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ENSINO BÁSICO 
 

1º Grau 
 

OBJETIVOS  
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
  

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

2. Adquirir competências de manutenção básica do instrumento; 
3. Adquirir competências básicas ao nível da respiração; 
4. Adquirir competências básicas ao nível da vibração labial; 
5. Adquirir competências ao nível da coordenação motora; 
6. Identificar e executar ritmos básicos; 
7. Executar obras musicais em compassos simples; 
8. Executar notas no âmbito entre o Fá1 e o Sib2 com instrumento e só com o 

bocal; 
9. Executar escalas básicas no âmbito de Fá1 a Sib2; 
10. Aprender dinâmicas musicais básicas; 
11. Adquirir a percepção de boa sonoridade; 
12. Aprender uma noção básica de afinação; 
13. Desenvolver a memória musical; 
14. Adquirir autonomia no estudo do instrumento. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Montar o instrumento autonomamente pronto a executar e sem danos; 
2. Desmontar o instrumento autonomamente sem danos; 
3. Lubrificar a vara convenientemente; 
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4. Limpar o instrumento após cada utilização; 
5. Controlar a respiração de modo a obter uma emissão de ar homogénea; 
6. Controlar a vibração labial de modo a obter uma produção de som homogénea e 

precisa; 
7. Coordenar o movimento da vara com a articulação das notas; 
8. Executar adequadamente obras musicais cujos ritmos sejam semibreves, 

mínimas, semínimas, colcheias, mínimas com ponto de aumentação e semínimas 
com ponto de aumentação; 

9. Executar adequadamente obras musicais nos compassos em que a unidade de 
tempo seja a semínima; 

10. Executar adequadamente obras musicais cujas notas se cinjam ao âmbito entre 
o Fá1 e o Sib2; 

11. Executar as escalas de Fá Maior e Sib Maior com uma oitava e Mib Maior até à 
dominante e respectivos arpejos, em semínimas com articulação staccato, à 
velocidade mínima de semínima igual a 60; 

12. Executar as seguintes dinâmicas: piano, mezzo forte e forte; 
13. Executar exercícios, escalas, estudos e peças musicais com boa sonoridade e 

afinação; 
14. Executar de memória pequenos excertos musicais com e sem 

acompanhamento; 
15. Estudar autonomamente exercícios, escalas, estudos e peças musicais 

anteriormente executados na aula. 
 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 The Boosey Brass Method (Trombone – Book 1); 
 Jean Douay - L’ A.B.C. du Jeune Trombonist (volume 1); 
 Amos Miller - A New Tune a Day for Trombone (Book 1); 
 Jérôme Naulais - 50 Études Faciles et Progressives (volumes 1 e 2); 
 Jérôme Naulais - Études Variées de Virtuosité et de Technique (volume 1); 
 Stephen Roberts - U-Play Brass; 
 Peter Lawrance - Easy Winners;  
 Peter Lawrance - Winner Scores All;  
 Hal Leonard - Favourite Movie Themes.  

 
PROVA DE AFERIÇÃO 
 

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

 

2º Grau 
 

OBJETIVOS  
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Adquirir competências básicas ao nível da respiração; 
2. Adquirir competências básicas ao nível da vibração labial; 
3. Adquirir competências ao nível da coordenação motora; 
4. Identificar e executar ritmos básicos; 
5. Executar obras musicais em compassos simples e compostos; 
6. Executar notas no âmbito entre o Fá1 e o Mib3 com instrumento e só com o 

bocal; 
7. Executar escalas básicas no âmbito entre o Fá1 e o Mib3; 
8. Adquirir conhecimento de dinâmicas musicais básicas; 
9. Aprender a percepção de boa sonoridade; 
10. Aprender uma noção básica de afinação; 
11. Desenvolver a memória musical; 
12. Desenvolver a autonomia no estudo do instrumento. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Controlar a respiração de modo a obter uma emissão de ar homogénea; 
2. Controlar a vibração labial de modo a obter uma produção de som homogénea e 

precisa; 
3. Coordenar o movimento da vara com a articulação das notas; 
4. Executar adequadamente obras musicais cujos ritmos sejam semibreves, 

mínimas, semínimas, colcheias, tercinas, semicolcheias, mínimas e semínimas 
com ponto de aumentação, colcheias com ponto de aumentação e semicolcheia; 

5. Executar adequadamente obras musicais nos compassos cujas unidades de 
tempo sejam a semínima e a semínima com ponto de aumentação; 

6. Executar adequadamente obras musicais cujas notas se cinjam ao âmbito entre 
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o Fá1 e o Mib3; 
7. Executar as escalas de Dó Maior, Fá Maior, Sol Maior, Sib Maior, Ré Maior e Mib 

Maior com uma oitava, suas relativas menores e respectivos arpejos, em 
colcheias com articulação stacatto, à velocidade mínima de semínima igual a 60; 

8. Interpretar as seguintes dinâmicas: piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, 
crescendo e diminuendo; 

9. Executar exercícios, escalas, estudos e peças musicais com boa sonoridade e 
afinação; 

10. Executar de memória pequenos excertos musicais com e sem 
acompanhamento; 

11. Estudar autonomamente exercícios, escalas, estudos e peças musicais 
anteriormente executados na aula. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 J. B. Arban - Complete Method for Trombone;  
 B. Slokar - Lip Flexibility; 
 B. Slokar - Escalas (volume 1); 
 Amos Miller - A New Tune a Day for Trombone (Book 1); 
 Jérôme Naulais - 50 Études Faciles et Progressives (volumes 1 e 2);  
 Jérôme Naulais - Études Variées de Virtuosité et de Technique (volumes 1 e 2);  
 Peter Lawrance - Easy Winners; 
 Peter Lawrance - Winner Scores All;  
 Hal Leonard - Favourite Movie Themes;  
 Albert Bigelow - Winter Caroussel. 

 
PROGRAMA DA PROVA GLOBAL – 2º GRAU 
 
 

PROVA CONTEÚDOS 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. Adquirir competências básicas ao nível da respiração; 
2. Adquirir competências básicas ao nível da vibração labial; 
3. Adquirir competências ao nível da coordenação motora; 
4. Executar ritmos básicos com e sem instrumento; 
5. Executar obras musicais em compassos simples e compostos; 
6. Executar notas no âmbito entre o Mib1 e o Fá3 com instrumento e só com o 

bocal; 
7. Executar escalas básicas no âmbito entre o Mib1 e o Fá3; 
8. Promover o conhecimento de dinâmicas musicais e acentuações básicas; 
9. Desenvolver um bom legato; 
10. Desenvolver a percepção de boa sonoridade; 
11. Aprender uma boa afinação; 
12. Desenvolver a memória musical; 
13. Adquirir autonomia no estudo do instrumento. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Controlar a respiração de modo a obter uma emissão de ar homogénea; 
2. Controlar a vibração labial de modo a obter uma produção de som homogénea e 

precisa; 
3. Coordenar o movimento da vara com a articulação das notas; 
4. Executar adequadamente obras musicais cujos ritmos sejam semibreves, 

mínimas, semínimas, colcheias, tercinas, semicolcheias, mínimas e semínimas 
com ponto de aumentação, colcheias com ponto de aumentação e semicolcheia; 

5. Executar adequadamente obras musicais nos compassos cujas unidades de 
tempo sejam a semínima, semínima com ponto de aumentação, mínima ou 
colcheia; 

6. Executar adequadamente obras musicais cujas notas se cinjam ao âmbito entre 
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o Mib1 e o Fá3; 
7. Executar as escalas de Dó Maior, Sol Maior, Sib Maior, Ré Maior, Lá Maior e Láb 

Maior com uma oitava, Fá Maior e Mib Maior com duas oitavas e suas relativas 
menores e respectivos arpejos, cromática, em colcheias com articulação stacatto 
e legatto, à velocidade mínima de semínima igual a 80; 

8. Interpretar as seguintes dinâmicas: piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, 
crescendo e diminuendo e fortepiano; 

9. Interpretar os vários tipos de acentuações; 
10. Executar estudos em legato; 
11. Executar exercícios, escalas, estudos e peças musicais com boa sonoridade e 

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

acompanhamento; 
13. Estudar autonomamente exercícios, escalas, estudos e peças musicais 

anteriormente executados na aula. 
 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 J. B. Arban - Complete Method for Trombone;  
 B. Slokar - Lip Flexibility; 
 Brad Edwards - Lip Slurs;  
 B. Slokar - Escalas (volumes 1 e 2);  
 R. H. Fink - Studies in Legato;  
 Jérôme Naulais - 50 Études Faciles et Progressives (volumes 1 e 2); 
 Jérôme Naulais - Études Variées de Virtuosité et de Technique (volumes 1 e 2) –  
 Raúl García - Rutinas diárias;  
 Christopher Mowat - Slide Show For Trombone; 
 John Iveson - Just Brass Trombone Solos (volume 1); 
 Alan Gout - Going Solo; 
 Peter Goodwin - First Book Of Trombone Solos; 
 Peter Lawrance – Badinage; 
 Julien Porret - Solo de Concours; 
 Jérôme Naulais – Jadis. 

 
PROVA DE AFERIÇÃO 
 

 1 escala Maior e relativas menores com respectivos arpejos de acordo com o 
programa em vigor; 
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 1 estudo; 
 1 peça à escolha do aluno; 
 1 peça obrigatória. 

 

4º Grau 
 

OBJETIVOS  
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Adquirir competências básicas ao nível da respiração; 
2. Adquirir competências básicas ao nível da vibração labial; 
3. Adquirir competências ao nível da coordenação motora; 
4. Executar ritmos básicos; 
5. Executar obras musicais em compassos simples e compostos; 
6. Executar notas no âmbito entre o Sib0 e o Sol3 com instrumento e só com o 

bocal; 
7. Executar escalas básicas no âmbito de Réb1 a Fá3; 
8. Promover o conhecimento de dinâmicas musicais e acentuações básicas; 
9. Desenvolver um bom legato; 
10. Desenvolver a percepção de boa sonoridade; 
11. Aprender uma boa afinação; 
12. Desenvolver a leitura na clave de Dó na quarta linha; 
13. Desenvolver a memória musical; 
14. Adquirir autonomia no estudo do instrumento. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Controlar a respiração de modo a obter uma emissão de ar homogénea; 
2. Controlar a vibração labial de modo a obter uma produção de som homogénea e 

precisa; 
3. Coordenar o movimento da vara com a articulação das notas; 
4. Executar adequadamente obras musicais cujos ritmos sejam semibreves, 

mínimas, semínimas, colcheias, tercinas, semicolcheias, mínimas e semínimas 
com ponto de aumentação, colcheias com ponto de aumentação e semicolcheia; 
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5. Executar adequadamente obras musicais nos compassos cujas unidades de 
tempo sejam a semínima, semínima com ponto de aumentação, mínima ou 
colcheia; 

6. Executar adequadamente obras musicais cujas notas se cinjam ao âmbito entre 
o Sib0 e o Sol3; 

7. Executar as escalas de Dó Maior, Sib Maior, Lá Maior, Láb Maior e Si Maior com 
uma oitava; e Fá Maior, Sol Maior, Ré Maior, Mib Maior, Mi Maior, Réb Maior com 
duas oitavas e suas relativas menores, respectivos arpejos com inversões, arpejo 
da sétima da dominante, cromática, em semicolcheias à velocidade mínima de 
semínima igual a 60, com as seguintes articulações: staccato, legato, legato 
duas a duas, duas staccato e duas legato, duas legato e duas staccato; 

8. Interpretar as seguintes dinâmicas: piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, 
crescendo e diminuendo e fortepiano; 

9. Interpretar os vários tipos de acentuações; 
10. Executar estudos em legato; 
11. Desenvolver um bom fraseado; 
12. Executar exercícios, escalas, estudos e peças musicais com boa sonoridade e 

afinação; 
13. Executar peças e estudos nas claves de Fá e Dó na quarta linha; 
14. Executar de memória pequenos excertos musicais com e sem 

acompanhamento; 
15. Estudar autonomamente exercícios, escalas, estudos e peças musicais 

anteriormente executados na aula. 
 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 J. B. Arban - Complete Method for Trombone;  
 B. Slokar - Lip Flexibility; 
 Brad Edwards - Lip Slurs;  
 B. Slokar - Escalas (volumes 1 e 2);  
 Bordogni/Rochut - Estudos melódicos; 
 Jérôme Naulais - 50 Études Faciles et Progressives (volumes 1 e 2); 
 Jérôme Naulais - Études Variées de Virtuosité et de Technique (volumes 1 e 2) –  
 Raúl García - Rutinas diárias;  
 Gerard Pichareau - 30 Estudos; 
 Christopher Mowat - Slide Show For Trombone; 
 John Iveson - Just Brass Trombone Solos (volume 1); 
 Alan Gout - Going Solo; 
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 Peter Goodwin - First Book Of Trombone Solos; 
 Peter Lawrance – Badinage; 
 Richard de Guide - Suite Les Caractères du Trombone;  
 Jérôme Naulais – Jadis; 
 Jan Sandström Sang - Till Lotta;  
 James Curnow – Fantasia.  

 
 
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. Adquirir competências básicas ao nível da respiração; 
2. Adquirir competências básicas ao nível da vibração labial; 
3. Adquirir competências ao nível da coordenação motora; 
4. Executar ritmos básicos com e sem instrumento; 
5. Executar obras musicais em compassos simples e compostos; 
6. Executar notas no âmbito entre o Sib1 e o Sib3 com instrumento e só com o 

bocal; 
7. Executar escalas básicas no âmbito entre o Sib1 e o Sib3; 
8. Adquirir o conhecimento de dinâmicas musicais e acentuações básicas; 
9. Desenvolver um bom legato; 
10. Desenvolver a percepção de boa sonoridade; 
11. Aprender uma boa afinação; 
12. Desenvolver a leitura na clave de Dó na quarta linha; 
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13. Desenvolver a memória musical; 
14. Adquirir autonomia no estudo do instrumento. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Controlar a respiração de modo a obter uma emissão de ar homogénea; 
2. Controlar a vibração labial de modo a obter uma produção de som homogénea e 

precisa; 
3. Coordenar o movimento da vara com a articulação das notas; 
4. Executar adequadamente obras musicais cujos ritmos sejam semibreves, 

mínimas, semínimas, colcheias, tercinas, semicolcheias, mínimas e semínimas 
com ponto de aumentação, colcheias com ponto de aumentação e semicolcheia; 

5. Executar notas em staccato duplo e triplo; 
6. Executar adequadamente obras musicais nos compassos cujas unidades de 

tempo sejam a semínima, semínima com ponto de aumentação, mínima ou 
colcheia; 

7. Executar adequadamente obras musicais cujas notas se cinjam ao âmbito entre 
o Sib0 e o Sib3; 

8. Executar todas as escalas maiores e menores com duas oitavas, respectivos 
arpejos com inversões, arpejo da sétima da dominante, cromática, em 
semicolcheias à velocidade mínima de semínima igual a 60, com as seguintes 
articulações: staccato, legato, legato duas a duas, duas staccato e duas legato, 
duas legato e duas staccato; 

9. Executar as seguintes dinâmicas: piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, 
crescendo e diminuendo e fortepiano; 

10. Interpretar os vários tipos de acentuações; 
11. Executar estudos em legato; 
12. Desenvolver um bom fraseado; 
13. Executar exercícios, escalas, estudos e peças musicais com boa sonoridade e 

afinação; 
14. Executar peças e estudos nas claves de Fá e Dó na quarta linha; 
15. Executar de memória pequenos excertos musicais com e sem 

acompanhamento; 
16. Adquirir capacidade de estudo autónomo. 
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REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 J. B. Arban - Complete Method for Trombone;  
 B. Slokar - Lip Flexibility; 
 Brad Edwards - Lip Slurs;  
 B. Slokar - Escalas (volume 2);  
 Raúl García - Rutinas diárias; 
 Bordogni/Rochut - Estudos melódicos;  
 Gerard Pichareau - 30 Estudos;  
 V. Blazevich - Clef Studies;  
 Georg Kopprasch - Sixty Selected Studies for Trombone;  
 Peter Lawrance – Badinage; 
 Jérôme Naulais – Jadis;  
 Jan Sandström - Sang Till Lotta;  
 James Curnow – Fantasia;  
 S. Nestico - Reflective Mood; 
 C. Saint-Saens – Cavatine; 
 G. Jacob – Concertino; 
 R. Korsakov – Concerto;  
 E. Sache – Concertino; 
 B. Marcello - Sonata em Fá Maior;  
 Fritz Geissler – Sonatina; 
 L. Bernstein - Elegy for Mippy II. 

 
Peças e estudos específicos para Trombone Baixo: 
 

 J. Naulais 25 - Etudes Recreatives;  
 E. Aharoni - New Method for the Modern Bass Trombone;  
 P. McCarty – Sonata; 
 S. Leduc – Andante; 
 G. Jacob – Cameos. 
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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. Consolidar as competências de técnica base do instrumento; 
2. Executar notas no âmbito entre o Mi0 e o Réb4 com instrumento e só com o 

bocal; 
3. Executar escalas básicas no âmbito entre o Sib0 e o Réb4; 
4. Executar excertos de orquestra; 
5. Desenvolver a memória musical; 
6. Adquirir a autonomia no estudo do instrumento. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Controlar o corpo e o instrumento em todos os domínios da técnica base do 
instrumento desenvolvidos no curso básico; 

2. Executar adequadamente obras musicais cujas notas se cinjam ao âmbito entre 
o Mi0 e o Réb4; 

3. Executar todas as escalas maiores e menores com duas oitavas, respectivos 
arpejos com inversões, cromática, em semicolcheias à velocidade mínima de 
semínima igual a 80, com as seguintes articulações: staccato, legato, legato 
duas a duas, duas staccato e duas legato; duas legato e duas staccato; 

4. Executar os excertos de orquestra normalmente pedidos em concursos para 
entrada em orquestras; 

5. Executar de memória pequenos excertos musicais com e sem acompanhamento; 
6. Adquirir a autonomia no estudo do instrumento. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 J. B. Arban - Complete Method for Trombone;  
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 B. Slokar - Lip Flexibility; 
 Brad Edwards - Lip Slurs;  
 B. Slokar - Escalas (volume 2);  
 Raúl García - Rutinas diárias; 
 Bordogni/Rochut - Estudos melódicos;  
 Gerard Pichareau - 30 Estudos;  
 Gerard Pichareau - 21 Estudos; 
 Armin Rosin - Orchester-Probespiel;  
 Charles Vernon - A Singing Trombone;  
 Ben Van Dijk - Ben’s Basics;  
 V. Blazevich - Clef Studies;  
 Georg Kopprasch - Sixty Selected Studies for Trombone;  
 S. Nestico - Reflective Mood;  
 C. Saint-Saens – Cavatine;  
 G. Jacob – Concertino; 
 R. Korsakov – Concerto; 
 E. Sache – Concertino;  
 B. Marcello - Sonata em Fá Maior; 
 A. Guilmant - Morceau Symphonique;  
 F. David – Concertino;  
 C. M. von Weber – Romance;  
 A. Jorgensen – Romance;  
 E. Bozza - Hommage a Bach;  
 G. F. Handel - Concerto em Fá menor;  
 G. P. Telemann - Sonata em Fá menor;  
 L. Bernstein - Elegy for Mippy II;  
 F. Hidas - Fantasia for trombone solo.  

 
Peças e estudos específicos para Trombone Baixo: 
 

 J. Naulais 25 - Etudes Recreatives;  
 E. Aharoni - New Method for the Modern Bass Trombone;  
 P. McCarty – Sonata; 
 S. Leduc – Andante; 
 G. Jacob – Cameos; 
 A. Lebedev – Concerto;  
 R. Lieb - Concertino Basso. 
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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. Consolidar as competências de técnica base do instrumento; 
2. Executar notas no âmbito entre o Mi0 e o Mib4 com instrumento e só com o 

bocal; 
3. Executar escalas básicas no âmbito entre o Sib0 e o Mib4; 
4. Executar excertos de orquestra; 
5. Desenvolver a memória musical; 
6. Desenvolver a autonomia no estudo do instrumento. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Controlar o corpo e o instrumento em todos os domínios da técnica base do 
instrumento desenvolvidos entre o 1º e o 6º grau; 

2. Executar adequadamente obras musicais cujas notas se cinjam ao âmbito entre 
o Mi0 e o Mib4; 

3. Executar todas as escalas maiores e menores com duas oitavas, respectivos 
arpejos com inversões, cromática, em semicolcheias à velocidade mínima de 
semínima igual a 80, com as seguintes articulações: staccato, legato, legato 
duas a duas, duas staccato e duas legato, duas legato e duas staccato; 

4. Executar os excertos de orquestra normalmente pedidos em concursos para 
entrada em orquestras; 
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5. Executar de memória pequenos excertos musicais com e sem acompanhamento; 
6. Desenvolver a autonomia no estudo do instrumento. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 J. B. Arban - Complete Method for Trombone;  
 B. Slokar - Lip Flexibility; 
 Brad Edwards - Lip Slurs;  
 B. Slokar - Escalas (volume 2);  
 Raúl García - Rutinas diárias; 
 Bordogni/Rochut - Estudos melódicos;  
 Gerard Pichareau - 30 Estudos;  
 Gerard Pichareau - 21 Estudos; 
 Armin Rosin - Orchester-Probespiel;  
 Charles Vernon - A Singing Trombone;  
 Ben Van Dijk - Ben’s Basics;  
 V. Blazevich - Clef Studies;  
 Georg Kopprasch - Sixty Selected Studies for Trombone;  
 A. Guilmant - Morceau Symphonique;  
 F. David – Concertino;  
 C. M. von Weber – Romance;  
 A. Jorgensen – Romance;  
 E. Bozza - Hommage a Bach;  
 G. F. Handel - Concerto em Fá menor;  
 G. P. Telemann - Sonata em Fá menor;  
 L. Grondahl – Concerto;  
 Eric Ewazen – Sonata;  
 P. Hindemith – Sonata;  
 E. Bozza – Ballade; 
 S. Sulek - Sonata “Vox Gabrieli”;  
 P. Gaubert – Concertpiece; 
 L. Bernstein - Elegy for Mippy II;  
 F. Hidas - Fantasia for Trombone Solo;  
 J. Naulais - Appels et Mirage.  

 
Peças e estudos específicos para Trombone Baixo: 
 

 J. Naulais 25 - Etudes Recreatives;  
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 E. Aharoni - New Method for the Modern Bass Trombone;  
 J. Naulais - 20 caprices; 
 P. McCarty – Sonata; 
 S. Leduc – Andante; 
 G. Jacob – Cameos; 
 A. Lebedev – Concerto;  
 R. Lieb - Concertino Basso; 
 F. Hidas – Raphsody;  
 F. Hidas – Meditation.  

 
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. Consolidar as competências de técnica base do instrumento; 
2. Executar notas no âmbito entre o  Mi0 e o Mib4 com instrumento e só com o 

bocal; 
3. Executar escalas básicas no âmbito entre o Sib0 e o Mib4; 
4. Executar excertos de orquestra; 
5. Desenvolver a memória musical; 
6. Solidificar a autonomia no estudo do instrumento. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
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1. Controlar o corpo e o instrumento em todos os domínios da técnica base do 
instrumento desenvolvidos entre o 1º e o 7º grau; 

2. Executar adequadamente obras musicais cujas notas se cinjam ao âmbito entre 
o Mi0 e o Mib4; 

3. Executar todas as escalas maiores e menores com duas oitavas, respectivos 
arpejos com inversões, cromática, em semicolcheias à velocidade mínima de 
semínima igual a 80, com as seguintes articulações: staccato, legato, legato 
duas a duas, duas staccato e duas legato, duas legato e duas staccato; 

4. Executar os excertos de orquestra normalmente pedidos em concursos para 
orquestras; 

5. Executar de memória pequenos excertos musicais com e sem acompanhamento; 
6. Consolidar o estudo autónomo. 

. 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 J. B. Arban - Complete Method for Trombone;  
 B. Slokar - Lip Flexibility; 
 Brad Edwards - Lip Slurs;  
 B. Slokar - Escalas (volume 2);  
 Raúl García - Rutinas diárias; 
 Bordogni/Rochut - Estudos melódicos;  
 Gerard Pichareau - 30 Estudos;  
 Gerard Pichareau - 21 Estudos; 
 Armin Rosin - Orchester-Probespiel;  
 Charles Vernon - A Singing Trombone;  
 Ben Van Dijk - Ben’s Basics;  
 V. Blazevich - Clef Studies;  
 Georg Kopprasch - Sixty Selected Studies for Trombone;  
 A. Guilmant - Morceau Symphonique;  
 F. David – Concertino;  
 C. M. von Weber – Romance;  
 A. Jorgensen – Romance;  
 E. Bozza - Hommage a Bach;  
 G. F. Handel - Concerto em Fá menor;  
 G. P. Telemann - Sonata em Fá menor;  
 L. Grondahl – Concerto;  
 Eric Ewazen – Sonata;  
 P. Hindemith – Sonata;  
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 E. Bozza – Ballade; 
 S. Sulek - Sonata “Vox Gabrieli”;  
 P. Gaubert – Concertpiece; 
 L. Bernstein - Elegy for Mippy II;  
 F. Hidas - Fantasia for Trombone Solo;  
 J. Naulais - Appels et Mirage.  

 
 
Peças e estudos específicos para Trombone Baixo: 
 

 J. Naulais 25 - Etudes Recreatives;  
 E. Aharoni - New Method for the Modern Bass Trombone;  
 J. Naulais - 20 caprices; 
 P. McCarty – Sonata; 
 S. Leduc – Andante; 
 G. Jacob – Cameos; 
 A. Lebedev – Concerto;  
 R. Lieb - Concertino Basso; 
 F. Hidas – Raphsody;  
 F. Hidas – Meditation.  

 
 
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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