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Exames Rockschool 
 

Chegada e aquecimento 

• Os candidatos devem chegar 15 minutos antes do exame começar; 

• As escolas devem disponibilizar (se possível) uma sala para aquecimento – Não é obrigatório.  

Identificação 

• Se o aluno estiver inscrito em grau 6, 7 ou 8 deverá trazer a sua identificação com fotografia (Cartão de 

Cidadão por exemplo). 

Acompanhamentos 

• A escola deverá disponibilizar equipamentos de backline, ou seja, amplificadores e sistema de PA; 

• O examinador fornecerá as faixas de apoio para todas as peças do livro de grau;  

• Para Guitarra Elétrica, Baixo, Bateria e Canto as peças devem ser tocadas com a faixa de apoio (menos 

o instrumento que o aluno está a tocar e não a mistura completa dos instrumentos) – O não 

cumprimento afetará as notas atribuídas  

• Para os exames de Piano, Teclas, Guitarra acústica e Ukulele é permitido executar uma peça sem faixa 

de apoio, mas neste caso será tratada como Free choice piece; 

• É permitido acompanhamento ao vivo sem backing track apenas nos exames de canto guitarra acústica 

e ukulele (excluindo peças em dueto); 

•  O acompanhamento da segunda parte poderá ser executado pelo professor do candidato ou outro 

músico, que deverá estar na sala de exame apenas para essa parte; 

• Os candidatos que desejam usar o acompanhamento ao vivo devem adicionar todos os detalhes às 

‘’notas de agendamento adicionais’’ ao submeter a sua inscrição online para que possam ser tomadas 

providências prévias. 

Partitura 

• Todos os candidatos devem trazer o graded book, em papel ou digital, a avaliação poderá ficar suspensa 

se o livro não for apresentado no dia do exame; 

• Com exceção de alguns exercícios técnicos em que os requisitos de memória se aplicam, o candidato 

pode usar partituras que contenham notas feitas durante o estudo. No entanto, os candidatos não 

podem fazer anotações durante o exame.  
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Repetições 

• Repetições são necessárias em peças acompanhadas (ou seja, quando tocadas numa faixa de apoio), 

mas para peças solo (ou seja, sem backing track) podem ser consideradas opcionais; 

• Quando não observam uma repetição, os candidatos podem passar diretamente para uma segunda 

barra de tempo anotada; 

• Devem ser observadas as indicações de capo e dal segno. 

Informação sobre o instrumento 

Guitarra e Baixo  

• Os candidatos devem trazer os seus próprios instrumentos e cordas, e recomendamos trazer cordas 

sobressalentes; 

• Se o candidato estiver a usar efeitos que precisam ser conectados, sugerimos que verifiquem com 

antecedência o fornecimento de fontes de energia no local; 

• Se estiverem a usar baterias, verifiquem que estão novas ou totalmente carregadas; 

• Os candidatos devem estar totalmente afinados antes de entrar na sala de exames; 

Ukulele 

• Os candidatos devem trazer os seus próprios instrumentos e cordas, e recomendamos trazer cordas 

sobressalentes; 

• Os candidatos devem estar totalmente afinados antes de entrar na sala de exames. 

Bateria 

• Os candidatos devem trazer as suas próprias baquetas; 

• Os centros devem fornecer um kit acústico de bateria; 

• Os candidatos do 6.º, 7.º e 8º grau que notificaram a Rockschool na sua inscrição que desejavam trazer 

o seu próprio equipamento, podem trazer os seus pratos, o pedal, a caixa ou até mesmo o kit completo. 

Canto 

• Se o candidato pretende usar microfone e não tem um microfone próprio, deverá certificar-se que a 

escola poderá disponibilizar um.  

Piano 

• Tanto pianos acústicos como digitais são aceites para os exames tanto de piano Rockschool como piano 

Clássico. 

Teclado 

• O candidato deverá trazer o seu teclado e a estante, além de qualquer equipamento adicional 

necessário. 
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No início dos exames 

• Os candidatos terão alguns minutos para se organizar antes do início dos exames; 

• Quando necessário, uma verificação de som será feita no início do exame para garantir que o candidato 

esteja satisfeito com os níveis do áudio.  

Pessoas adicionais na sala de exames 

• Os candidatos devem estar cientes de que, ocasionalmente, pode haver um membro da equipa ou 

estagiário adicional da RSL na sala com o examinador principal. Os candidatos serão sempre informados 

de tais circunstâncias com antecedência e podem recusar se não se sentirem confortáveis com isso. O 

membro da equipa / estagiário adicional sairá da sala durante o exame; 

• Professores e pais não são permitidos na sala de exame a não ser em circunstâncias excecionais, com 

permissão concedida sob o processo de Ajustes Razoáveis. 

Recomeços 

• Os recomeços só são permitidos se os candidatos ainda não tiverem tocado um terço da peça ou de um 

exercício técnico; 

• Não é permitido aos candidatos mais de um recomeço por peça e mais de dois recomeços durante os 

exercícios técnicos; 

• Todos os recomeços podem ser refletidos na avaliação, com exceção do primeiro na seção de exercícios 

técnicos. 

Adaptação e personalização de peças 

• Os candidatos devem executar as peças conforme a partitura, exceto quando eles escolherem 

embelezar ou retrabalhar quaisquer seções (Isto não se aplica a exercícios técnicos que devem ser 

realizados exatamente como escritos); 

• Nestes casos, bem como onde houver indicações de desempenho para improvisar, desenvolver, etc., o 

candidato será avaliado na sua capacidade de apresentar o material personalizado de uma forma 

estilisticamente adequada, de acordo com o grau.  

Salvaguarda 

• Todos os locais de exame terão visibilidade da sala de exame ou monitoramento CCTV que o comissário 

verificará regularmente. A filmagem do CCTV será excluída logo após o exame e não estará disponível 

para visualização pelos candidatos, pais, professores ou outras pessoas que acompanham o candidato. 
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Resultados e certificados 

• Os candidatos receberão os seus resultados e relatório online, já os certificados serão enviados 

posteriormente por correio. Pretendemos divulgar os resultados no máximo 3 semanas após o exame, 

mas muitas vezes será antes disso; 

• Todos os resultados emitidos são provisórios e sujeitos aos procedimentos de garantia de qualidade da 

RSL até que o certificado, que representa a atribuição formal da qualificação, seja enviado. No entanto, 

na prática, os resultados só mudarão em circunstâncias excecionais; 

• Não forneceremos resultados por telefone, correio ou e-mail. 

 
 


