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APRESENTAÇÃO 
 
 

A aprendizagem do Bandolim nos Cursos Livres em Artes (CLA) do Conservatório – 

Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM), compreende uma dinâmica onde a teoria 

e a prática musical são estudadas em simultâneo. Procurando valorizar o aluno no seu 

processo individual e em sintonia com a aprendizagem em conjunto, são admitidos alunos 

apartir dos 5 anos de idade e em idade escolar. O nível de iniciação deverá ter a frequência 4 

anos e todos os alunos que frequentam a atividade pela primeira vez devem inscrever-se no 

nível de Iniciação. Depois de avaliadas as respetivas competências, cabe ao professor situar 

o aluno no nível correspondente. 

 
Na fase de integração na aprendizagem do bandolim, é sugerido que os alunos pequenos 

usem o bandolim Aleixo - de 4 cordas simples, para uma melhor adaptação, postura e 

coordenação de movimentos. O professor deverá considerar a transição para o bandolim de 

8 cordas, consoante o crescimento e a evolução do aluno (coordenação, digitação e 

sonoridade). O aluno deverá transitar/experienciar a bandola e o bandoloncelo, ao mostrar 

gosto pela sonoridade e características interpretativas destes instrumentos, podendo 

complementar o naipe dos grupos da atividade (nível básico). O uso do bandolim napolitano 

ocorre no processo de aperfeiçoamento de várias técnicas, aliado ao estudo de repertório 

mais exigente e específico (nível complementar). 

 
É dada primazia ao reportório original para bandolim, desde o período Barroco e até aos 

nossos dias, com compositores como Gervásio, Vivaldi, Calace, Beethoven, Alison Stephens, 

Marlo Strauss, Maria Moors, entre outros. É relevante considerar os gostos musicais dos 

alunos, onde o professor pode adaptar outro reportório (Disney, Pop, Tradicional, etc) para 

bandolim, como estratégia de motivação no seu processo de aprendizagem. 

 
Para o reportório do nível de iniciação, é feita sugestão de manuais a serem utilizados, 

onde as melodias em estudo deverão ser escolhidas e adaptadas a cada aluno e em função 

das dinâmicas da sala de aula. Para os restantes níveis, o reportório selecionado é uma 

sugestão para o nível em estudo, que pode ser substituído em função das aptidões dos alunos, 

mantendo o nível técnico e musical. Pode ainda ser selecionado outro reportório, mais 

avançado, de forma a potenciar os alunos com facilidade de aprendizagem. 
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Na fase de integração/estágio nas classes de conjunto - Tuna de bandolins (nível I) e 

Orquestra de Bandolins (nível III), o professor deverá dar apoio no estudo do reportório do 

grupo, equilibrando com o reportório proposto para o nível de aprendizagem. É fundamental 

que no processo de adaptação à classe de conjunto, o aluno conquiste autonomia no estudo 

individual. 

 
A atividade de bandolim promove aos seus alunos dinâmicas de apresentação da 

aprendizagem, em harmonia com o pressuposto expresso no regulamento interno do CEPAM, 

que podem ocorrer nas audições gerais, na audição da atividade de bandolim (final do ano 

letivo), em apresentações/concertos pela Tuna e Orquestra de bandolins, através do Concurso 

Infantojuvenil do CEPAM e em apresentações pontuais solicitadas pela escola. 

 
No que respeita à avaliação dos alunos, o professor deverá ter presente a avaliação 

contínua, considerando o empenho na aprendizagem do bandolim, o estudo individual e a 

participação em momentos referidos no parágrafo anterior. No período compreendido entre a 

última semana de maio e a primeira de junho, todos os alunos terão um momento de avaliação 

final (avaliação prática), de forma a consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do ano 

letivo. O aluno deverá transitar de nível ao completar os conteúdos teóricos e práticos do seu 

nível de aprendizagem. 
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FORMAÇÃO MUSICAL - GERAL 
 

 

Objetivos gerais: 
 

● Vivência – gozo estético (apreensão e compreensão da música como a arte); 

● Familiarização e cognição de: 

▪ Linguagem e literatura musical; 

▪ Estilos e formas musicais; 

▪ Sistemas de notação convencionais e não convencionais; 

▪ Contextualização histórico-musical; 

 
Objetivos específicos: 

 
● Procurar encontros estéticos pelas suas qualidades intrínsecas; 

● Formação auditiva: 

● Formação rítmica; 

● Formação melódica; 

● Formação harmónica; 

● Desenvolvimento da criatividade através da composição e improvisação, visando 

essencialmente o carácter expressivo; 

 
Material: 

 
● Música de todos os géneros, épocas, estilos e culturas; 

● Expressividade; 

● Dinâmica; 

● Articulação; 

● Ornamentação; 

● Criatividade; 

● Textura; 
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Duração: 

 
 

 
 
 
Formação Rítmica: 

INICIAÇÃO 

 

● Pulsação: bater e dizer fonemas; 

● Métrica: binário, ternário, quaternário; 
 

 

Formação Melódica: 
 

● Sons agudos, médios e graves; 

● Tocar e entoar: 

▪ Escalas de dó maior, ré maior, fá maior e sol maior (duas oitavas – 1ª 

posição) 

● Símbolos: Armação de clave; barra de divisão de compasso; barra de repetição; 

barra final; 

 
Objetivos Técnicos 

 
● Bases técnicas musicais: 

- Postura 

- Coordenação 

- Digitação 

● Conhecimento do universo histórico do bandolim (família, repertório, compositores, 

audição musical) 

● Coordenação elementar de movimentos da mão direita e da mão esquerda 

● Aprendizagem da 1.ª posição 

● Segurar a palheta no modo correto. 

● Apoiar o antebraço com a posição correta. 

● Aplicar o movimento apoiado, com a palheta a 45 graus. 

● Aplicar a mobilidade do pulso. 

● Aprender a equilibrar o som em diferentes cordas. 
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Conteúdos Técnicos 
 

● Correta posição corporal e correta colocação do instrumento: posição sentada, 

posição das pernas e colocação das mãos direita e esquerda. 

● Correta colocação dos dedos da mão esquerda (incluindo o polegar) e introdução do 

4º dedo, quando fisicamente possível. 

● Técnica da mão direita: segurar palheta, apoio do antebraço, técnica de ataque 

apoiado, deslize com 2, 3 e 4 cordas, técnica 2:1. 

● Exercícios relativos à 1ª posição (até ao 7º trasto) 

- Escalas e exercícios no âmbito de uma oitava 

● Extinção do som com a mão direita 

● Leitura à primeira vista 

● Execução e reprodução de melodias e ritmos simples 

● Música em conjunto - sala de aula 
 

Nota: este nível deverá ter 4 anos de frequência, com exceção dos alunos que iniciam a 
aprendizagem com 5 anos. A transição para o nível 1 – básico, deverá ser aos 10 anos. 

 
 

Repertório de referência 

Manuais 

● Marlo Strauss e Maria Moors, Eine Mandolinenshule fur Kinder, volume 1 e 2 

● Ilka Hoffmann e Burkhard Wolters, Mandoline Band 1 

● Steffen Trekel e Burkhard Wolters, Mandoline Band 2 

● Robert Schulz, The Beginner’s way to the mandolin 

● Mel Bay, Mandolin Method 

 
Repertório 

 
● Alison Stephens, 65 Easy tunes for mandolin 

● Hugh Boyde e Alison Stephens, First Images – Eight beginner pieces for solo 

mandolin 

● Vários, 101 Classical themes for buskers 
 
Sugestão de repertório de transição - Nível 1 

 
● J. S. Bach, Minuet em sol maior 

● Alison Stephens, n. 62 The Tudors 
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BÁSICO 
 

 Nível I 
 

Formação Rítmica: 
 

● Duração: 
 

 
● Articulação: Legatto – Stacatto; 

● Sinais de expressão: Ritardando; 

● Ligaduras de prolongação; 
 

Formação Melódica: 
 

● Sons agudos, médios e graves; 

● Tocar e entoar: 

▪ Escalas maiores (até 2 sustenidos e 2 bemóis) 

▪ Arpejos maiores; 

▪ Acordes maiores; 

● Leitura e escrita nas claves consoante o instrumento; 

● Forma: A – B; A – B – A 

● Dinâmica: Forte, Piano; 
 

Objetivos Técnicos 
 

● Consolidação dos conhecimentos adquiridos no nível de iniciação 

● Consolidação da técnica de apoio, deslize e 2:1 

● Introdução à técnica de trémulo 

● Consolidação da 1ª posição e introdução à 2ª posição 

● Introdução à afinação do bandolim (com afinador) 

● Integração na Classe de Conjunto - Tuna de bandolins 
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Conteúdos Técnicos 
 

● Desenvolvimento dos conteúdos programáticos do ano anterior 

●Correção da postura, pulso e antebraço (direita) e posição da mão esquerda (1ª 

posição) 

● Coordenação das duas mãos 

● Escalas maiores e arpejos, no âmbito de duas oitavas 

●Aquecimento (escalas - duas oitavas) com articulações e técnicas diversificadas, 

com recurso a metrônomo (= 70) e aplicação do 4º dedo (descendente). 

● 2ª posição - movimento de mudança (ascendente e descendente) 

● Mudanças de posição (até 3ª posição quando aplicável) 

● Desdobramento de notas longas em notas repetidas - estudo do trémulo 

● Leitura à primeira vista 

● Afinação do instrumento 
 
 

Reportório de referência 
 

● Alison Stephens, 65 Easy tunes for mandolin 

● Barbara Pommerenke-steel, Reflections – Six pieces for solo mandolin 

● Francesco Piccone, Sinfonia em Ré maior 

● Reportório da Classe de conjunto 
 

 
 Nível II 

 
 

Formação Rítmica: 
 

● Métrica: Composto 

● Duração: as seguintes células: 
 

 
● Símbolos: Acentos; D.S. al Coda; D.C. al      Coda; 

● Articulação: Portato - Tenuto; 

● Sinais de expressão: Accelerando; 
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● Ligaduras de expressão 
 
 

Formação Melódica: 
 

● Tocar e entoar: 

▪ Escalas maiores (até 3 sustenidos e 2 bemóis) 

▪ Arpejos maiores; 

▪ Bicordes maiores; 

● Forma: A – B – A com alteração de tonalidade; 

● Dinâmica: Crescendo; Decrescendo; 
 

Objetivos Técnicos 
 

● Consolidação dos conhecimentos adquiridos 

● Consolidação da técnica de apoio, deslize e 2:1 

● Desenvolvimento da técnica de trémulo - figuras rítmicas (quartina e tercina) 

● Consolidação da 2ª posição e introdução à 3ª posição 

● Projeção sonora – dinâmica 

● Introdução aos bicordes 

● Harmónico natural - mão esquerda 

● Classe de Conjunto - Tuna de bandolins 
 

Conteúdos Técnicos 
 

● Desenvolvimento da técnica da mão direita – Deslize com 3 cordas 

● Escalas e arpejos em duas oitavas, com subdivisão binária e ternária 

● Aquecimento (escalas - duas oitavas) com articulações e técnicas diversificadas, com 

recurso a metrônomo (= 80) e aplicação do 4º dedo (descendente). 

● Técnica da mão direita - tercina com apoio e alternada 

● Desenvolvimento da leitura à primeira vista 

● Introdução à ordem dos sustenidos e bemóis - tonalidade 

● Afinação do instrumento 
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Reportório 
 

● Alison Stephens, 6 Excursions 

● Beethoven, Menuet em sol maior 

● Georges Bizet, Habañera 

● Reportório da Classe de conjunto 
 

 
 Nível III 

 

Formação Rítmica: 
 

● Métrica: Simples e Composto; 

● Duração: as seguintes células 
 

 

● Articulação: Sforzando; 

● Sinais de expressão: Rubato; 

● Ornamentos: Trilos; Acentuações; Apogiaturas; Grupetos; 

 
Formação Melódica: 

 
● Tocar e entoar: 

▪ Escalas maiores (até 3 sustenidos e 3 bemóis) 

▪ Escalas menores naturais (relativas às escalas maiores em estudo) 

▪ Arpejos maiores e menores 

▪ Acordes maiores e menores 
 

Objetivos Técnicos 
 

● Consolidação dos conhecimentos adquiridos anteriormente 

● Consolidação da 3ª posição e introdução à 4ª posição (quando aplicável) 

● Técnica de trémulo e figurações rítmicas da mão direita (quartinas, tercinas, sestinas) 

● Exploração dos registos normal, metallico e sul tasto 

● Desenvolvimento da autonomia musical (leitura musical e interpretação) 
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● Harmónico natural (mão direita e esquerda) 

● Aperfeiçoamento da sonoridade 

● Opção complementar pelo Bandola 

● Integração na Classe de conjunto Orquestra de bandolins (estágio) 
 
 

Conteúdos Técnicos 
 

● Continuação do estudo de escalas (subdivisão binária e subdivisão ternária), arpejos 

● Aquecimento (escalas - duas oitavas) com articulações e técnicas diversificadas 

(oitavas e fuzas) com recurso a metrônomo (= 80). 

● Exercícios para mudanças de posição, nas cordas mi e lá. 

● Consolidar a técnica de deslize, com duas cordas 

● Bicordes e acordes com 3 cordas 

● Exploração tímbrica e dinâmica 

● Exercícios de exploração dos registos normal, metallico, sul tasto 

● Leitura e interpretação de sincopa e contratempo 

● Semiografia musical: trilo e mordente 

● Análise elementar das obras em estudo - Forma 

● Leitura à primeira vista, com andamento e mudança de tonalidade. 

● Autonomia e iniciativa para a afinação do bandolim 
 
 

Reportório 
 

● R. Calace, Tarantella op. 18 

● G. B. Gervasio, Sonate n. 1 em ré maior - Alllegro, Largo amoroso, Taice alla Tedesca 

● Alison Stephens, 6 Adventures 

● “Astute composers”, 15 Inventive Studies 

● Takashi Ochi, Drei Duos op.5 

● Pietro Leone, 6 Menuette e 2 Duos 

● Reportório da Classe de conjunto 
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COMPLEMENTAR 
 

 Nível IV 
 

Formação Rítmica: 
 

● Leituras fonéticas em métricas regulares, mistas, irregulares, alternadas – tanto com 

subdivisão binária como ternária; 
 

 
Formação Melódica: 

 
● Tocar e entoar: 

▪ Escalas maiores (até 4 sustenidos e 4 bemóis) 

▪ Escalas menores naturais (relativas às escalas maiores em estudo) 

▪ Arpejos maiores e menores; 

▪ Acordes maiores e menores; 

 
Formação Harmónica: 

 
● Prática/audição das seguintes progressões: 

▪ I – V – I; 

▪ I – IV – V – I; 

 
Objetivos Técnicos 

 
● Consolidação dos conhecimentos adquiridos anteriormente 

● Consolidação da 4ª posição 

● Palhetada contínua e reposição (até três cordas) 

● Técnica de trémulo e figurações rítmicas da mão direita (quartinas, tercinas, quiálteras 

e sestinas) 

● Acordes com 4 cordas 

● Exploração dos registos normal, metallico e sul tasto 

● Palhetada contínua, até três cordas 

● Escalas por oitavas 
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● Consolidação da palhetada contínua (até duas cordas) 

● Aperfeiçoamento da sonoridade própria do instrumento 

● Harmónico natural e artificial (mão esquerda) 

● Classe de conjunto Orquestra de bandolins (estágio) 
 
 

Conteúdos Técnicos 
 

● Consolidação do estudo da 2ª, 3ª e 4ª posições com exercícios nas cordas mi, lá e ré. 

● Aquecimento (escalas - duas oitavas) com articulações e técnicas diversificadas 

(oitavas e fuzas) com recurso a metrônomo (= 80). 

● Aperfeiçoamento do trémulo e palhetada contínua (até 3 cordas) 

● Exercícios de exploração dos registos normal, metallico, sul tasto 

● Aprender a executar harmónicos naturais e artificiais 

● Semiografia musical: pizzicato, glissando, vibrato, 

● Desenvolvimento da velocidade 

● Autonomia na Afinação 
 
 

Reportório 
 

● G. Giuliano, Concerto em sol maior 

● Bartolomeu Bortolazzi - Tema e variações em sol maior 

● R. Calace, Rondo op.127 

● G. Gervásio, Drei Duos op.5 

● V. Kioulaphides, Suite for Ali 

● Reportório da Classe de conjunto 
 
 

 Nível V 
 

Formação Melódica: 
 

● Escalas maiores (até 5 sustenidos e 5 bemóis) 

● Escalas menores natural, melódica e harmónica (relativas às escalas maiores em 

estudo) 

● Acordes de 7º; 

● Transpor uma melodia, à primeira vista; 
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Formação Harmónica: 
 

● Prática/audição das seguintes progressões: 

▪ I – VI – IV – V – I; 

▪ I – VI – II – V – I; 
 

Análise musical: 
 

● Análise melódica; 

● Análise harmónica; 

● Análise de fraseado. 
 

Objetivos Técnicos 
 

● Consolidação dos conhecimentos adquiridos anteriormente 

● Consolidação da 4ª posição e introdução às restantes posições 

● Palhetada contínua (deslize e apoio), até quatro cordas 

● Aperfeiçoamento da sonoridade 

● Registos normal, metallico e sul tasto 

● Exploração, criação e improvisação 

● Classe de conjunto Orquestra de bandolins 
 
 

Conteúdos Técnicos 
 

● Consolidação de todas as práticas dos níveis anteriores 

● Aquecimento (escalas - duas oitavas) com articulações e técnicas diversificadas 

(oitavas, fusas e ordenações) com recurso a metrônomo (= 80). 

● Domínio da posição corporal correta 

● Desenvolvimento da leitura à primeira vista 

● Acordes de 4 sons e técnica de barra 

● Cadências nas principais tonalidades 

● Exercícios para mudanças de posição, em todas as cordas. 

● Semiografia musical: grupetto, duplo mordente 

● Exercícios com os registos normal, metallico, sul tasto 

● Aperfeiçoamento do trémulo e ornamentos 

● Exercícios rítmicos complexos 
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● Desenvolver a técnica de harmónicos naturais e artificiais 

● Independência na Afinação 
 
 

Reportório 

● R. Calace, Saltarello op.79 

● R. Calace, VI Mazurka op.141 

● V. Kioulaphides, Suite for Ali 

● Vivaldi, Concerto em dó maior RV 425 

● Leonhard von Call, Variationen op. 25 

● Zambrano, Suite Venezolana 

● Reportório da Classe de conjunto 
 
 

 Nível VI 
 

Formação Melódica: 
 

● Escalas maiores (até 7 sustenidos e 7 bemóis) 

● Escalas menores natural, melódica e harmónica (relativas às escalas maiores em 

estudo) 

 
Análise musical: 

 
● Continuação dos itens anteriores; 

 

Análise histórica: 
 

● Contextualização; 
 

Objetivos Técnicos 
 

● Consolidação dos conhecimentos adquiridos anteriormente 

● Consolidação de todas as posições estudadas e suas ligações 

● Acordes de 4 sons - polifonia 

● Palhetada contínua em todas as cordas (apoio, arpejo, reposição) 

● Exploração, criação e improvisação 

● Independência musical 
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● Introdução à direção artística 

● Classe de conjunto Orquestra de bandolins 

 
Conteúdos Técnicos 

 
● Correta posição instrumental 

● Aquecimento (escalas - duas oitavas) com articulações e técnicas diversificadas 

(oitavas, fuzas e ordenações) com recurso a metrônomo (= 80). 

● Coordenação global (equilíbrio da mão direita e da mão esquerda) 

● Domínio da mão direita 

● Desenvolvimento da velocidade 

● Melhoria da 5ª e 6ª posição (escalas e arpejos) 

● Autonomia na interpretação e ornamentação 

● Técnica de barra 

● Estudos rítmicos complexos 

● Independência na Afinação 
 
 

Reportório 
 

● R. Calace, Piccola Gavotta 

● R. Calace, Danza dei Nani 

● Vivaldi, Concerto em SolM, para dois bandolins 

● Beethoven, Variationen D-dur 

● Reportório da Classe de conjunto 
 
 

 
 Prática de instrumento 

 
Neste nível, o aluno desenvolveria um trabalho de análise e interpretação musical, no 

sentido de aperfeiçoar a técnica e execução instrumental. 
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PROJETOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL 
 

 Audições gerais 

 
Através das audições gerais e aulas abertas, pretende-se valorizar as boas práticas; 

fomentar a desinibição perante a apresentação de uma obra a solo ou em grupo; revelar a 

importância do trabalho interdisciplinar e divulgar as atividades do CEPAM junto dos 

Encarregados de Educação e Comunidade Escolar. 

 
 

 Audição da atividade de bandolim 

 
Esta audição ocorre no final do ano letivo e procura envolver todos os alunos de bandolim 

dos CLA. Apresenta uma dinâmica com apresentações em grupo, onde o tema de abertura é 

interpretado por todos os alunos. Este momento reforça a envolvência de todos num processo 

de entreajuda e integração em todas as dinâmicas de criação e preparação desta audição. 

Reforça a aproximação aos Encarregados de Educação, potencia a oportunidade da vivência 

musical em palco e um momento de apresentação do trabalho de todos os alunos, 

desenvolvido ao longo do ano letivo. 

 
 

 Tuna de bandolins 

 
A Tuna de Bandolins da Direção de Serviços de Educação Artística/Conservatório Escola 

Profissional das Artes da Madeira foi criada em 1999 através do Gabinete Coordenador de 

Educação Artística (GCEA) e é composta por cerca de 15 alunos. 

Este grupo tem a sua base educativa na atividade de bandolim dos Cursos Livres em Artes, 

frequentada por cerca de 40 crianças e jovens, cujo principal objetivo é integrar na música em 

conjunto e por uma organização de naipes, incentivar para a prática deste instrumento, 

aumentando os seus conhecimentos teóricos e práticos da música, de repertório e géneros 

musicais. 

O repertório interpretado inclui músicas atuais e adaptadas ao nível interpretativo dos 

alunos, orientando-os para um grau de evolução progressiva e motivadora, de forma a 

prepará-los para um futuro ingresso na Orquestra de Bandolins. 
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 Orquestra de bandolins 

 
A Orquestra de bandolins do Conservatório Escola Profissional das Artes foi criada em 

1989 e é composta por 14 jovens músicos. 

Tem a sua base educativa nos alunos de bandolim do CEPAM, que é frequentada por 

cerca de 60 crianças e jovens, com o objetivo de incentivar para a prática deste instrumento, 

aumentando os conhecimentos teóricos e práticos da música, de repertório e géneros 

musicais. Os instrumentos que integram esta Orquestra são bandolins, bandolas, violas e 

contrabaixo. O seu repertório inclui músicas dos géneros clássico, ligeiro e contemporâneo. 

 
 Concurso Infantojuvenil do CEPAM 

 
O Concurso Infantojuvenil foi criado pelo CEPAM e tem como principal objetivo 

distinguir percursos artísticos de referência e em contexto formativo, na Região Autónoma da 

Madeira (RAM). Neste concurso os candidatos prestam uma prova em cada modalidade 

escolhida. Assim, pretende-se distinguir os melhores estudantes da RAM, ao nível da 

performance artística, valorizar o ensino das artes na formação holística das crianças e jovens 

e estimular uma eventual carreira artística. 
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