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Rockschool is about bringing talented,
enthusiastic musicians into the education
world, so that young players can beneﬁt
from their expertise and advice.
FUNDADOR, NORTON YORK

ROCKSCHOOL

os músicos recomendam aos amigos, professores escolhem
para os seus alunos, educadores selecionam para a sala de
aula e os alunos adoram aprender.

A partir de um pequeno escritório
em Londres ocidental, os fundadores
da Rockschool sonhavam em
mudar o paradigma da educação
musical. Como músicos, estudantes
e amantes da música, as opções
disponíveis na época eram bastante
limitadas.

Respondendo a uma necessidade
de mercado, os fundadores Norton
York e Dr. Simon Pitt começaram
por desenvolver os programas de
guitarra, baixo e bateria. Os primeiros
exames, em 1991, tornaram a
Rockschool a primeira certificação
mundial em música pop/rock.

Assim, trabalharam incansavelmente
para criar e desenvolver conteúdos
com os quais as pessoas
verdadeiramente se identificassem,
tornando-se uma alternativa à oferta
clássica.

Em 2020 a Rockschool certifica
exames em Guitarra Acústica,
Guitarra Elétrica, Baixo, Bateria,
Piano, Teclado, Ukulele, Teoria
Musical e Produção Musical.

Cada currículo é cuidadosamente
desenvolvido, assegurando a sua
relevância, criatividade e inovação.
As nossas ferramentas são criadas
para proporcionar o acesso ao
ensino da música a todos os
entusiastas. Creating benchmarks,
not boundaries.
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ROCKSCHOOL
canto

O programa de canto ajuda-te a desenvolver a capacidade vocal e técnica, aprofundando conhecimentos teóricos,
enquanto aprendes algumas das músicas mais marcantes das últimas cinco décadas. Enquanto estudante de música,
aumentarás as tuas chances em audições e competições, ao mesmo tempo que melhoras os teus conhecimentos em
composição.

O programa combina a prática
e teoria musical, garantindo que
adquires não só competências
performativas, mas também
compreensão técnica.
Obténs uma qualificação
internacionalmente reconhecida,
enquanto aumentas o teu
vocabulário enquanto intérprete,
desenvolvendo alcance, capacidade
de improvisação e muito mais.

www.rslawards.com

a Música
O repertório de canto inclui
artistas de renome como Jessie
J, Amy Winehouse, The Killers,
James Morrison e muitos mais.

BOOKS AVAILABLE
INSTORE & ONLINE

o manual
6 músicas marcantes das últimas
cinco décadas.
Factos – informações e
áudio recomendado.
Partituras simples e separadas.
Download de ficheiros de
misturas e faixas de apoio.
Solos e músicas para acompanhar.
Exercícios técnicos e
exemplos de testes.

as vantagens

ponto
disponí s ucas
veis
Grau 6 do
-8

Oportunidade de Especialização
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perﬁl
da música

Em cada grau podes explorar um estilo específico de entre
uma variedade de géneros, desenvolvendo um conhecimento
aprofundado daquele com o qual mais te identificas, quer seja
pop, rock, metal, blues, country, funk, jazz ou reggae.

Repertório Entusiasmante

O repertório proporciona-te uma escolha musical alargada, a partir
de diversos géneros, incluindo músicas da Beyoncé, Adele, Rihanna,
Michael Jackson e muitos mais.

Bases Teóricas

O programa de canto foi concebido para oferecer um conhecimento
compreensivo de teoria musical, permitindo-te articular ideias e
conceitos para apresentar a outros músicos.
O programa de canto da Rockschool traz grandes vantagens. Nos
graus 6, 7 e 8 podes acumular até 30 pontos UCAS, necessários à
candidatura ao ensino superior no Reino Unido.

HOLLY
Petrie

Peças Livres

Vocalista e Educadora

Descarrega o Áudio

Vocalista principal no
Rockschool Vocals
Companion Guide, a Holly
acumula uma experiência
de trabalho com vários
intérpretes, absolutamente
valiosa na criação dos
materiais Rockchool.

UCAS Pontos

Além das 6 peças do manual, podes escolher duas peças livres para
a parte prática do exame. Os critérios para cada grau podem ser
encontrados no website.
Descarrega, diretamente da loja online, as faixas de apoio, exemplos,
atuações e material de ensaio.

Estrutura do Exame

Existem dois tipos de exame, o Grade Exam e o Performance
Certificate (consultar o site para informações detalhadas). O Grade
Exam é composto por: 3 performance pieces, exercícios técnicos,
sight reading ou improvisação, interpretação, testes auditivos e
questões musicais.

DESCOBRE MAIS

www.rslawards.com
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QUALIFICAÇÕES ROCKSCHOOL

SUPORTE À PROGRESSÃO MUSICAL
Os exames de grau Rockschool são uma excelente forma de obter uma qualificação, colocando especial ênfase na
vertente da prática instrumental e tecnologia.
A estrutura dos exames de grau
permite adaptá-los a outras
ferramentas pedagógicas ou
métodos curriculares:
As peças para performance, os
exercícios técnicos, os testes
auditivos e as questões teóricas
musicais foram concebidos para
uma formação musical sólida.
Do grau 1 ao 5, a improvisação
é uma excelente forma de
introdução à composição.
Os factos e as questões teóricas
musicais servem de base à
compreensão de conceitos, sem
esquecer a sua aplicação prática.
As peças para performance
podem ser utilizadas em solos
ou em combo nas atuações
para avaliação em cursos de
Vocational Qualifications.

A peças estão disponíveis
download individual. Inclui
backing track, a música completa
e a partitura; cumprindo os
requisitos das maiores instituições
certificadoras.

Todos os exames de instrumento
podem ser utilizados em
inúmeros cursos profissionais
para diversas carreiras na
indústria da música e do
espetáculo.

As peças podem ser utilizadas
como um recurso de apoio para
aulas e ensaios, individualmente
ou em grupo, assumindo-se como
uma importante ferramenta
pedagógica.

O seguinte diagrama demonstra
como cada aspeto do exame de
instrumento serve de base a uma
aprendizagem musical abrangente.

Os exercícios práticos de
produção musical são uma
referência para o ensino individual
e em grupo.
Os exames servem de suporte
ao desenvolvimento da
performance e à composição
através da tecnologia musical,
proporcionando a mesma base
de apoio aos que procuram
simplesmente obter experiência
prática.

Não importa a origem da tua aprendizagem, as nossas qualificações servem de suporte em todas as progressões de
nível, contabilizando a aprendizagem dentro e fora da sala de aula**.

exames de grau apoio à progressão musical

solo e atuação em
combo

Desenvolvimento
da composição

nível 1
(ks2/3)
nível 2
(GCSE/vq)
nível 3
(nível a/vq)

testes
auditivos
(15%)

nível 3
(nível a/vq)

Exercícios
técnicos
(15%)

Questões
musicais
(5%)

Técnicas
instrumentais
especíﬁcas e
teoria musical

nível 3
(nível a/vq)

Conceitos e
compreensão
musical

Sight reading,
Interpretação
& Improvisação
/ quick study piece
(15%)

desenvolvimento
da audição

peças de
performance
(60%)

*Para mais detalhes da estrutura das qualificações, consulta o website.

Rotas de progressão
nível 2

nível 1

ks4 vq learning

ks2/3 whole class
curriculum learning

nível 2
ks4 gcse

Atividades extra-curriculares
**Nota. Os quadros têm por base o sistema de ensino do Reino Unido.

nível 3

ks5 vq learning

nível 3

ks5 a-level music

ESTRUTURA EXAME

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

O site da RSL www.rslawards.com contém
informações detalhadas acerca de todos os
aspetos dos exames de instrumento. Estão
disponíveis o regulamento de exames e
critérios de avaliação, bem como exercícios
e áudios para te ajudar na preparação para o
exame.

A música é uma língua universal e um Graded
Music Exam Rockschool não é exceção. Com
esta certificação adquires uma qualificação
globalmente reconhecida, criada para
aumentar as oportunidades no ensino superior
e no mercado de trabalho.

GRADE EXAM

A Rockschool está empenhada em
desenvolver a sua reputação de excelência,
fornecendo qualificações de elevada qualidade
através dos seus currículos, exames, música
e recursos. As qualificações Rockschool são
reconhecidas pela Ofqual.

Nos diversos graus os exames são compostos
pelos seguintes elementos:
3 Performance Pieces: Debut – Grau 8
Exercícios técnicos: Debut – Grau 8
Sight Reading: Debut – Grau 5 ou
Improvisação & Interpretação Graus 1 – 5
Quick Study Piece: Graus 6 – 8
Testes Auditivos: Debut – Grau 8
Questões de teoria musical:
Debut – Grau 8

PERFORMANCE CERTIFICATES

Os Performance Certificates estão disponíveis
em todos os graus e consistem nos seguintes
elementos:
5 Performance Pieces apenas (três das quais
são de escolha livre)

RIGOR ACADÉMICO

Tal como todos os currículos Rockschool,
os Graded Music Exams foram criados
tendo em mente a relevância prática, rigor
académico e compromisso do aluno. Todos os
testes - práticos, teóricos e auditivos, foram
desenvolvidos por um painel de especialistas e
professores conceituados, para te proporcionar
sólidas bases académicas.

CERTIFICAÇÃO ROCKSCHOOL

PONTOS UCAS

A atribuição de pontos UCAS (Universities &
Colleges Admissions Service) são evidência da
versatilidade das qualificações. Nos graus 6,
7 e 8 podes reforçar a tua candidatura a uma
universidade no Reino Unido com os pontos
UCAS (até 30 pontos no grau 8).

PEÇAS LIVRES

Além das peças incluídas em cada manual,
podes escolher duas peças livres para tocar
no Grade Exam ou três no Performance
Certificate. Os critérios para as peças livres
podem ser encontrados no website da RSL.
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o EXAMe

Os graus da RSL são reconhecidos pelas entidades reguladoras
do Reino Unido, atribuindo pontos UCAS nos graus 6, 7 & 8.
Em todos os graus podes optar entre Grade Exam (3 performance pieces e exercícios de apoio) ou Performance
Certificate (5 performance pieces ). O exame tem uma duração variável entre 10-40 minutos, dependendo do grau,
dividindo-se em 5 secções.

I had my second Rockschool
exam yesterday and the examiner
was really helpful and tried to
make me feel at ease under the
conditions...
MARCO BERTI - ESTUDANTE ROCKSCHOOL

Thanks to Rockschool, I have
achieved something I never
thought possible in being accepted
to attend BRIT School. I still
plan to continue my Rockschool
education and take more grade
exams as I grow as a musician.”
MELISSA OPREA - ESTUDANTE ROCKSCHOOL

www.rslawards.com

as secções do exame
PERFORMANCE PIECES

3 em Grade Exam e 5 em Performance
Certificate. Deves tocar as peças com
backing track.

EXERCÍCIOS TÉCNICOS
GUITARRAS / BAIXO / UKULELE

Acordes, escalas, modos, arpejos e estudos
estilísticos. Finger picking, hybrid picking
e técnicas percutivas nos programas de
guitarra acústica.

BATERIA

SIGHT READING OU IMPROVISAÇÃO
(GRAUS 1-5)

Podes escolher entre ler uma curta frase
melódica ou tocar uma melodia improvisada
com uma pequena progressão de acordes. No
manual podes encontrar vários exemplos dos
exercícios.

QUICK STUDY PIECE
(GRAUS 6-8)

No nível 3 (graus 6, 7 e 8) preparas e tocas
uma Quick Study Piece (QSP) ao longo de um
backing track. A QSP inclui critérios de sight–
reading e improvisação. Podes escolher um
de entre três géneros e tens 3 minutos para te
preparares.

TESTES AUDITIVOS

Exercícios (single e double strokes,
paradiddles, flams, ruffs, rolls, etc) e estudos
estilísticos.

GUITARRAS / BAIXO / UKULELE

CANTO

BATERIA

PIANO / TECLADO

CANTO

Escalas, arpejos, pausas, estudos melódicos e
rítmicos, backing vocals e estudos estilísticos.
Escalas, arpejos e acordes.
*As seleções variam consoante o grau*

Reconhecimento melódico, rítmico e
harmónico.
Reconhecimento rítmico, completar
playbacks.

Reconhecimento rítmico e melódico,
desenvolvimento harmónico e melódico.

PIANO/TECLADO

Reconhecimento rítmico, melódico e
harmónico.

QUESTÕES TEÓRICAS
ENCONTRA UM
CENTRO PERTO DE TI
WWW.RSLAWARDS.COM

5 questões para testar o conhecimento
teórico musical e instrumental.
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EXAME

ROCKSCHOOL EXAMeS
INSCRIÇÕES – A inscrição nos exames Rockschool é um processo online, simples e rápido. Visita a página e inscreve-te.
www.rslawards.com/enter-online
Nesta fase, o utilizador deve confirmar:
Identidade do(s) candidato(s)
Centro de exames preferencial
Datas em que os alunos não podem comparecer a exame
Informações adicionais

Assim que a inscrição estiver completa, será enviado um email automático contendo toda a informação relacionada com o
exame. Irás receber os detalhes finais do teu exame com uma antecedência de aproximadamente quatro semanas, face à
data do mesmo.

ÉPOCAS DE ExamE
Período

Data Limite			Época

A

1 Abril			

1 Maio a 31 Julho

B

23 Outubro			

7 Novembro a 15 Dezembro

RECURSOS
Músicas
rslawards.com/shop
Testes de Apoio
rslawards.com/shop
Especificações Curriculares
rslawards.com
Centros de Exame
rslawards.com/find-a-centre
Registo de Professores RSL
rslawards.com/find-a-teacher
Recebe apoio regular e ofertas dos
nossos parceiros.
RSL Portefólio de Publicações
A RSL tem 95 publicações disponíveis em
formato físico e digital.
Downloads
Podes adquirir material em suporte digital
na loja RSL Online.
RSL Vídeos de Apoio ao Estudo
YouTube/rslawards

Tutoriais online
Características:

Cursos cuidadosamente estruturados.
Tutoriais com músicos de topo:
Aprendizagem estruturada com vídeos tutoriais
de alta qualidade.
Aprende a qualquer hora, em qualquer lugar.
**Disponível para Rockschool guitarra elétrica e acústica, piano e bateria.

CONTACTOS
RSL Alumni
Partilha a tua história e integra o nosso
registo de alumni!
rslawards.com/alumni
Centros de Exame
Começa a fazer exames hoje e torna-te
um centro RSL: rslawards.com
Professor RSL
O registo de professores e centros RSL
é utilizado por milhares de estudantes e
permite a promoção do vosso trabalho:
rslawards.com
Torna-te um Parceiro
A RSL está sempre recetiva a novas
parcerias. Contacta a equipa de
desenvolvimento de negócios!
business@rslawards.com
international@rslawards.com
Torna-te um Membro da Equipa
Visualiza regularmente a nossa página de
oportunidades e carreira.

www.rslawards.com

RSPortugal
Rua José Rodrigues, 5
4935-171 – Darque
Viana do Castelo
+351 964 685 040
rsportugal@rslawards.com
www.rslawards.com/portugal
A RSL é certificada pelas entidades reguladora do Reino Unido desde 2002. É a única
entidade de certificação em música regulada pela Ofqual (Inglaterra), SQA (Escócia),
Qualifications Wales (Gales) e CCEA (Irlanda do Norte).
RSL Awards Ltd, o logo e todos os produtos ou servicos RSL são marca registada RSL
Awards Ltd. © 2019 RSL Awards Ltd. Todos os direitos reservados.
Número pessoa coletiva: 02610574 NIF: 928122629.
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