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1. Caracterização da disciplina  

 

 A disciplina de Instrumento de Tecla está estruturada de uma forma progressiva, 

permitindo a aquisição de conhecimentos e competências básicas relativas à leitura, 

compreensão da partitura e domínio do instrumento (piano/órgão/cravo), paralelamente 

ao desenvolvimento musical do aluno. 

Disciplina de carácter essencialmente prático, divide-se em dois níveis de 

ensino, tendo uma correspondência direta com os anos de escolaridade do ensino 

regular, como abordado na grelha abaixo descrita: 

Ano de escolaridade 

(ensino regular) 

Grau de ensino 

(ensino artístico) 

Grau de  

Instrumento de Tecla 

11º ano 7º grau 2º grau 

12º ano 8º grau 3º grau 

 

Para os alunos do ensino supletivo secundário de música, as aulas têm a 

duração de 45 minutos distribuídos por dois alunos. 
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2. Competências a desenvolver 

 

Instrumento de Tecla é uma disciplina que visa o desenvolvimento individual das 

faculdades específicas inerentes ao desempenho instrumental, proporcionando ao 

aluno um domínio dos aspetos técnicos e expressivos básicos, sob a orientação 

exclusiva do professor. O repertório determinado no presente programa deverá ser 

abordado de maneira a adaptar o trabalho a realizar consoante as necessidades de 

cada aluno.  

O aluno deverá desenvolver capacidades nos domínios: 

 harmónico e tonal, aos níveis teórico, auditivo e de execução 

 de leitura rápida e segura da pauta dupla 

 de familiarização com a organologia do instrumento e competências 

motoras básicas 

 interpretativo-estilístico 

 de memorização 

Com o acumulativo de competências adquiridas na conclusão do curso, o aluno 

deverá ter conhecimento prático da harmonia no contexto do instrumento. Ter o 

domínio básico dos aspetos principais relativos à leitura e à execução, bem como 

estar familiarizado com o respetivo repertório, de modo a poder aplicar estes 

conhecimentos de uma forma autónoma no futuro. 

O plano de estudo de cada aluno deverá ser sempre individualizado, tendo em 

conta os conhecimentos prévios, as necessidades técnicas individuais e o gosto 

estético do aluno, promovendo, no entanto, a aquisição de novos gostos e novas 

competências. 
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3. Avaliação 

 A avaliação da disciplina de Instrumento de Tecla resulta de uma média 

ponderada dos diversos parâmetros integrados na avaliação contínua (75%), e da 

avaliação das Provas de Passagem/ Provas de Conclusão (25%). 

 

  Parâmetros da avaliação contínua (75%): 

Critérios de avaliação Cotação 

Atitudes, valores, 
comportamento e organização 

20% 

Desempenho musical na aula 
e em apresentações públicas 

(audições, concertos…) 

 
40% 

Estudo realizado em casa 40% 

 

 

No final do último período de cada ano letivo, e a partir do 1º grau, é realizada 

uma prova de passagem por cada aluno, onde é apresentado o repertório trabalhado 

durante o ano letivo, seguindo uma matriz específica para cada grau. Essa prova é 

avaliada (técnica e musicalmente) por um júri composto por professores do mesmo ou 

de outros instrumentos (no mínimo dois professores). A prova de passagem / prova de 

conclusão tem um peso de 25% na nota final do aluno. 

Assim, a fórmula que traduzirá a nota final do aluno, é : 

 

Nota final =  

  

3 x nota final de período + nota da prova de passagem 

4 
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4. Objectivos e conteúdos programáticos 

4.1 1º Grau - Instrumento de Tecla - Cravo 

Objectivos 

O aluno deve ser capaz de: 

• Ter uma postura correta perante o Cravo 

• Aplicar postura e movimentos corretos durante a execução 

• Ter domínio sobre o tempo e a pulsação durante a execução 

• Fazer diferentes articulações 

• Tocar duas vozes em simultâneo 

• Executar escalas em vários tons, harmonizar um baixo cifrado simples 

 

Conteúdos Programáticos 

Estudos/Exercícios:  Exercícios/Peça de mudança de posição, e sequências com vista ao 

desenvolvimento da destreza digital e velocidade (ex.: C.L.Hanon 

Le Jeune Pianiste Virtuose en 40 Exercices, Ahlgrimm – Manuale 

der Orgel und cembalo Technik ) 

Peças:  3 peças variadas em termos de estilo (ex.: ROSENHART, Kees (ed.) 

– 2001, The Amsterdam Harpsichord Tutor I e II ) 

Baixo Cifrado:  Baixo cifrado simples, onde poderão constar: acordes de 5ª e 

acordes de 6ª 
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Matriz da Prova de Passagem do 1º Grau 

Duração da prova: cerca de 15 minutos 

Apresenta: -  Um Estudo/Exercício 

-  Duas Peças 

-  Exercício ou peça de Baixo Cifrado 

 

Executa: 

Conteúdos selecionados Valor Aspetos a valorizar 

Estudo/Exercício 30% Domínio técnico 

2 Peças 60% 

Realização do texto musical, 
expressividade, musicalidade, 

definição do estilo da obra, fluidez 
da execução 

Baixo Cifrado 10% 

Correção harmónica, realização 

das regras do baixo contínuo 

 
 
 

  



 

8 
 

4.2 2º Grau - Instrumento de Tecla - Cravo 

Objetivos 

O aluno deve ser capaz de: 

• Ter uma postura correta perante o Cravo 

• Aplicar postura e movimentos corretos durante a execução 

• Ter domínio sobre o tempo e a pulsação durante a execução 

• Fazer diferentes articulações 

• Tocar duas vozes em simultâneo 

• Executar escalas em vários tons, harmonizar um baixo cifrado simples 

• Executar ornamentos 

• Ter consciência de estilo e de forma 

• Ter noções de fraseado e musicalidade 

• Ler à primeira vista  

 

Conteúdos Programáticos 

Estudos/Exercícios:  Uma peça de J.S.Bach - Livro de Ana Magdalena Bach,  Pequenos 

Prelúdios ou Invenções a duas vozes. Continuação dos exercícios 

de mudança de posição, e sequências (ex.: C.L.Hanon Le Jeune 

Pianiste Virtuose en 40 Exercices, Ahlgrimm – Manuale der Orgel 

und cembalo Technik ) 

Peças:  3 peças variadas em termos de estilo (ex.: ROSENHART, Kees (ed.) 

– 2001, The Amsterdam Harpsichord Tutor I e II ) 

Baixo Cifrado: Baixo cifrado simples, onde poderão constar: acordes de 5ª e 

acordes de 6ª 

 

 

  



 

9 
 

Matriz da Prova de Passagem do 2º Grau 

Duração da prova: cerca de 15 minutos 

Apresenta: -  Um Estudo/Exercício 

-  Duas Peças 

-  Exercício ou peça de Baixo Cifrado 

-  Uma leitura à primeira vista 

 

Executa: 

 

Conteúdos selecionados Valor Aspetos a valorizar 

Estudo/Exercício 25% Domínio técnico 

2 Peças 50% 

Realização do texto musical, 
expressividade, musicalidade, 

definição do estilo da obra, fluidez 
da execução 

Baixo Cifrado 15% 

Correção harmónica, realização 

das regras do baixo contínuo 

Leitura à primeira vista 10% 
Leitura correta do texto musical, 

fluidez da execução 
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