
Teatro Musical 

 Performance 
Demonstração 

Técnica 
Discussão e reflexão 

Premiere 

Representação  Canto Dança 

Não aplicável  

- Aparência do 
personagem 
- Parte favorita da 
performance 

Mínimo uma fala 

Cantar em 
grupo um verso 
e um refrão 

Execução de 
passos básicos de 
dança durante 
um verso e um 
refrão Debut 

Mínimo uma fala a 
solo que poderá 
ser uma narração 

Representação – 
desenvolver uma 
personagem 
mediante os 
personagens 
sugeridos pelo 
examinador 

- Parte favorita da 
performance 
- Relações interpessoais 
do personagem 

Grau 1  
Mínimo de duas 
falas a solo  

Cantar uma 
canção 
completa em 
grupo (duração 
mínima de 
1min.) 

Execução de uma 
coreografia de 
grupo (duração 
mínima de 1 min.) O professor 

escolhe uma 
demonstração 
técnica entre as 
opções: 
representação, 
canto ou dança. 

- Aparência do 
personagem 
- Desafios da 
performance 
- Relações interpessoais 
do personagem 
- Humor da peça 

Grau 2 
Mínimo de três 
falas a solo 

- Sentimentos do 
personagem  
- Relações interpessoais 
do personagem na 
performance 
- Contexto da 
performance 
- Desafios da 
performance 

Grau 3 
Mínimo de quatro 
falas a solo 

- Sentimentos do 
personagem 
- Desafios da 
performance 
- Relações interpessoais 
do personagem na 
performance 
- Técnicas usadas nos 
ensaios para 
memorização 

Grau 4 
Mínimo de cinco 
falas a solo 

- Cantar em solo 
ou dueto 
durante 4 
compassos 
- Cantar em 
grupo  

Execução de uma 
coreografia de 
grupo (duração 
mínima de 2min) 

- Contexto histórico da 
peça 
- Contexto pessoal do 
argumentista 
- Desafios da 
performance 
- Semelhanças e 
diferenças entre as 
personagens 



Grau 5 
Mínimo de seis 
falas a solo 

- Desafios da 
performance 
- Contexto histórico da 
peça  
- Objetivos do 
personagem na peça 
- Técnicas de ensaio 
para preparação vocal e 
física 
- Técnicas de ensaio 
para desenvolvimento 
do personagem 

Grau 6 
Mínimo de oito 
falas a solo 

- Cantar a solo 
durante oito 
compassos 
- Cantar em 
grupo 
 

- Execução de 
uma coreografia 
de grupo 
(duração mínima 
de 3 min.) 
- Coreografia com 
duração de 4 
compassos a solo, 
em pares ou trios. 

O candidato 
escolhe uma 
demonstração 
técnica entre as 
opções: 
representação, 
canto ou dança. 

- Contexto histórico da 
peça 
- O estilo da peça e 
como ele foi conseguido 
- Análise das técnicas 
utilizadas no processo 
de ensaio 
- Análise críticas da 
performance 
- Técnicas de 
aquecimento 

Grau 7 
Mínimo de nove 
falas a solo 

- Cantar a solo 
durante oito 
compassos 
- Cantar em 
grupo usando 
harmonias  

Execução de uma 
coreografia de 
grupo (duração 
mínima de 3 min.) 
Coreografia com 
duração de 8 
compassos a solo, 
em pares ou trios. 

O candidato 
escolhe uma 
demonstração 
técnica entre as 
opções: 
representação, 
cantoou dança. 

- Estilos teatrais 
relevantes para a peça 
- Análise de técnicas ou 
processos utilizados nos 
ensaios para conseguir 
o estilo e o período 
histórico da peça 

Grau 8  
Mínimo de dez 
falas a solo 

- Cantar a solo 
durante doze 
compassos 
- Cantar em 
grupo usando 
harmonias 

Execução de uma 
coreografia de 
grupo (duração 
mínima de 3 min.) 
Coreografia com 
duração de 8 
compassos a solo, 
em pares ou trios. 

O candidato 
escolhe uma 
demonstração 
técnica entre as 
opções: 
representação, 
canto ou dança. 

- Estilos teatrais 
relevantes para a peça 
- Características 
estilísticas da peça 
- Limitações da 
performance 
- Os desafios dos 
ensaios 
- Influência dos atores 
nos processos de ensaio 
e performance 

 


