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Informações da Disciplina
Provas de Acesso à EACMCGA - CONDIÇÕES GERAIS
Para admissão à frequência de qualquer dos cursos ministrados neste Conservatório de Música (EACMCGA) é realizada uma prova de
seleção a Formação Musical (40%) e ao Instrumento a que se candidata (60%).

Prova de acesso ao curso básico 5.º ano/1.º grau (60% média ponderada final): cada Prova será classificada
até 200 pontos
Obs. A 2ª prova (Aptidão Instrumental) é composta por 2 itens perfazendo o total de 200 pontos.

AVALIAÇÃO: cada componente 200 pontos (20 valores)
Prova
1ª Prova
2ª Prova
a)
b)

Conteúdo
Aptidão musical
Aptidão Instrumental
Exercícios vocais
Uma canção à escolha do candidato

Pontuação
200
200
75
125

Peso percentual
10%
50%

Consultar programa das disciplinas (formação musical e instrumento) do ano/grau anterior ao que se candidata.
Exemplo: candidato ao 1.º grau deverá consultar programa do final do 4.º ano de iniciação.

Prova de acesso ao curso secundário (200 pontos) – 60 % do peso final

AVALIAÇÃO: cada componente 200 pontos (20 valores)
Prova
1ª Prova
2ª Prova
a)
b)

Conteúdo
Aptidão musical
Aptidão Instrumental
Exercícios vocais
Dois temas: à escolha do candidato e
um obrigatório (standard maior ou menor)

Pontuação
200
200
75
125

Peso percentual
10%
50%

Consultar programa das disciplinas (formação musical e instrumento) do ano/grau anterior ao que se candidata.
Exemplo: candidato ao 10.º/1º ano deverá consultar programa do final do 9º ano/5.º grau.
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Provas de Transferência para a EACMCGA - CONDIÇÕES GERAIS

Os alunos que já frequentam uma escola do ensino artístico especializado da música, da rede pública ou
da rede particular e cooperativa, e que pretendam ingressar na EACMCGA , não fazem acesso por via da
prova de acesso. A estes alunos aplica-se o processo de transferência.
As transferências devem solicitadas na escola de origem após a publicação das classificações finais e no
ato da renovação de matrícula.
Estes alunos serão sujeitos a provas de aferição que serão calendarizadas em função dos pedidos que
derem entrada nos serviços de administração escolar da AECMCGA.
Para estas provas deverá ser consultada a matriz da prova trimestral do 3.º período letivo, do ano/grau
imediatamente anterior ao qual se candidata
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CURSO SECUNDÁRIO: 1º,2º,3ºAnos/10º,11º, 12ºAnos
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios, o tipo de trabalhos e ferramentas de avaliação a aplicar, são da inteira responsabilidade do professor

Peso percentual de cada período na avaliação final de frequência:
1º Período = 25%; 2º Período = 40%; 3º Período = 35%
Percentagem
Domínio
avaliação

da

- Cognitivo
- Capacidades e
competências

Critérios gerais

Critérios específicos

- Aquisição de competências
essenciais e específicas
- Domínio dos
programáticos

conteúdos

- Aplicação de conhecimentos a
novas situações
- Evolução na aprendizagem

Instrumentos
indicadores
de
avaliação

Períodos

Totais

1º

2º

3º

50%

50%

50% /
30% *

- Postura
- Respiração

Avaliação contínua

- Registração

75% /
80% *

- Ressonância
- Articulação
- Interpretação

Provas internas /
Prova Global a)

25%

25%

25% /
50 %*

Observação direta

25%

25%

25% /
20% *

- Improvisação
- Assiduidade e pontualidade
- Desenvolvimento do sentido de
responsabilidade e autonomia
- Atitudes e valores

- Desenvolvimento do espírito de
tolerância, de seriedade, de
cooperação e de solidariedade
- Manifestação de hábitos de
trabalho

- Apresentação do material necessário à
aula
- Interesse e empenho
- Cumprimento das tarefas propostas

25% /
20% *

- Participação nas atividades da escola,
dentro e fora da sala de aula
- Postura nas apresentações públicas,
quer como participante quer como
ouvinte

* 3º ano
a) - As prova globais / recitais de conclusão dos cursos básico e secundário são de caráter obrigatório; a não comparência injustificada determina a
retenção no respetivo grau à disciplina.

3

ESCOLA ARTÍSTICA DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA CALOUSTE GULBENKIAN, AVEIRO
Departamento Curricular: Canto, Classes de Conjunto, Línguas de reportório, Acompanhamento e Expressões
Grupo disciplinar: CANTO JAZZ
2021/2022

Objetivos Gerais
Os objetivos desenvolvidos no Curso Secundário deverão ser um estimulo para o trabalho de pesquisa e abordagem de novos
repertórios, visando o desenvolvimento intelectual e performativo. Deverão igualmente suscitar o desejo permanente de
aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração.
Deve estimular-se a musicalidade do aluno, bem como a iniciativa e o sentido crítico, com o objetivo de o tornar cada vez mais
autónomo.
Objetivos Específicos
- Boa postura corporal
- Boa qualidade de som
- Técnicas sobre controlo físico do instrumento canto
- Conhecimento sobre os diferentes constituintes do aparelho vocal
- Conhecimento e exploração prática sobre diferentes modos e efeitos expressivos vocais
- Conhecimento histórico, audição consciente e estudo prático sobre os diferentes subgéneros do jazz, através de uma
abordagem cronológica
- Conhecimento e audição consciente e estudo prático sobre cantores e improvisação vocal jazzística
- Técnica sobre escalas/modos, quatríades, progressões harmónicas e frases comuns da linguagem jazzística
- Desenvolvimento de um sentido rítmico: pulsação, compasso, figuras rítmicas e, especificamente, swing
- Desenvolvimento dos articuladores: articulação rítmica e exploração sobre scat
- Desenvolvimento do controlo da afinação e entoação
- Desenvolvimento da leitura rítmica e melódica aplicada ao canto jazz
- Desenvolvimento de um treino auditivo sólido
- Repertório jazzístico e estruturas harmónicas convencionais
- Recursos expressivos musicais
-Técnicas de improvisação exploradas a partir de uma abordagem cronológica, ligadas ao diferentes subgéneros jazzísticos
- Técnicas de imitação, transcrição, análise e levantamento de frases/padrões de um tema e solo
- Criar autonomia no estudo e na performance
- Desenvolver a capacidade de reflexão, de contínua aprendizagem e de exploração criativa
- Proporcionar o desenvolvimento da criatividade e da livre exploração artística
Recursos didáticos
- Contemporary singer, Anne Peckham
- Contemporary singer workout, Anne Peckham
- The Structure of Singing, Richard Miller
- Vocal Method, Op. 31, M. Marchesi
- Complete Vocal Technique, Cathrine Sadolin
- The vocal athlete application and technique for the hybrid singer, Marci Rosenberg & Wendy D. Leborgne
- iReal
- Real books
- Scat! Vocal Improvisation, Bob Stoloff
- Blues Scatitudes, Bob Stoloff
- Instru-Vocal Approach, Bob Stoloff
- How to improvise, Hal Crook
- Ready, Aim, Improvise!, Hal Crook
Competências
1) TÉCNICA
1.1. O corpo como produtor do som
- Proporcionar vivências sonoras espontâneas através da voz
- Tomar consciência da relação Corpo-Voz
- Analisar os sons produzidos
- Compreender a fisiologia do fenómeno vocal
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- Conhecer os órgãos vocais
- Compreender o papel de cada um dos órgãos vocais
- Adquirir hábitos de postura correta
- Compreender e controlar os mecanismos de inspiração e expiração
- Reconhecer diferentes “modos de inspiração”
- Dominar a coordenação muscular para emissão vocal: ataques onset e finais de frase release
- Dominar o sopro fonatório (reter e aumentar o seu poder)
- Dominar técnicas de relaxamento corporal e de desenvolvimento muscular
- Ativar/flexibilizar os músculos que intervêm diretamente na produção vocal
- Desenvolver o controlo sobre a afinação
- Conhecer e explorar com os ressoadores da voz
- Conhecer e explorar com os articuladores da voz
- Conhecer, desenvolver e explorar toda a extensão vocal
- Conhecer os diferentes registos e suas características
- Realizar corretamente as mudanças de registo
- Conhecer e estudar diferentes métodos de técnica vocal
- Aprofundar o conhecimento da própria voz

1.2. A voz como meio de expressão e comunicação
- Compreender e explorar com consoantes e vogais na produção sonora
- Compreender e explorar com os diferentes ressoadores do aparelho vocal: vogais
- Compreender e explorar com os diferentes articuladores do aparelho vocal: consoantes
- Detetar a importância das vogais na sonoridade das palavras
- Compreender a voz e a palavra como materiais dúcteis
- Explorar o scat como forma melódica
- Descobrir potencialidades expressivas
- Compreender e explorar livremente com sound colour
- Compreender e explorar com o timbre livremente
- Desenvolver o controlo dinâmico
- Compreender e explorar diferentes modos vocais: neutral, curbing, overdrive, belting, twang, entre outros
- Compreender e explorar diferentes efeitos expressivos vocais: adição de ar, vibrato, ornamentação, portamentos, entre outros
- Compreender, analisar e estudar a técnica vocal e forma de expressão musical de diversos cantores
1.3. Os fatores psicológicos do fenómeno vocal
- Estabelecer uma relação saudável entre a voz e o corpo
- Sentir prazer na exteriorização vocal
1.4. . O corpo como recetor do som
- Analisar o fenómeno auditivo
- Perceber e localizar um som
- Desenvolver o controlo sobre afinação
- Adquirir hábitos de escuta sensível
- Ouvir e compreender os constituintes da temática musical: estilo, forma, arranjo, estrutura melódica, harmónica e rítmica
- Ouvir e reproduzir diferentes constituintes da temática musical: estrutura, melodia, linhas de baixo, harmonia e ritmo
- Saber identificar, cantar e reagir a diferentes escalas/ modos, arpejos e progressões harmónicas
- Dominar diferentes progressões harmónicas: V I maior e menor, II V I maior e menor; turn-arounds maiores e menores em
diferentes movimentações (tons inteiros, ciclo de quartas, cromáticas, aleatórias)
- Relacionar a exploração destes recursos com o trabalho técnico da voz
- Saber estudar e explorar criativamente com os recursos estudados
1.5. Voz e saúde
- Reconhecer a existência e variedade de problemas vocais
- Conhecer processos de profilaxia das afeções vocais
- Conhecer e aplicar cuidados de higiene do aparelho fonador
- Realizar exercícios adequados à solução de eventuais problemas vocais
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2.1 Temas
- Conhecer e compreender cronologicamente a história do jazz
- Conhecer e compreender cronologicamente a história do jazz vocal
- Conhecer e interpretar temas de diversos subgéneros do jazz: era swing, bebop, cool jazz, hardbop, modal, free jazz
- Conhecer e interpretar temas de estruturas convencionais: blues simples, jazz blues, blues menor, standards maiores e
menores, intermodais, rhythm changes, modalismo
- Criar autonomia para explorar repertório escolhido pelo aluno, fora ou dentro do universo jazzístico, sempre que adaptado às
suas competências musicais e estimulando a análise técnica, melódica, rítmica e harmónica do tema e o desenvolvimento técnico
- Fomentar o desenvolvimento da exploração criativa sobre os temas obrigatórios e livres
2.2 Interpretação
- Utilizar corretamente, na sua fonética, a língua associada ao tema a estudar
- Analisar e interpretar textos
- Analisar a letra em relação à sua métrica e conteúdo
- Relacionar a expressão do conteúdo textual com recursos expressivos musicais: exploração tímbrica, sound colour, dinâmicas,
variação rítmica e melódica e diversos modos e efeitos vocais
- Utilizar com controlo as emoções para a expressão musical
- Promover o controlo emocional na apresentação pública
- Aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos
3) IMPROVISAÇÃO
3.1 Técnicas de improvisação
- Explorar a improvisação livremente com a voz
- Explorar a improvisação em diferentes estilos e contextos musicais
- Saber improvisar em diversas estruturas convencionais do repertório jazzístico: estruturas blues, standards maiores e menores,
rhythm changes, temas intermodais, temas modais
- Estudar improvisação sobre diferentes abordagens rítmicas, com destaque sobre o swing
- No estudo de um tema, compreender a relação entre a melodia e o contexto harmónico-rítmico
- Saber improvisar com a melodia (variação melódico-rítmica), criar intensidade e construir uma história musical
- Dominar o contexto harmónico-rítmico do tema a estudar
- Saber cantar diferentes camadas harmónicas do tema a estudar: fundamentais, terceiras, quintas e sétimas, voice leading,
conexão linear
- Conhecer e praticar diferentes técnicas de abordagem à improvisação: variação melódica, desenvolvimento motívico, padrões
digitais, encadeamento de arpejos, entre outros
- Analisar diversas abordagens à improvisação através do estudo de referências do repertório jazzístico
- Ser criativo no estudo e na abordagem à improvisação
3.2 Técnicas de transcrição
- Estudar referências vocais e instrumentais da história jazzística
- Saber imitar, transcrever e analisar melodias e solos vocais/instrumentais
- Explorar com a imitação vocal e instrumental
- Desenvolver competências de transcrição
- Desenvolver competências de análise sobre frases na sua relação melódica, harmónica e rítmica
- Saber levantar, desenvolver padrões e transpor a diferentes tonalidades
- Explorar criativamente com os recursos estudados

3º Ano
Objetivos Gerais
Preparar o aluno para:
Realizar um recital público
Preparar para acesso ao ensino superior
Contacto com o exterior através de concursos, masterclasses, recitais entre outros
Maior autonomia e desenvolvimento das suas ideias musicais
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Pleno desenvolvimento da personalidade, da formação do carácter e da cidadania, através de uma reflexão consciente sobre os
valores musicais, estéticos, morais e cívicos
Desenvolver a capacidade para o trabalho e proporcionar, com base numa sólida formação geral, uma formação específica para a
ocupação de um justo lugar na vida ativa
Reforçar os hábitos de trabalho, individual e em grupo, e favorecer o desenvolvimento de atitudes de reflexão metódica

1º Período
- Blues tradicional
1º
ano

2º
ano

- Era Swing: Standard
maior (s/ dominantes
secundárias)

100
+
100

- Standard II (sub.
tritónicas)

40
+

- Jazz blues (melodia
bebop)

40
+

- Bebop: Rhythm
Changes

40
+

- Tema livre

40
+

- Técnicas de
transcrição

3º
ano

2º Período
- Standard maior (c/
dominantes secundárias)

3º Período
70
+

- Standard menor
- Blues menor

50
+
50
+
50
+
50

- Jazz blues

70
+

- Técnicas de transcrição

60

- Técnicas de transcrição

- Standard III (intermodais)

50
+

- Tema cool jazz

50
+

- Tema bebop II

50
+

- Tema hardbop

50
+

- Tema livre

50
+

- Tema livre

50
+

- Técnicas de transcrição

50

- Tema livre

- Técnicas de transcrição

50

40

- Tema hardbop II

50
+

- Tema modal II

- Tema modal

50´
+

- Free Jazz

- Tema livre

50
+

- Técnicas de
transcrição

50

- Tema livre
- Técnicas de transcrição

50
+
50
+
50
+

PROVA GLOBAL/RECITAL**
-Construção de uma performance
musical, apresentada na forma de
concerto, sobre um temática
contextualizada e à escolha do aluno

200

50

Provas Trimestrais (200 pontos) O programa de um período, do 1º e 2º ano não pode ser repetido nos seguintes.

*3º ano-Projeto artístico (opcional) 1º e 2º períodos (duração de 10’), 3º período (duração de 15’)
**3º período do 3º ano - Prova global/recital – O recital de conclusão do curso secundário é de carácter obrigatório; a não comparência injustificada
determina a retenção no respetivo grau à disciplina.
O aluno deve apresentar o programa das Provas Internas por escrito, numa ficha elaborada para esse fim.
O programa de 3º ano pode, ao critério do professor, repetir peças que tenham sido estudadas em anos anteriores.
O aluno deve preencher uma ficha, com todo o repertório a apresentar na prova global, assinada e datada. O projeto artístico deve ser apresentado no início do ano
letivo. Este será avaliado em três momentos.
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