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1. Introdução 
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Tendo em conta os valores educacionais que partilho, o principal objetivo da atividade é o de 

desenvolver da melhor forma possível nos alunos um conjunto de experiências e 

conhecimentos específicos, elevando a sua individualidade e a integração no grupo social ao 

qual estão inseridos, contribuindo desta forma para o enriquecimento sociocultural da nossa 

sociedade. Pretendo sobretudo que os alunos desenvolvam na prática da atividade o “prazer” 

pela execução de um instrumento musical, bem como na vontade de partilhá-lo com os outros, 

resumidamente, a sua elevação sociocultural. 

Assim encontra-se inserido neste documento a planificação e programação dos objetivos e 

conteúdos da atividade, de forma a proporcionar aos alunos uma evolução gradual quer a nível 

técnico/interpretativo, como no aumento do leque de experiências, no desenvolvimento da sua 

sensibilidade e sentido estético, tendo sempre em conta que no binómio ensino/aprendizagem 

é necessário dominar os conhecimentos de cariz pedagógico e adaptá-los às situações 

existentes. 

Um dos aspetos relevantes na evolução educativa dos alunos passa pela participação destes 

em audições musicais, quer a nível individual e em grupo, assim como a frequência assídua às 

classes de conjunto (Orquestras de Sopros) e outros espetáculos promovidos pelo 

Conservatório, pois este tipo de experiências permite ao aluno adquirir um conjunto de 

competências relacionadas com o seu “ser social” e o saber estar em sociedade. 
             

2. INICIAÇÃO 
Objetivos  

 

●  Conhecimento sobre a nomenclatura técnica sobre as diferentes partes mecânicas do 

instrumento; 

●  Contextualização histórico-musical sobre o Instrumento; 

●  Desenvolvimento da leitura ritmo-melódica; 

●  Domínio da técnica de execução do instrumento (dedilhação); 

●  Domínio da técnica de respiração; 

●  Identificação de figuras rítmicas; 

●  Identificação de notas na pauta; 

●  Montagem e desmontagem correta das várias partes do instrumento; 

●  Noção de pauta, compasso, pulsação, divisão e ritmo; 

●  Posicionamento correto da embocadura para a produção/emissão de som; 

●  Posicionamento correto das mãos, corpo e embocadura em relação ao instrumento; 

● Associação das notas escritas na pauta com a sua execução no instrumento; 



SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
CONSERVATÓRIO – ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA, ENG.LUIZ PETER CLODE 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 

Orientações programáticas – Saxofone 
 

Pág. 4 
MOD.68 – Rev.2 – 12/2020 

 

● Associação das notas escritas na pauta com a sua execução no instrumento; 

● Desenvolvimento da criatividade e improvisação, 

● Desenvolvimento da leitura ritmo-melódica; 

● Desenvolvimento do sentido auditivo; 

● Domínio da técnica de execução do instrumento (dedilhação); 

● Domínio da técnica de respiração; 

● Domínio de diferentes articulações. 

● Identificação das figuras rítmicas; 

● Identificação de notas na pauta; 

● Identificação e execução de compassos simples; 

● Posicionamento correto da embocadura para a produção/emissão de som; 

● Integração e preparação dos alunos para a frequência da classe de Conjunto Orquestra 

de Sopros B; 

 

Conteúdos 

● Escalas Diatónicas Maiores de Dó, Sol, Fá e respetivos arpejos; 

● Escalas Diatónicas Maiores de Dó, Sol, Ré, Lá, Fá, Si b, Mi b e respetivos arpejos; 

● Execução das obras da Orquestra de Sopros B. 

● Execução de obras do livro “Kids Play Hits”, de Haske; 

● Execução de obras do Livro “Saxophone with piano accompaniment – Standards and 

Jazz”, Amsco publications; 

● Execução do método “Look, Listen & Learn”-1, Philip Sparke, de Haske  

● Execução do método técnico “Nouvelle Méthode pour l’étude de tous les saxophones”, 

Raymond Briard; 

● Execução do método técnico de S. Verroust (Lição 80 à 100); 

● Execução do Método técnico de S. Verrust (Lição 1 à 40). 

● Exercícios de colocação sonora (domínio das dinâmicas p, mf e f); 

● Exercícios de colocação sonora; 

● Exercícios de controlo da afinação; 

● Exercícios de leitura melódica; 

 

● 

● Exercícios de leitura rítmica ( ,  ,  ,    e respetivas pausas); 

● Exercícios de leitura rítmica ( , , , ,  e respetivas pausas); 

● Exercícios técnicos e de dedilhação. 
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3. BÁSICO 

Nível I 

Objetivos  

●  Domínio da técnica de respiração; 

● Posicionamento correto da embocadura para a produção/emissão de som; 

● Domínio da colocação sonora; 

● Domínio de diferentes articulações; acentuado, legatto, stacatto, tenutto e marcatto; 

● Domínio da técnica de execução do instrumento (cromatismos); 

● Identificação de notas na pauta; 

● Domínio das Escalas Diatónicas Maiores; 

● Identificação das figuras rítmicas; 

● Desenvolvimento da leitura ritmo-melódica; 

● Desenvolvimento da leitura rítmica (ponto de aumentação e ritmos sincopados); 

● Desenvolvimento da criatividade e improvisação; 

● Identificação e execução de compassos simples (quaternário, ternário e binário); 

● Identificação e execução de compassos compostos; , , ; 

● Identificação e execução de símbolos de repetição e mudança de andamento (rall., A 

tempo, accel.); 

● Desenvolvimento da prática da música de conjunto na formação de quarteto de 

saxofones; 

● Preparação dos alunos para a frequência da classe de Conjunto Orquestra de Sopros B. 
 

 

Conteúdos 

● Exercícios de colocação sonora (domínio das dinâmicas; pp, p, mf, f, ff, fp); 

● Exercícios técnicos e de dedilhação; 

● Exercícios de controlo da afinação; 

● Exercícios de leitura rítmica a uma e duas partes ( , , , ,  e respetivas pausas); 

● Escalas Diatónicas Maiores de Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Fá, Si b, Mi b e respetivos arpejos; 

● Exercícios cromáticos; 

● Escalas Cromáticas de Sol e Fá; 

● Exercícios técnicos para saxofone; 

● Execução das obras da Orquestra de Sopros B. 

 

Estudos 

● Execução do método “Look, Listen & Learn”-2, Philip Sparke, de Haske (Lição 1 à lição 15); 
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● Execução do método “24 Études faciles”, Marcel Mule. 

 

Obras 

● Execução de obras do livro “Kids Play Hits”, de Haske; 

● Execução de obras do livro “Swing to Me”, Leslie Searle, de Haske; 

● Execução de obras do Livro “Saxophone with piano accompaniment – Standards and 

Jazz”, Amsco publications; 

● Execução de obras do livro « Pièces Classiques 3” – L’enseignement moderne du 

saxophone, collection réalisée et dirigée par Jean-Yves Fourmeau – pour saxophone alto 

et piano, Gérard Billaudot Éditeur; 

● Execução das obras da Orquestra de Sopros B. 

Nível II 

Objetivos  

 

●  Domínio da técnica de respiração; 

●  Domínio da colocação sonora; 

●  Domínio de diferentes articulações; acentuado, legatto, stacatto, tenutto e marcatto; 

●  Domínio da técnica de execução do instrumento (cromatismos); 

●  Identificação de notas na pauta; 

●  Domínio das Escalas Diatónicas Maiores; 

● Identificação e domínio das Escalas Diatónicas Menores Naturais, Harmónicas e 

Melódicas; 

●  Identificação das figuras rítmicas; 
 

●  Desenvolvimento da leitura ritmo-melódica; 

●  Desenvolvimento da leitura rítmica (ponto de aumentação e ritmos sincopados); 

●  Desenvolvimento da criatividade e improvisação; 

●  Identificação e execução de compassos simples; 

●  Identificação e execução de compassos compostos; , , . 

●  Identificação e execução de símbolos de repetição e mudança de andamento (rall., A 

tempo, accel.); 

● Desenvolvimento da prática da música de conjunto na formação de quarteto de saxofones; 

●  Preparação dos alunos para a classe de Conjunto Orquestra de Sopros B. 

 

Conteúdos 
 

● Exercícios de colocação sonora (domínio das dinâmicas; pp, p, mf, f, ff, fp). 
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● Exercícios técnicos e de dedilhação. 

● Exercícios de leitura e identificação de notas na pauta . 

● Exercícios de controlo da afinação. 

● Exercícios de leitura rítmica a uma e duas partes ( , , , ,  e respetivas pausas).. 

● Escalas Diatónicas Maiores de Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Fá, Si b, Mi b, Lá b e respetivos 

arpejos. 

● Escalas Diatónicas Menores Naturais, Harmónicas e Melódicas de Lá, Mi, Si, Ré e Sol. 

● Exercícios cromáticos. 

● Escalas Cromáticas de Sol e Fá. 

● Execução de exercícios técnicos específicos. 

● Audição e interpretação de temas de diferentes épocas e géneros musicais. 

● Execução das obras da Orquestra de Sopros B. 
 

 

Estudos 
 

● Execução do método “Look, Listen & Learn”-2, Philip Sparke, de Haske (Lição 15 à lição 20); 

● Execução do método “Look, Listen & Learn”-3, Philip Sparke, de Haske (Lição 1 à lição 5); 

● Execução do método “24 Études faciles”, Marcel Mule; 

● Execução do método “24 Études Journalières”, Klosé; 

● Execução do método “35 Etudes Techniques”, René Decouais. 
 

 

 

Obras 

● Execução de obras do livro “Kids Play Hits”, de Haske; 

● Execução de obras do Livro “Saxophone with piano accompaniment – Standards and 

Jazz”, Amsco publications; 

● Execução de obras do livro «Pièces Classiques 3” – L’enseignement moderne du 

saxophone, collection réalisée et dirigée par Jean-Yves Fourmeau – pour saxophone alto 

et piano, Gérard Billaudot Éditeur»; 

● Execução de obras do livro “Swing to Me”, Leslie Searle, de Haske; 

● Execução das obras da Orquestra de Sopros B. 

 

 Nível III 

Objetivos  

●  Domínio da técnica de respiração; 

● Domínio da colocação sonora (aperfeiçoamento do som); 
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● Domínio de diferentes articulações; 

● Desenvolvimento da leitura ritmo-melódica; 

● Desenvolvimento da leitura rítmica; 

● Desenvolvimento da criatividade e improvisação; 

● Identificação e execução de compassos simples e compostos; 

● Identificação e execução de símbolos de repetição e mudança de andamento; 

● Domínio das Escalas Diatónicas Maiores e respetivos arpejos; 

● Domínio das Escalas Diatónicas Menores; Natural, Harmónica, Melódica e respetivos 

arpejos; 

● Domínio técnico dos cromatismos; 

● Domínio das linguagens interpretativas nos diferentes contextos musica (Géneros, 

épocas, estilos e culturas); 

● Desenvolvimento da prática da música de conjunto na formação de quarteto de 

saxofones; 

● Preparação dos alunos para a integração na classe de Conjunto “Orquestra de Sopros da 

DSEAM”. 
 

 

Conteúdos 

● Exercícios cromáticos; 

● Escalas cromáticas de Si, Dó, Ré, Mi e Fá; 

● Exercícios técnicos específicos; 

● Escalas Diatónicas Maiores de Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Fá, Si b, Mi b, Lá b e respetivos 

arpejos com diferentes articulações; 

● Escalas Diatónicas Menores Naturais, Harmónicas e Melódicas de Lá, Mi, Si, Fá #, Ré, 

Sol, Dó e respetivos arpejos; 

● Exercícios de leitura rítmica a uma e duas partes; 

● Exercícios de leitura ritmo-melódica; 

● Audição e interpretação de temas de diferentes épocas e géneros musicais. 
 

 

Estudos 

● Execução do método “Look, Listen & Learn”-3, Philip Sparke, de Haske (Lição 5 à lição 20); 

● Execução do método “35 Etudes Techniques”, René Decouais; 

● Execução do método “50 Études Faciles et Progressives”, Guy Lacour. 
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Obras 

● Execução de obras do livro « Pièces Classiques 5” – L’enseignement moderne du 

saxophone, collection réalisée et dirigée par Jean-Yves Fourmeau – pour saxophone alto 

et piano, Gérard Billaudot Éditeur; 

● Execução da obra “The Little Negro”, de Claude Debussy, para saxofone e piano; 

● Execução de obras do livro “Swing to Me”, Leslie Searle, de Haske; 

● Execução de obras do livro “Jazz - Standards and Jazz for Saxophone”, Paul Honey, 

Wise Publications; 

● Execução das obras da Orquestra de Sopros. 

 

4. COMPLEMENTAR 
 

Nível IV 

Objetivos  

 

● Domínio da colocação sonora (aperfeiçoamento do som); 

●  Domínio de diferentes articulações; 

●  Desenvolvimento da leitura rítmica; 

●  Desenvolvimento da criatividade e improvisação; 

●  Identificação e execução de compassos simples, compostos e mistos; 

●  Domínio das Escalas Diatónicas Maiores e respetivos arpejos; 

●  Domínio dos Arpejos de 7ª Maior e 7ª Dominante com inversões; 

●  Domínio das Escalas Diatónicas Menores; Natural, Harmónica, Melódica e respetivos 

arpejos; 

●  Domínio técnico dos cromatismos; 

●  Domínio das linguagens interpretativas nos diferentes contextos musica (Géneros, 

épocas, estilos e culturas); 

●  Desenvolvimento da prática da música de conjunto na formação de quarteto de 

saxofones; 

●  Preparação dos alunos para a classe de Conjunto “Orquestra de Sopros da DSEAM”. 

 

Conteúdos 

● Exercícios cromáticos; 

●  Escalas cromáticas; 

● Escalas Diatónicas Maiores e respetivos arpejos com diferentes articulações; 
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●  Arpejos de 7ª Maior e 7ª Dominante na 1ª, 2ª e 3ª inversão; 

●  Escalas Diatónicas Menores Naturais, Harmónicas e Melódicas de Lá, Mi, Si, Fá #, Dó #, 

Ré, Sol, Dó, Fá e respetivos arpejos; 

●  Exercícios de leitura rítmica a uma e duas partes; 

●  Exercícios técnicos específicos; 

●  Audição e interpretação de temas de diferentes épocas e géneros musicais. 

 

Estudos 

● Execução do método “24 Études Journalières”, Klosé; 

●  Execução do método “50 Études Faciles et Progressives”, Guy Lacour; 

●  Execução do método “18 Exercices ou Etudes ”, Marcel Mule; 

● Execução do método “Fifteen Two-Part Inventions”, J.S.Bach, adaptado para dois 

saxofones por Larry Teal. 

 

Obras 

● Execução de obras do livro « Pièces Classiques 5” – L’enseignement moderne du 

saxophone, collection réalisée et dirigée par Jean-Yves Fourmeau – pour saxophone alto 

et piano, Gérard Billaudot Éditeur ; 

●  Execução de obras do livro “Jazz - Standards and Jazz for Saxophone”, Paul Honey, 

Wise Publications; 

●  Execução do “5 ème Solo de Concert”, J. B. Singelée, para saxofone e piano”;  

●  Execução da obra “Take Five”, de Paul Desmond, para saxofone e piano; 

●  Execução de obras especificamente arranjadas para quarteto de saxofones; 

●  Execução das obras da Orquestra de Sopros. 
 

Nível V 

Objetivos  

 

●  Domínio da colocação sonora (aperfeiçoamento do som); 

●  Domínio da técnica sobre os harmónicos; 

●  Domínio de diferentes articulações; 

●  Desenvolvimento da criatividade e improvisação; 

●  Identificação e execução de compassos simples, compostos e mistos; 

●  Domínio das Escalas Diatónicas Maiores e respetivos arpejos; 

●  Domínio dos Arpejos de 7ª Maior e 7ª Dominante com inversões; 
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●  Domínio das Escalas Diatónicas Menores; Natural, Harmónica, Melódica e respetivos 

arpejos; 

●  Domínio dos arpejos de 7ª menor com inversões; 

●  Domínio das linguagens interpretativas nos diferentes contextos musicais (Géneros, 

épocas, estilos e culturas); 

●  Desenvolvimento da prática da música de conjunto na formação de quarteto de 

saxofones; 

●  Preparação dos alunos para a classe de Conjunto “Orquestra de Sopros da DSEAM”. 

 

Conteúdos 

● Escalas cromáticas; 

●  Escalas Diatónicas Maiores e respetivos arpejos com diferentes articulações; 

●  Arpejos de 7ª Maior e 7ª Dominante na 1ª, 2ª e 3ª inversão; 

●  Escalas Diatónicas Menores Naturais, Harmónicas e Melódicas de e respetivos arpejos; 

●  Arpejos de 7ª Menor na 1ª, 2ª e 3ª inversão; 

●  Exercícios técnicos específicos; 

●  Exercícios práticos para a exploração dos harmónicos no instrumento; 

●  Audição e interpretação de temas de diferentes épocas e géneros musicais. 

 

Estudos 

● Execução do método “18 Exercices ou Études ”, Marcel Mule; 

●  Execução do método “Fifteen Two-Part Inventions”, J.S.Bach, adaptado para dois 

saxofones por Larry Teal; 

●  Execução do método “18 Petites Études”, Joachim Andersen. 

 

Obras 

● Execução de obras do livro “Jazz - Standards and Jazz for Saxophone”, Paul Honey, 

Wise Publications; 

●  Execução do “3 ème Solo de Concert”, J. B. Singelée, para saxofone e piano”; 

●  Execução do “Concerto nº. 6, Opus 3 (RV 356) ”, Antonio Vivaldi, para saxofone e piano”; 

●  Execução de obras especificamente arranjadas para quarteto de saxofones; 

●  Execução das obras da Orquestra de Sopros. 
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Nível VI 

Objetivos  

 

●  Domínio da colocação sonora (aperfeiçoamento do som); 

●  Domínio da técnica sobre os harmónicos; 

●  Desenvolvimento da criatividade e improvisação; 

●  Domínio das Escalas Diatónicas Maiores e relativas menores com os respetivos arpejos 

maiores e menores com inversões; 

●  Domínio dos arpejos de 7ª com inversões; 

●  Domínio das linguagens interpretativas nos diferentes contextos da música (Géneros, 

épocas, estilos e culturas); 

●  Desenvolvimento da prática da música de conjunto na formação de quarteto de 

saxofones; 

●  Preparação dos alunos para a classe de Conjunto “Orquestra de Sopros da DSEAM”. 

 

Conteúdos 

● Escalas cromáticas; 

●  Escalas Diatónicas Maiores e relativas menores e respetivos arpejos com diferentes 

articulações e ritmos; 

●  Arpejos de 7ª na 1ª, 2ª e 3ª inversão; 

●  Arpejos de 7ª Menor na 1ª, 2ª e 3ª inversão; 

●  Exercícios técnicos específicos; 

●  Exercícios práticos para a exploração dos harmónicos no instrumento; 

●  Audição e interpretação de temas de diferentes épocas e géneros musicais. 

 

Estudos 

● Execução do método “18 Exercices ou Études ”, Marcel Mule; 

●  Execução do método “Fifteen Two-Part Inventions”, J.S.Bach, adaptado para dois 

saxofones por Larry Teal; 

●  Execução do método “18 Petites Etudes”, Joachim Andersen. 

 

Obras 

● Execução da obra para saxofone e piano, “Sonata nº. 6”, J. S. Bach; 

●  Execução da obra para saxofone e piano, “Suite Hellénique”, Pedro Iturralde; 
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●  Execução de obras especificamente escritas para quarteto de saxofones; 

●  Execução das obras da Orquestra de Sopros. 

 

5. AVALIAÇÃO 
Componente geral 

● Leitura rítmica; 

● Leitura ritmo-melódica; 

● Domínio das escalas e arpejos; 

● Identificação de compassos simples e compostos; 

● Identificação de símbolos de repetição; 

● Identificação das nomenclaturas referentes aos vários andamentos; 

● Potencial criativo na técnica da improvisação; 

● Interpretação. 

Componente específica 

● Capacidade respiratória. 

● Domínio da técnica para a produção de som. 

● Qualidade/projeção do som. 

● Postura. 

● Afinação. 

● Versatilidade na articulação. 

● Técnica do instrumento. 

● Versatilidade da embocadura (capacidade na execução de instrumentos diferentes dentro 

do grupo). 

● Interpretação nos vários géneros/estilos musicais aos quais o instrumento está 

intimamente direcionado. 

Componente sócio - afetiva 

● Comportamento; 

● Atitude; 

● Assiduidade. 

Participação em projetos inerentes à atividade e ao Conservatório. 
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6. BIBLIOGRAFIA / DISCOGRAFIA / WEBGRAFIA 
●  “Look, Listen & Learn”-1, Philip Sparke, de Haske; 

●  “Look, Listen & Learn”-2, Philip Sparke, de Haske; 

●  “Look, Listen & Learn”-3, Philip Sparke, de Haske; 

●  “Kids Play Solo”, de Haske; 

●  “Kids Play Hits”, de Haske; 

●  “Saxophone with piano accompaniment – Standards and Jazz”, Amsco publications; 

●  “Swing to Me”, Leslie Searle, de Haske; 

●  “Jazz - Standards and Jazz for Saxophone”, Paul Honey, Wise Publications; 

● Método técnico de S. Verrust; 

● “Nouvelle Méthode pour l’étude de tous les saxophones”, Raymond Briard ; 

● “24 Études faciles”, Marcel Mule ; 

● “24 Études Journalières”, Klosé ; 

● “35 Etudes Techniques”, René Decouais ; 

● “50 Études Faciles et Progressives”, Guy Lacour ; 

● “18 Exercices ou Etudes”, Marcel Mule ; 

● “Fifteen Two-Part Inventions”, J.S.Bach, adaptado para dois saxofones por Larry Teal ; 

● “18 Petites Etudes”, Joachim Andersen ; 

● “Pièces Classiques 3” – L’enseignement moderne du saxophone, collection réalisée et 

dirigée par Jean-Yves Fourmeau – pour saxophone alto et piano, Gérard Billaudot 

Éditeur ; 

● “Pièces Classiques 5” – L’enseignement moderne du saxophone, collection réalisée et 

dirigée par Jean-Yves Fourmeau – pour saxophone alto et piano, Gérard Billaudot 

Éditeur. 
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