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ENSINO BÁSICO 
 

1º Grau 
 

OBJETIVOS  
 
O aluno deverá atingir os seguintes objectivos: 
  

1. Controlar a respiração através de exercícios básicos (com e sem instrumento); 
2. Adquirir competências básicas ao nível da vibração dos lábios; 
3. Adquirir competências básicas ao nível da vibração com o bocal (buzzing); 
4. Adquirir uma boa posição da boca; 
5. Adquirir uma postura corporal adequada; 
6. Sensibilizar para a busca de uma boa sonoridade através da execução de notas 

longas e sustentadas; 
7. Adquirir competências básicas ao nível da pulsação;  
8. Executar pequenas peças musicais;  
9. Adquirir o hábito de tocar em público com confiança. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Ter uma postura correta quando executa sentado ou de pé; 
2. Ter uma posição correta em relação às mãos enquanto segura no trompete; 
3. Saber o funcionamento básico da respiração e da expiração (sopro); 
4. Colocar os lábios corretamente no bocal enquanto executa; 
5. Executar o sopro com direção e suporte da coluna de ar; 
6. Executar os quatro primeiros harmónicos em todas as posições do trompete; 
7. Executar todas as notas compreendidas entre o Sol2 e o Fá4; 
8. Distinguir e executar o staccato simples e o legato; 
9. Executar as escalas maiores de Dó, Sol, Fá e Sib, as suas relativas menores e 
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respectivos arpejos numa só oitava à velocidade de semínima igual ou superior a 
60 BPM; 

10. Executar as escalas com as seguintes articulações: legato e staccato; 
11. Executar sons nas seguintes dinâmicas: piano e forte; 
12. Estudar autonomamente os exercícios praticados na sala de aula; 
13. Executar uma peça musical com acompanhamento ao piano ou CD. 

 
 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 James Thompson - The Buzzing Book; 
 Maurice Benterfa - Le Site des Vibrations (até ao exercício 14); 
 Alessandro Castelli - Primi Studi per Tromba;  
 Escuchar, leer y tocar 1 - Trompete – deHaske publicações; 
 Paul Herfurth - A Tune a Day; 
 Jonathan Harnum - Sound the Trumpet - How to Blow Your Own Horn; 
 The Canadian Brass - Easy Trumpet Solos; 
 Pierre Dutot & Jean Durand - Graine de Star; 
 Forrest L. Buchtel - At the Ball;  
 Forrest L. Buchtel - Beau Brummel; 
 Forrest L. Buchtel - Happy Bugler; 
 Forrest L. Buchtel – Harlequin; 
 Ruslt & Rema – Fieramente;  
 Pierre Bigot – Comptine.  

 
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. Controlar o som e a respiração; 
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2. Agilizar a execução na extensão Fa#2 a Lá4 - flexibilidade dos lábios; 
3. Adquirir velocidade técnica (cromática) e introduzir o golpe de língua binário e 

ternário; 
4. Desenvolver a resistência/endurance (grave–agudo); 
5. Desenvolver a musicalidade; 
6. Tocar com piano, CD ou em pequenos grupos, com preocupação de ouvir os 

outros. 
 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Controlar o funcionamento básico da respiração e da expiração (sopro); 
2. Colocar os lábios corretamente no bocal enquanto executa; 
3. Executar o sopro com direção e suporte da coluna de ar; 
4. Executar os cinco primeiros harmónicos em todas as posições do trompete; 
5. Executar todas as notas compreendidas entre o Fa#2 e o Lá4; 
6. Distinguir e executar as seguintes articulações: staccato, legato, 2 ligada e 2 

picadas, 2 picadas e 2 ligadas; 
7. Executar escalas maiores, menores e respectivos arpejos no estado fundamental 

até 3 alterações; 
8.  Executar as escalas em semínimas, colcheias e semicolcheias numa velocidade 

de semínima igual ou superior a 80 BPM; 
9. Executar as escalas maiores com as seguintes articulações: legato e staccato; 
10. Executar escalas cromáticas de Fa#2 a Lá4 com uma ou duas oitavas com as 

seguintes articulações: legato, staccato,  2 ligadas e 2 picadas, 2 picadas e 2 
ligadas; 

11. Executar sons nas seguintes dinâmicas: p, mp, mf, f; 
12. Estudar autonomamente os exercícios praticados na sala de aula; 
13.Executar uma peça musical com acompanhamento ao piano ou CD. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 James Thompson - The Buzzing Book; 
 Maurice Benterfa - Le Site des Vibrations (até ao exercício 20); 
 James Stamp - Warm-up studies;  
 Vincent Chicowicz - Flow Studies (séries 1 a 7);  
 Herbert Clarke - Technical Studies (exercícios 1 a 25 e 27 a 44);  
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 Giuseppe Concone - Lyrical Studies;  
 Marco Bordogni – Vocalizes;  
 Bill Bay - Trumpet Method;  
 Jean-Baptiste Arban - Complete Method for Trumpet (1ª parte); 
 Robert Bouché - 20 Etudes Progressives; 
 G. Kopprasch - 60 Selected Studies; 
 Sigmund Hering - 32 Etudes;  
 Timothy Johnson – Coronation;  
 H. A. Vandercook - Trumpet Star 2; 
 Noce Villageoise – Clérisse; 
 Julien Porret - Concertino nº 2. 

 
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. Trabalhar a sonoridade: timbres de sons diferentes, controlo da dinâmica e boa 
flexibilidade dos lábios; 

2. Desenvolver o equilíbrio técnico nas diferentes tonalidades; 
3. Dominar os golpes de língua binário e ternário; 
4. Melhorar a resistência/endurance; 
5. Desenvolver o estudo autónomo; 
6. Continuar o trabalho em grupo, com piano e música de câmara; 
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7. Desenvolver uma sensibilidade de interpretação pessoal e compreensão de 
diferentes estilos musicais. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Controlar todos os parâmetros propostos para os graus anteriores, 
nomeadamente a postura, respiração, vibração, embocadura e técnica; 

2. Executar diversas cores sonoras a fim de as adaptar aos diferentes contextos 
musicais; 

3. Executar com a mesma agilidade técnica os trechos que aparecem nas diversas 
tonalidades; 

4.  Executar o golpe de língua binário e ternário a uma velocidade moderada; 
5. Executar a série de harmónicos de sete sons nas seguintes posições: 123, 13, 

23, 12 e 1; 
6. Executar escalas cromáticas com as seguintes articulações: staccato, legato, 2 

ligadas e 2 picadas, 2 picadas e 2 ligadas, ligadas 2 em 2 e de 4 em 4, 4 ligadas 
e 4 picadas, 4 picadas e 4 ligadas; 

7. Executar escalas maiores, menores e respectivos arpejos com todas as inversões 
até 4 alterações; 

8.  Executar as escalas em semínimas, colcheias e semicolcheias numa velocidade 
de semínima igual ou superior a 90 BPM; 

9. Executar as escalas maiores com as seguintes articulações: legato e staccato; 
10. Executar sons nas seguintes dinâmicas: p, mp, mf, f, crescendo e diminuendo; 
11. Compreender e adaptar a sua interpretação aos diferentes estilos musicais 

propostos; 
12. Estruturar autonomamente o seu plano de estudo; 
13. Executar uma peça musical com acompanhamento ao piano; 
14. Executar um estudo melódico ou técnico a solo. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 James Thompson - The Buzzing Book;  
 Maurice Benterfa - Le Site des Vibrations;  
 James Stamp - Warm-up studies;  
 Vincent Chicowicz - Flow Studies;  
 Herbert Clarke - Technical Studies;  
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 Sigmund Hering - The progressing trumpeter;  
 Marco Bordogni – Vocalizes; 
 Bill Bay - Trumpet Method;  
 Jean-Baptiste Arban - Complete Method for Trumpet;  
 Robert Bouché - 20 Etudes Progressives; 
 G. Kopprasch - 60 Selected Studies; 
 Sigmund Hering - 32 Etudes;  
 Timothy Johnson – Coronation;  
 H. A. Vandercook - Trumpet Star 2;  
 R. Clérisse - Noce Villageoise; 
 Julien Porret - Concertino nº 2.  

 
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. Trabalhar a sonoridade: timbres de sons diferentes, controlo da dinâmica e boa 
flexibilidade dos lábios; 

2. Desenvolver o equilíbrio técnico nas diferentes tonalidades; 
3. Melhorar os golpes de língua binário e ternário; 
4. Melhorar a resistência/endurance; 
5. Desenvolver o estudo autónomo; 
6. Continuar o trabalho em grupo, com piano e música de câmara; 
7. Desenvolver um senso de interpretação pessoal e compreensão de diferentes 

estilos musicais. 
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COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Controlar todos os parâmetros propostos para os graus anteriores, 
nomeadamente a postura, respiração, vibração, embocadura e técnica; 

2. Executar diversas cores sonoras a fim de as adaptar aos diferentes contextos 
musicais; 

3. Executar com a mesma agilidade técnica os trechos que aparecem nas diversas 
tonalidades; 

4.  Executar o golpe de língua binário e ternário a uma velocidade moderada; 
5. Executar a série de harmónicos de sete sons nas seguintes posições: 123, 13, 

23, 12 e 1; 
6. Executar escalas cromáticas com as seguintes articulações: staccato, legato, 2 

ligadas e 2 picadas, 2 picadas e 2 ligadas, ligadas 2 em 2 e de 4 em 4, 4 ligadas 
e 4 picadas, 4 picadas e 4 ligadas; 

7. Executar escalas maiores, menores e respectivos arpejos com todas as inversões 
até 4 alterações; 

8.  Executar as escalas em semínimas, colcheias e semicolcheias numa velocidade 
de semínima igual ou superior a 90 BPM; 

9. Executar sons nas seguintes dinâmicas: p, mp, mf, f, crescendo e diminuendo; 
10. Compreender e adaptar a sua interpretação aos diferentes estilos musicais 

propostos; 
11. Estruturar autonomamente o seu plano de estudo; 
12. Executar uma peça musical com acompanhamento ao piano; 
13. Executar um estudo melódico ou técnico a solo. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 James Thompson - The Buzzing Book;  
 Maurice Benterfa - Le Site des Vibrations;  
 James Stamp - Warm-up studies;  
 Vincent Chicowicz - Flow Studies;  
 Herbert Clarke - Technical Studies;  
 Max Schlossberg - Daily Drills & Technical Studies;  
 Sigmund Hering - Forty Progressive Etudes; 
 Marco Bordogni – Vocalizes; 
 Bill Bay - Trumpet Method;  
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 Jean-Baptiste Arban - Complete Method for Trumpet;  
 Robert Bouché - 20 Etudes Progressives; 
 G. Kopprasch - 60 Selected Studies; 
 Sigmund Hering - 32 Etudes;  
 H. A. Vandercook - Trumpet Star 2;  
 Armando Ghidoni - Bleu Nocturne; 
 Guillaume Balay - Andante et Scherzetto;  
 André Telman - Au Travers du Reve;  
 Paul Jeanjean - Douce Quiétude.  

 
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. Trabalhar a sonoridade: timbres de sons diferentes, controlo da dinâmica e boa 
flexibilidade dos lábios; 

2. Desenvolver o equilíbrio técnico nas diferentes tonalidades; 
3. Melhorar os golpes de língua binário e ternário; 
4. Melhorar a resistência/endurance; 
5. Desenvolver o estudo autónomo; 
6. Continuar o trabalho em grupo, com piano e música de câmara; 
7. Desenvolver um senso de interpretação pessoal e compreensão de diferentes 
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estilos musicais. 
 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Controlar todos os parâmetros propostos para os graus anteriores, 
nomeadamente a postura, respiração, vibração, embocadura e técnica; 

2. Executar diversos timbres sonoros, a fim de as adaptar aos diferentes contextos 
musicais; 

3. Executar com a mesma agilidade técnica os trechos que aparecem nas diversas 
tonalidades; 

4. Executar o golpe de língua binário e ternário a uma velocidade moderada; 
5. Executar a série de harmónicos de sete sons em todas as posições do trompete; 
6. Executar escalas cromáticas com as seguintes articulações: staccato, legato, 2 

ligadas e 2 picadas, 2 picadas e 2 ligadas, ligadas 2 em 2 e de 4 em 4, 4 ligadas 
e 4 picadas, 4 picadas e 4 ligadas, 1 picada, 2 ligadas e 1 picada; 

7. Executar escalas maiores, menores e respectivos arpejos com todas as inversões 
até 5 alterações; 

8.  Executar as escalas em semínimas, colcheias e semicolcheias numa velocidade 
de semínima igual ou superior a 100 BPM; 

9. Executar as escalas maiores com as seguintes articulações: legato e staccato 
ligadas; 

10. Executar sons nas seguintes dinâmicas: pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo e 
diminuendo; 

11. Compreender e adaptar a sua interpretação aos diferentes estilos musicais 
propostos; 

12. Estruturar autonomamente o seu plano de estudo; 
13. Executar uma peça musical com acompanhamento ao piano; 
14.Executar um estudo melódico ou técnico a solo. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 James Thompson - The Buzzing Book;  
 James Stamp - Warm-up studies;  
 Vincent Chicowicz - Flow Studies;  
 Herbert Clarke - Technical Studies;  
 Max Schlossberg - Daily Drills & Technical Studies;  
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 Jean-Baptiste Arban - Complete Method for Trumpet;  
 Sigmund Hering - Forty Progressive Etudes; 
 Francesco Veracini – Sonate;  
 Jean-Baptiste Loeillet - Sonate en Sib; 
 Georg Phillip Telemann - Sonate in F;  
 Lars-Erik Larsson – Concertino; 
 Sigmund Hering – Concertino; 
 Paolo Baratto - Concertino Nostalgico; 
 Paolo Baratto - Introduzione e Allegretto giocoso;  
 Capel Bond - Concerto de Trompete; 
 Thorvald Hansen - Sonata Op.18; 
 Alain Parent - Jets d'eau; 
 Jules Mouquet - Leǵende Héroique. 

 
 
 
 
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. Procurar novos timbres sonoros; 
2. Desenvolver a maturidade artística; 
3. Compreender mais autonomamente o texto musical; 
4. Desenvolver uma técnica sólida; 
5. Desenvolver uma boa resistência na região aguda (Dó5); 
6. Melhorar o autocontrolo em apresentações públicas. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Controlar todos os parâmetros propostos para os graus anteriores, 
nomeadamente a postura, respiração, vibração, embocadura e técnica; 

2. Executar diversas cores sonoras a fim de as adaptar aos diferentes contextos 
musicais; 

3. Executar com a mesma agilidade técnica os trechos que aparecem nas diversas 
tonalidades; 

4. Executar o golpe de língua binário e ternário a uma velocidade moderada; 
5. Executar a série de harmónicos de sete sons em todas as posições do trompete; 
6. Executar escalas cromáticas com as seguintes articulações: staccato, legato, 2 

ligadas e 2 picadas, 2 picadas e 2 ligadas, ligadas 2 em 2 e de 4 em 4, 4 ligadas 
e 4 picadas, 4 picadas e 4 ligadas, 1 picada, 2 ligadas e 1 picada; 

7. Executar escalas maiores, menores e respectivos arpejos com todas as inversões 
até 6 alterações; 

8.  Executar as escalas em semínimas, colcheias e semicolcheias numa velocidade 
de semínima igual ou superior a 110 BPM; 

9. Executar as escalas maiores com as seguintes articulações: legato e staccato 
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ligadas; 
10. Executar sons nas seguintes dinâmicas: pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, 

diminuendo, sfz e fp; 
11. Compreender e adaptar a sua interpretação aos diferentes estilos musicais 

propostos; 
12. Estruturar autonomamente o seu plano de estudo; 
13. Executar uma peça musical com acompanhamento ao piano; 
14. Executar um estudo melódico ou técnico a solo. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 James Thompson - The Buzzing Book;  
 James Stamp - Warm-up studies;  
 Vincent Chicowicz - Flow Studies;  
 Herbert Clarke - Technical Studies;  
 Max Schlossberg - Daily Drills & Technical Studies;  
 Jean-Baptiste Arban - Complete Method for Trumpet;  
 Ernst Paudert - 24 Études pour Trompette; 
 Ernst Sachse - 28 Studies; 
 Phillip Smith - Concert Studies; 
 Allen Vizzuti - Advanced Studies;  
 Guillaume Balay - Méthode Complete; 
 Johann Baptist Georg Neruda – Concerto; 
 Alexander Goedicke - Concert etude op.49;  
 Ennio Porrino – Concertino; 
 Eugene Bozza – Badinage;  
 Alexander Aroutiounian - Aria et Scherzo; 
 Sigmund Thiele - Ein Kleines Trompetenkonzert; 
 Guillaume Balay - Prelude et Ballade;  
 Joseph Edouard Barat - Andante et Scherzo;  
 Francis Thomé – Fantaisie; 
 Paul Jeanjean -  Capriccioso.  

 
PROVA DE AFERIÇÃO 
 

 1 escala Maior e relativas menores com respectivos arpejos de acordo com o 
programa em vigor; 

 1 escala cromática; 
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 1 estudo; 
 1 peça à escolha do aluno; 
 1 peça obrigatória. 

 
 

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

1. Procurar novos timbres sonoros; 
2. Desenvolver a maturidade artística; 
3. Compreender mais autonomamente o texto musical; 
4. Desenvolver uma técnica sólida; 
5. Desenvolver uma boa resistência na região aguda (Dó5); 
6. Melhorar o autocontrolo em apresentações públicas. 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Controlar todos os parâmetros propostos para os graus anteriores; 
2. Executar diversas cores sonoras a fim de as adaptar aos diferentes contextos 

musicais; 
3. Executar com a mesma agilidade técnica os trechos que aparecem nas diversas 

tonalidades; 
4. Executar o golpe de língua binário e ternário; 
5. Executar a série de harmónicos de sete sons em todas as posições do trompete; 
6. Executar escalas cromáticas com as seguintes articulações: staccato, legato, 2 

ligadas e 2 picadas, 2 picadas e 2 ligadas, ligadas 2 em 2 e de 4 em 4, 4 ligadas 
e 4 picadas, 4 picadas e 4 ligadas, 1 picada, 2 ligadas e 1 picada; 

7. Executar todas as escalas maiores, menores e respectivos arpejos com todas as 
inversões; 

8. Executar as escalas em semínimas, colcheias e semicolcheias numa velocidade 
de semínima igual ou superior a 110 BPM; 

9. Executar as escalas maiores com as seguintes articulações: legato e staccato 
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ligadas; 
10. Executar sons nas seguintes dinâmicas: pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, 

diminuendo, sfz e fp; 
11. Compreender e adaptar a sua interpretação aos diferentes estilos musicais 

propostos; 
12. Estruturar autonomamente o seu plano de estudo; 
13. Executar uma peça musical com acompanhamento ao piano; 
14. Executar um estudo melódico ou técnico a solo. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 James Thompson - The Buzzing Book;  
 James Stamp - Warm-up studies;  
 Vincent Chicowicz - Flow Studies;  
 Herbert Clarke - Technical Studies;  
 Max Schlossberg - Daily Drills & Technical Studies;  
 Jean-Baptiste Arban - Complete Method for Trumpet;  
 Phillip Smith – Advanced Concert Studies; 
 Allen Vizzuti - Advanced Studies;  
 Narcisse Bousquet - Thirty-Six Celebrated Studies for Trumpet; 
 Otto Ketting – Intrada; 
 Paul Hindemith – Sonata; 
 Philippe Gaubert - Cantabile et Scherzetto; 
 Guillaume Balay - Pièce de Concours; 
 Sigmund Hering – Concertino; 
 Ennio Porrino – Concertino; 
 Bohuslav Martinú – Sonatina.  

 
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. Procurar novos timbres sonoros; 
2. Desenvolver a maturidade artística; 
3. Compreender mais autonomamente o texto musical; 
4. Desenvolver uma técnica sólida; 
5. Desenvolver uma boa resistência na região aguda (Dó5); 
6. Melhorar o autocontrolo em apresentações públicas. 

 
 
 
 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
O aluno deverá ser capaz de: 
 

1. Controlar todos os parâmetros propostos para os graus anteriores, 
nomeadamente a postura, respiração, vibração, embocadura e técnica; 

2. Executar diversas cores sonoras a fim de as adaptar aos diferentes contextos 
musicais; 

3. Executar com a mesma agilidade técnica os trechos que aparecem nas diversas 
tonalidades; 

4. Executar o golpe de língua binário e ternário a uma velocidade moderada; 
5. Executar a série de harmónicos de sete sons em todas as posições do trompete; 
6. Executar escalas cromáticas com as seguintes articulações: staccato, legato, 2 

ligadas e 2 picadas, 2 picadas e 2 ligadas, ligadas 2 em 2 e de 4 em 4, 4 ligadas 
e 4 picadas, 4 picadas e 4 ligadas, 1 picada, 2 ligadas e 1 picada; 

7. Executar todas as escalas maiores, menores e respectivos arpejos com todas as 
inversões; 

8. Executar as escalas em semínimas, colcheias e semicolcheias numa velocidade 
de semínima igual ou superior a 120 BPM; 

9. Executar as escalas maiores com as seguintes articulações: legato e staccato 
ligadas; 
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10. Executar sons nas seguintes dinâmicas: pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, 
diminuendo, sfz e fp; 

11. Compreender e adaptar a sua interpretação aos diferentes estilos musicais 
propostos; 

12. Estruturar autonomamente o seu plano de estudo; 
13. Executar uma peça musical com acompanhamento ao piano; 
14. Executar um estudo melódico ou técnico a solo. 

 
REPERTÓRIO DE REFERÊNCIA 
 

 James Thompson - The Buzzing Book;  
 James Stamp - Warm-up studies;  
 Vincent Chicowicz - Flow Studies;  
 Herbert Clarke - Technical Studies;  
 Max Schlossberg - Daily Drills & Technical Studies;  
 Jean-Baptiste Arban - Complete Method for Trumpet;  
 Theo Charlier - Etudes Transcendantes; 
 Marcel Bitsch - Vingt Études;  
 Vladislav Blazhevich - Russian Etudes;  
 Alexander Arutunian – Concerto; 
 Johann Nepomuk Hummel - Concerto em Mib Maior; 
 Joseph Haydn - Concerto em Mib Maior; 
 Vassily Brandt - Concertpiece nº 2; 
 Eugène Bozza – Rustiques; 
 Jean Hubeau – Sonate; 
 Henri Tomasi – Tryptique; 
 Alexander Arutunian - Theme and Variations; 
 Kent Kennan – Sonata; 
 Henry Purcell - Suite em Ré Maior; 
 Giuseppe Torelli - Concerto em Ré Maior.  
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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% 

 

 

METODOLOGIAS 
 

 Exercícios práticos entre professor e aluno através da imitação; 
 Adaptação motora da postura física do aluno relativamente ao instrumento; 
 Diálogo entre o professor e o aluno. 
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