver a percepção de boa sonoridade; 
8. Continuar a promover o estudo autónomo; 
9. Continuar a desenvolver a leitura a primeira vista; 
10. Continuar a desenvolver uma variedade de articulações / ataques; 
11. Aperfeiçoar as competências ao nível do vibrato. 
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COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Efetuar um aquecimento consistente com a palheta (com e sem instrumento); 
2. Executar dinâmicas sem alterar a afinação e a qualidade do som; 
3. Executar ataques de notas com segurança com diferentes articulações (acentos, 

sfz, etc.); 
4. Executar legato de boa qualidade; 
5. Executar um staccato de boa qualidade; 
6. Executar escalas e arpejos, maiores e menores até quatro alterações, ligado e 

picado ou duas notas ligadas duas picadas (ou vice-versa), no âmbito de duas 
oitavas (andamento mínimo: colcheia igual a 100 BPM, tendo por base a escala 
em semicolcheias); 

7. Continuar a desenvolver a memória musical; 
8. Ler pequenos excertos musicais à primeira vista (até quatro alterações). 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 Francis and Grant - Going Solo, Oboé, arr. (Faber); 
 Craxton and Richardson - First Book of Oboe Solos, arr. (Faber); 
 J. Brown - Oboe Solos, Vol. 1;  
 G. A. Hinke - Elementary Method for Oboe, (pgs. 10-15); 
 Francis and Gray - Oboe Music to Enjoy, ed. (Boosey and Hawkes/MDS); 
 G. F. Haendel - Concerto nº 1; 
 G. Fauré – Pièce. 

 
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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5º Grau 
 

OBJETIVOS  
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Executar notas no âmbito do Si bemol grave até o Mi agudo; 
2. Continuar a adquirir competências seguras ao nível da pulsação; 
3. Aperfeiçoar a qualidade do legato; 
4. Continuar a desenvolver uma noção segura de afinação em todas as dinâmicas; 
5. Desenvolver competências ao nível da resistência; 
6. Continuar a desenvolver a memória musical; 
7. Continuar a desenvolver a percepção de boa sonoridade; 
8. Continuar a promover o estudo autónomo; 
9. Continuar a desenvolver a leitura à primeira vista; 
10. Adquirir competências na flexibilidade ao nível do vibrato; 
11. Desenvolver uma sonoridade pessoal e expressiva. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Efetuar um aquecimento consistente com a palheta (com e sem instrumento); 
2. Executar dinâmicas sem alterar a afinação e a qualidade do som; 
3. Executar ataques de notas com segurança com diferentes articulações (acentos, 

sfz, etc.); 
4. Executar legato de boa qualidade; 
5. Executar um staccato de boa qualidade; 
6. Interpretar obras de estilos diferentes com uma sensibilidade musical 

apropriada; 
7. Executar todas as escalas e arpejos, maiores e menores, e a sétima dominante e 

sétima diminuta, ligado e picado ou duas notas ligadas duas picadas (ou vice-
versa), ou três notas ligadas uma picada (ou vice-versa), no âmbito de duas 
oitavas (andamento mínimo: colcheia igual a 100 BPM, tendo por base a escala 
em semicolcheias); 

8. Continuar a desenvolver a memória musical; 
9. Ler pequenos excertos musicais à primeira vista. 
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REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 G. A. Hinke - Elementary Method for Oboe, (pgs. 16-24); 
 Tommaso Albinoni - Concerto Op. VIII, No. 6 (1º, ou 2º e 3º andamentos); 
 Francesco Geminiani - Sonata Mi menor, (1º e 2º andamentos); 
 Frank Martin - Petite Complainte; 
 Alessandro Marcello - Concerto em Ré menor (1º, ou 2º e 3º andamentos); 
 G. F. Handel - Concerto N. 1 - (1º e 2º andamentos); 
 G. F. Handel - Sonatas (1º e 2º andamentos todas); 
 Paul Hindemith - Sonata (1º ou 2º andamentos); 
 E. Rubbra - Sonata (1º, ou 2º e 3º andamentos); 
 C. Debussy - The Little Shepherd; 
 C. Nielsen – Two Fantasy Pieces (Romanze ou Humoresque); 
 Hamilton Harty - Trois Miniatures para oboé e piano (Chansonette). 

 
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. Executar notas no âmbito do Si bemol grave até o Fá agudo; 
2. Continuar a adquirir competências seguras ao nível da pulsação; 
3. Aperfeiçoar a qualidade do legato; 
4. Continuar a desenvolver uma noção segura de afinação em todas as dinâmicas; 
5. Desenvolver competências ao nível da resistência; 
6. Continuar a desenvolver a memória musical; 
7. Continuar a desenvolver a percepção de boa sonoridade; 
8. Continuar a promover o estudo autónomo; 
9. Continuar a desenvolver a leitura à primeira vista; 
10. Adquirir competências na flexibilidade ao nível do vibrato; 
11. Desenvolver uma sonoridade pessoal e expressiva. 

 
 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Efetuar um aquecimento consistente com a palheta (com e sem instrumento); 
2. Executar dinâmicas sem alterar a afinação e a qualidade do som; 
3. Executar ataques de notas com segurança com diferentes articulações (acentos, 

sfz, etc.); 
4. Executar legato de boa qualidade; 
5. Executar um staccato de boa qualidade; 
6. Interpretar obras de estilos diferentes com uma sensibilidade musical 

apropriada; 
7. Executar todas as escalas e harpejos, maiores e menores, e a sétima dominante 

e sétima diminuta, ligado e picado ou duas notas ligadas duas picadas (ou vice-
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versa), ou três notas ligadas uma picada (ou vice-versa), no âmbito do Si bemol 
grave até o Mi agudo (andamento mínimo: colcheia igual a 110 BPM, tendo por 
base a escala em semicolcheias); 

8. Continuar a desenvolver a memória musical; 
9. Ler pequenos excertos musicais à primeira vista em qualquer tonalidade. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 F. W. Ferling - 48 estudos, op. 31; 
 Priaulx Rainier - Pastoral Triptych; 
 Bach Studien für Oboe (livro 1 ou 2); 
 T. Albinoni - Concerto em Ré menor (1º, ou 2º e 3º andamentos); 
 V. Bellini - Concerto em Mi bemol; 
 Cimarosa (arr. A. Benjamin) - Concerto (1º e 2º andamentos); 
 G. F. Haendel - Concerto em Sol menor HWV 287 (1º e 2º andamentos); 
 G. P. Telemann - Fantasie peças (uma delas); 
 F. Poulenc - Sonata (1º, 2º ou 3º andamentos); 
 B. Britten - Metamorphoses (dois andamentos); 
 Robert Schumann - Três Romances (1ª ou 3ª); 
 Alan Richardson - French Suite (um andamento); 
 W. A. Mozart - Quarteto para oboé e cordas (1º, ou 2º e 3º andamentos); 
 Malcolm Arnold - Fantasy for Oboe. 

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

1. Executar notas no âmbito do Si bemol grave até o Fá agudo; 
2. Continuar a adquirir competências seguras ao nível da pulsação; 
3. Aperfeiçoar a qualidade do legato; 
4. Continuar a desenvolver uma noção segura de afinação em todas as dinâmicas; 
5. Desenvolver competências ao nível da resistência; 
6. Continuar a desenvolver a memória musical; 
7. Continuar a desenvolver a percepção de boa sonoridade; 
8. Continuar a promover o estudo autónomo; 
9. Continuar a desenvolver a leitura à primeira vista; 
10. Adquirir competências na flexibilidade ao nível do vibrato; 
11. Desenvolver uma sonoridade pessoal e expressiva. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Efetuar um aquecimento consistente com a palheta (com e sem instrumento); 
2. Executar dinâmicas sem alterar a afinação e a qualidade do som; 
3. Executar ataques de notas com segurança com diferentes articulações (acentos, 

sfz, etc.); 
4. Executar legato de boa qualidade; 
5. Executar um staccato de boa qualidade; 
6. Interpretar obras de estilos diferentes com uma sensibilidade musical 

apropriada; 
7. Executar todas as escalas e harpejos, maiores e menores, e a sétima dominante 

e sétima diminuta, ligado e picado ou duas notas ligadas duas picadas (ou vice-
versa), ou três notas ligadas uma picada (ou vice-versa), no âmbito do Si bemol 
grave até o Mi agudo (andamento mínimo: colcheia igual a 110 BPM, tendo por 
base a escala em semicolcheias); 

8. Continuar a desenvolver a memória musical; 
9. Ler pequenos excertos musicais à primeira vista em qualquer tonalidade. 
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REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 F. W. Ferling - 48 estudos, op. 31; 
 Priaulx Rainier - Pastoral Triptych; 
 Bach Studien für Oboe (livro 1 ou 2); 
 C. P. E. Bach - Sonata em Sol menor (1º, ou 2º e 3º andamentos); 
 Clara Schumann - Romances (uma delas); 
 York Bowen - Sonata (1º, ou 2º e 3º andamentos); 
 B. Britten - Temporal Variations; 
 B. Britten - Phantasy quartet; 
 G. Silvestrini – Aloë; 
 J. S. Bach - Concerto para oboé e violino (um andamento); 
 A. Vivaldi - Concerto em Lá menor (1º e 2º andamentos); 
 C. Saint-Saens - Sonata (1º, 2º ou 3º andamentos); 
 B. Martinu - Concerto (1º andamento). 

 
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 
 
OBJECTIVOS 
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Executar notas no âmbito do Si bemol grave até o Fá agudo; 
2. Continuar a adquirir competências seguras ao nível da pulsação; 
3. Aperfeiçoar a qualidade do legato; 
4. Continuar a desenvolver uma noção segura de afinação em todas as dinâmicas; 
5. Desenvolver competências ao nível da resistência; 
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6. Continuar a desenvolver a memória musical; 
7. Continuar a desenvolver a percepção de boa sonoridade; 
8. Continuar a promover o estudo autónomo; 
9. Continuar a desenvolver a leitura à primeira vista; 
10. Adquirir competências na flexibilidade ao nível do vibrato; 
11. Desenvolver uma sonoridade pessoal e expressiva; 
12. Desenvolver uma personalidade musical individual, confiante e flexível; 
13. Desenvolver técnicas contemporâneas (ex: multifónicos, glissando, etc.). 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Efetuar um aquecimento consistente com a palheta (com e sem instrumento); 
2. Executar dinâmicas sem alterar a afinação nem a qualidade do som; 
3. Executar ataques de notas com segurança com diferentes articulações (acentos, 

sfz, etc.); 
4. Executar legato de boa qualidade; 
5.  Executar um staccato de boa qualidade; 
6. Interpretar obras de estilos diferentes com uma sensibilidade musical 

apropriada; 
7. Executar todas as escalas e harpejos, maiores e menores, e a sétima dominante 

e sétima diminuta, ligado e picado ou duas notas ligadas duas picadas (ou vice-
versa), ou três notas ligadas uma picada (ou vice-versa), no âmbito do Si bemol 
grave até o Mi agudo (andamento mínimo: colcheia igual a 120 BPM, tendo por 
base a escala em semicolcheias); 

8. Continuar a desenvolver a memória musical; 
9. Ler pequenos excertos musicais à primeira vista em qualquer tonalidade. 

. 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 Richard Strauss - Concerto (1º ou 2º e 3º andamentos); 
 Robert Schumann - Romance nº 2; 
 F. Poulenc - Trio para oboé, fagote e piano; 
 Vaughan Williams - Concerto (um dos três andamentos); 
 H. Dutilleux - Sonata (1º e 2º, ou 3º andamentos); 
 W. A. Mozart - Concerto (um dos andamentos, com cadência escrita pelo aluno); 
 L. Berio – Sequenza; 
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 J. S. Bach - Concerto em Fá maior (1º, ou 2º e 3º andamentos); 
 G. Finzi – Interlude; 
 H. Howells - Sonata (um dos três andamentos). 

 
 
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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