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ENSINO BÁSICO 
 

1º Grau 
 

OBJETIVOS  
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
  

1. Adquirir noções básicas de respiração e embocadura; 
2. Segurar corretamente o instrumento; 
3. Adquirir uma postura correta; 
4. Adquirir noções básicas das características do instrumento (articulação, técnica, 

sonoridade e flexibilidade); 
5. Organizar e planificar o estudo individual. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Exercitar a vibração labial com e sem bocal; 
2. Adquirir competências ao nível da respiração; 
3. Promover uma postura correta; 
4. Executar exercícios de harmónicos com 4 notas (todas as fundamentais do 

instrumento); 
5. Executar as Escalas de Dó M, Fá M, Sib M, com os respetivos arpejos no estado 

fundamental. 
 
REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 Série de harmónicos com 4 notas (harmónicos 4, 5, 6 e 7); 
 Escalas de Dó M, Fá M, Sib M, com os respetivos arpejos no estado fundamental 

na extensão de uma oitava; 
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 20 estudos de cada Método, no mínimo; 
 6 peças. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Métodos: 
 

 Exercício de harmónicos Nº 1; 
 Exercícios de leitura dos seguintes Métodos: 

o Szilágyi-Kökényessy – Estudos, 1º Volume;  
o Robert W. Getchell – First Book of Practical Studies. 

 
Peças: 
 

 Pequenas peças com acompanhamento de Piano (Szilágyi-Kökényessy); 
 Ónozó-Kovács - Horn Music for Beginners;  
 Arthur Campbell - Horn Solos, Book One. 

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. Desenvolver as noções básicas de respiração, embocadura e postura; 
2. Assimilar as noções básicas do instrumento (articulação, técnica, sonoridade e 

flexibilidade); 
3. Desenvolver motivação e orientação para o estudo individual do instrumento; 
4. Tocar com sentido rítmico e melódico; 
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5. Diferenciar e executar diferentes dinâmicas. 
 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Exercitar a vibração labial com e sem bocal; 
2. Adquirir competências ao nível da respiração; 
3. Promover uma postura correta; 
4. Executar exercícios de harmónicos com 4 notas todas as fundamentais do 

instrumento; 
5. Executar escalas até 2 alterações, com as respetivas relativas menores 

(harmónicas e melódicas) e arpejos; 
6. Iniciar o estudo da escala cromática nos limites de uma oitava; 
7. Iniciar a prática de transposição. 

 
REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 Harmónicos com 4 notas (harmónicos 4, 5, 6 e 8); 
 Escalas até 2 alterações, com as respetivas relativas menores (harmónicas e 

melódicas) e arpejos, escala cromática, na extensão de uma oitava ou no registo 
máximo conhecido do instrumento com articulações staccato e legato; 

 transposição de cantilenas em Mib; 
 40 estudos, no mínimo;  
 6 peças. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Métodos: 
 

 Exercício de harmónicos Nº 2; 
 Exercícios de leitura dos seguintes Métodos: 

o Szilágyi-Kökényessy – Estudos, 2º Volume; 
o Robert W. Getchell – Second Book of Practical Studies;  
o Jean-Louis Martin – 20 Études; 
o Maxime-Alphonse – Estudos, 1º Volume; 

 Panseron - 20 Cantilena.  
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Peças: 
 

 Pequenas peças com acompanhamento de Piano (Szilágyi-Kökényessy); 
 Ónozó-Kovács - Horn Music for Beginners; 
 Arthur Campbell - Horn Solos, Book One; 
 Michel Delgiudice - Evocation.  

 
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% 

 
 

3º Grau 
 

OBJETIVOS  
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Desenvolver o gosto e motivação pela música em geral e pelo instrumento em 
particular; 

2. Desenvolver as noções básicas de respiração, embocadura e postura; 
3. Melhorar as noções básicas do instrumento (articulação, técnica, sonoridade e 

flexibilidade); 
4. Adquirir motivação e orientação para o estudo individual do instrumento; 
5. Tocar com noção de fraseado; 
6. Executar as diferentes dinâmicas; 
7. Aprender e realizar a manutenção básica do instrumento. 
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COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Exercitar a vibração labial com e sem bocal; 
2. Adquirir competências a nível da respiração; 
3. Promover uma postura correta; 
4. Executar exercícios de harmónicos com o máximo de cinco notas em todas as 

fundamentais do instrumento; 
5. Executar escalas até 3 alterações, com as respetivas relativas menores 

(harmónicas e melódicas) e arpejos com inversões; 
6. Executar escalas cromáticas de duas oitavas com diversas articulações; 
7. Melhorar competências de transposição. 

 
REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 Harmónicos com 4 notas (harmónicos 4, 5, 6 e 8); 
 Escalas até 3 alterações, com as respetivas escalas menores, (harmónicas e 

melódicas) arpejos com inversões, arpejos de 7ª dominante no estado 
fundamental, escala cromática, com várias articulações; 

 Transposição de cantilenas em Mib e Mi;  
 30 estudos, no mínimo; 
 4 peças. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Métodos: 
  

 Exercício de harmónicos Nº 3; 
 Exercícios de leitura dos seguintes Métodos: 

o Robert W. Getchell – Second Book of Practical Studies; 
o Jean-Louis Martin – 20 Études; 
o Maxime-Alphonse – Estudos, 1º e 2º Volume;  
o Georg Kopprasch – 60 Estudos, 1º Volume. 

 Panseron - 20 Cantilena.  
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Peças:  
 

 C. Saint-Saëns - Romance; 
 A. Glazunov - Reverie;  
 L. Cherubini - Sonata Nº 1; 
 Endre Szervánszky - Suite; 
 Pascal Proust - Gamins d'Paris; 
 Paul Koepke - La chasse.  

 
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. Desenvolver o gosto e motivação pela música em geral e pelo instrumento em 
particular; 

2. Melhorar o domínio da respiração, embocadura e postura; 
3. Continuar a assimilação das noções básicas do instrumento (articulação, técnica, 

sonoridade e flexibilidade); 
4. Adquirir motivação e orientação para o estudo individual do instrumento; 
5. Executar as diferentes dinâmicas; 
6. Tocar com rigor, sentido rítmico e melódico. 
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COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Exercitar a vibração labial com e sem bocal; 
2. Adquirir competências ao nível da respiração; 
3. Promover uma postura correta; 
4. Executar exercícios de harmónicos com cinco notas em todas as fundamentais do 

instrumento; 
5. Executar escalas até cinco alterações, com as respetivas relativas menores 

(harmónicas e melódicas) e arpejos com inversões, arpejos de 7ª da dominante 
com inversões; 

6. Executar escalas cromáticas de duas oitavas com várias articulações; 
7. Melhorar competências de transposição. 

 
 
REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 Harmónicos com 5 notas (harmónicos 3, 4, 5, 6 e 8); 
 Escalas até 4 alterações, com as respetivas relativas menores, (harmónicas e 

melódicas) arpejos com inversões, arpejos de 7ª da dominante com inversões, 
escala cromática, na extensão de duas oitavas com várias articulações; 

 Transposição de cantilenas em Mi, Mib e Dó; 
 30 estudos, no mínimo; 
 3 peças. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Métodos:  
 

 Exercício de harmónicos Nº 4; 
 Exercícios de leitura dos seguintes Métodos: 

o Maxime-Alphonse – Estudos, 2º e 3º Volume; 
o Georg Kopprasch – 60 Estudos, 1º Volume; 

 Kerry Turner - Warm-up exercises; 
 Panseron – 20 Cantilena. 
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Peças:  
 

 A. Cooke - Rondo; 
 J. D. Skroup - Konzert in B; 
 S. Azevedo - Sonatina; 
 L. Bernstein - Tonight; 
 W. A. Mozart - Rondo in Es.  

 
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. Conhecer, relacionar e explorar as várias partes do instrumento; 
2. Adquirir a capacidade de leitura de excertos musicais à primeira vista, com 

transposições acessíveis; 
3. Compreender a estrutura e o estilo musical das obras; 
4. Executar com rigor as diferentes dinâmicas; 
5. Frasear com clareza e sentido musical. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Realizar exercícios de harmónicos com seis notas em todas as fundamentais do 
instrumento; 
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2. Executar todas as escalas maiores, com as respetivas relativas menores e 
arpejos com inversões, arpejos da 7.ª da dominante com inversões; 

3. Realizar escalas cromáticas de duas oitavas com várias articulações; 
4. Melhorar competências de transposição. 

 
REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 Harmónicos com 7 notas (harmónicos 3, 4, 5, 6, 8 e 9). 
 Todas as escalas maiores, com as respetivas relativas menores, arpejos com 

inversões, arpejos de 7ª da dominante com inversões, escala cromática na 
extensão de duas oitavas, com várias articulações;  

 Transposição de cantilenas em Mi, Mib, Sol e Dó;  
 20 estudos, no mínimo; 
 3 peças. 

 
 
 
 
 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Métodos:  
 

 Exercício de harmónicos Nº 4; 
 Exercícios de leitura dos Métodos: 

o Maxime-Alphonse – Estudos, 3º Volume; 
o Georg Kopprasch – 60 Estudos, 1º e 2º Volumes; 
o J. F. Gallay - 22 Estudos. 

 Kerry Turner - Warm-up exercises; 
 Panseron – 20 Cantilena. 

 
Peças:  
 

 E. Bozza - En Irlande; 
 R. Strauss - Andante;  
 Fr. Strauss - Nocturno; 
 Fr. Strauss - Les Adieux; 
 C. Saint-Saëns - Morceau de Concert;  
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 W. A. Mozart - Concerto Nº 3 – (Kv 447). 
 

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 desenvolvidas no Curso Básico; 
2. Conhecer, relacionar e explorar as várias partes do instrumento; 
3. Compreender a estrutura e estilo musical das obras, demonstrando-o na 

execução; 
4. Desenvolver e aperfeiçoar os elementos técnicos de forma a executar o 

repertório exigido; 
5. Executar com rigor as diferentes dinâmicas; 
6. Frasear com clareza e sentido musical; 
7. Desenvolver a leitura de excertos orquestrais à primeira vista, com transposição. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Realizar exercícios de harmónicos com 6 notas, todas as fundamentais do 
instrumento; 

2. Executar todas as escalas maiores, com as respetivas relativas menores e 
arpejos com inversões, arpejos de 7ª da dominante com inversões; 

3. Realizar escalas cromáticas de duas oitavas com várias articulações; 
4. Melhorar competências de transposição com excertos de orquestra.  

 
REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 Harmónicos com 7 notas; 
 Todas as escalas, com as respetivas relativas menores, (harmónicas e melódicas) 

arpejos com inversões, arpejos de 7ª da dominante com inversões, escala 
cromática, na extensão de duas oitavas com várias articulações;  

 Transposição de cantilenas em Mi, Mib, Sol, Dó e Ré; 
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 20 estudos, no mínimo; 
 3 peças. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Métodos: 
 

 Exercício de harmónicos Nº 5; 
 Exercícios de leitura dos Métodos: 

o Maxime-Alphonse – Estudos, 4º Volume;  
o Georg Kopprasch – 60 Estudos, 2º Volume; 
o J. F. Gallay - 12 Estudos; 
o Müller – Exercícios 1º Volume; 

 Kerry Turner - Warm-up exercises;  
 Exercícios de transposição; 
 Exercícios/excertos de leitura à 1ª vista com transposição. 

 
Peças:  
 

 E. Bozza - En Irlande; 
 António V. D´Almeida - "Casamento à moda antiga"; 
 Emmanuel Chabrier - Larghetto; 
 Fr. Strauss - Thema und Variationen, Op.13; 
 L. v. Beethoven - Sonata em Fá; 
 E. Bozza - Chant Lointain;  
 W. A. Mozart - Concerto Nº1 (Kv 412). 

 
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. Conhecer, relacionar e explorar as várias partes do instrumento;  
2. Compreender a estrutura e estilo musical das obras, demonstrando-o na 

execução; 
3. Desenvolver e aperfeiçoar os elementos técnicos de forma a executar o 

repertório exigido; 
4. Executar com rigor as diferentes dinâmicas; 
5. Frasear com clareza e sentido musical; 
6. Desenvolver a leitura de excertos orquestrais à primeira vista, com transposição. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Realizar exercícios de harmónicos com sete notas em todas as fundamentais do 
instrumento; 

2. Executar todas as escalas maiores, com as respetivas relativas menores e 
arpejos com inversões, arpejos de 7ª da dominante com inversões; 

3. Executar escalas cromáticas de duas oitavas com várias articulações; 
4. Melhorar competências de transposição com excertos de orquestra.  

 
REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 Harmónicos com sete notas;  
 Todas as escalas maiores, com as respetivas relativas menores, arpejos com 

inversões, arpejos de 7ª da dominante com inversões, escala cromática, na 
extensão de duas oitavas com várias articulações;  

 Transposição de cantilenas em Mi, Mib, Sol, Dó, Ré e Lá; 
 12 estudos, no mínimo; 
 3 peças; 
 1 obra cíclica (Concerto, Concertino, Sonata ou Sonatina). 
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REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Métodos:  
 

 Exercício de harmónicos Nº 6; 
 Exercícios de leitura dos Métodos: 

o Maxime-Alphonse – Estudos, 5º Volume;  
o Georg Kopprasch – 60 Estudos, 2º Volume; 
o Müller – Exercícios, 1º Volume; 
o Paudert - Estudos;  

 Kerry Turner - Warm-up exercises;  
 Exercícios de transposição; 
 Exercícios/excertos de leitura à 1ª vista com transposição. 

 
 
 
Peças:  
 

 L. Cherubini - Sonata Nº2; 
 Fr. Strauss - Concert, Op.8; 
 J. Haydn - Concerto Nº2; 
 A. Rosetti - Concerto em Mib; 
 Franz Danzi - Sonata.  

 
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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8º Grau 
 
OBJECTIVOS 
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
 

1. Explorar as várias partes do instrumento, no âmbito do repertório 
contemporâneo; 

2.  Compreender a estrutura e estilo musical das obras, demonstrando-o na 
execução; 

3. Desenvolver e aperfeiçoar os elementos técnicos de forma a executar o 
repertório exigido; 

4. Executar com rigor as diferentes dinâmicas; 
5. Frasear com clareza e sentido musical; 
6. Desenvolver a leitura de excertos orquestrais à primeira vista, com transposição. 

 
 
 
 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Realizar exercícios de harmónicos com oito notas em todas as fundamentais do 
instrumento; 

2. Executar todas as escalas maiores, com as respetivas relativas menores e 
arpejos com inversões, arpejos de 7ª da dominante com inversões; 

3. Tocar as escalas cromáticas de duas oitavas com várias articulações; 
4. Consolidar as competências de transposição com excertos de orquestra.  

 
REPERTÓRIO ANUAL MÍNIMO 
 

 Harmónicos com oito notas; 
 Todas as escalas maiores, com as respetivas relativas menores, arpejos com 

inversões, arpejos de 7ª da dominante com inversões, escala cromática na 
extensão de duas oitavas com várias articulações;  
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 Transposição de cantilenas em Mi, Mib, Sol, Dó, Ré e Lá; 
 10 estudos, no mínimo; 
  3 peças; 
 1 obra cíclica (Concerto, Concertino, Sonata ou Sonatina). 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 
Métodos:  
 

 Exercício de harmónicos Nº 6; 
 Exercícios de leitura dos seguintes Métodos:  

o Maxime-Alphonse – Estudos, 5º Volume; 
o Georg Kopprasch – 60 Estudos, 2º Volume; 
o Müller – Exercícios, 2º Volume; 
o Paudert - Estudos; 
o Gallay - 12 Grandes Caprichos; 

 Kerry Turner - Warm-up exercises;  
 Exercícios de transposição; 
 Exercícios/excertos de leitura à 1ª vista com transposição. 

 
 
Peças:  
 

 E. Bozza - En Foret;  
 L. Cherubini - Sonata Nº2; 
 R. Strauss - Concert, Op.11; 
 W. A. Mozart - Concerto Nº2 (Kv 419); 
 F. Hidas - Concerto per Corno; 
 Franz Danzi - Sonata.  
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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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