
Partes Objectivos Questões 

Introdução Avaliação geral do 

projeto/ 

Funcionamento/ 

Motivação pessoal 

Como acham que correu o projeto? 

 “Acho que correu bem, foi engraçado” A4 

“Eu acho que é engraçado e divertido” A2 

 

- O que gostaste mais no projeto? 

“Das músicas” A2 

“Das músicas e da falas da bruxa” A1 

Aprendizagens gerais  -  O que pensas que aprendeste com este projecto? 

“Aprendemos a respirar, a cantar, os aquecimentos da 

voz, aprendemos mais músicas que não sabíamos, 

aprendemos a ter postura..” A4 

Aprendizagens Musicais Percepção da 

criança sobre 

aprendizagens de: 

-Técnica vocal 

 

 

-Afinação 

 

-Ritmo 

-O que aprendeste de novo sobre Cantar?  

-Que cuidados deves ter antes de cantar? E enquanto cantas?  

“Fazer o aquecimento antes de cantar” A4 

“Enquanto estamos a cantar não devemos falar nas 

pausas das músicas” A2 

 

-Pensas que cantaste de forma afinada?  

“Mais ou menos”  A4 

 

Como podes afinar melhor? 

“ Temos de sorrir e fazer força na barriga” A4, A1 

 

-Que aprendeste de novo em relação ao ritmo? 

 “Aprendi a tocar” A4 

Aprendizagens Sociais Percepção da 

criança sobre 

aprendizagens de: 

- Inter-ajuda 

 

- Responsabilidade 

- Respeito 

- Colaboração 

-Pensas que foi importante aprender a cantar em conjunto? 

porquê? 

“Sim porque parece fantástico” A1 

“Sim porque temos uma voz melhor todos juntos e em 

grupo conseguimos fazer melhor” A3, A4 

 

-Qual pensas que foi o teu contributo para o grupo? 

“Demos a voz, energia” A2, A1 

 

-Aprenderam algo com os vossos colegas? O quê? 

“Sim, quando os outros meninos estão a falar durante 

as músicas nós pedimos para não falarem tanto e assim 

concentramo nos em nós próprios” A2 

 

-Ajudaste algum colega ou foste ajudado em alguma sessão? 

“Já ajudamos um colega quando está perdido” A1 

“Sim às vezes algum colega está a dançar para o lado 

errado e nós ajudamos” A3 
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-Cantaram em conjunto, se fizéssemos de novo o espetáculo, 

preferias cantar sozinho ou manter em conjunto? 

“Em conjunto” TODOS 

Aprendizagens Culturais Percepção da 

criança sobre 

aprendizagens de: 

- Reconhecimento 

de Região 

- Valorização de 

repertório 

- Transversalidade 

 

- Falamos nas várias Regiões de Portugal, já estiveste em 

alguma que não Lisboa? 

“Sim. Algarve, Alentejo, Centro…” A2 

“Eu vou muitas vezes a Faro, nunca fui aos outros sítios 

mas já fui ao Ribatejo” A1 

“Eu acho que só fui à Madeira e ao Algarve” A4 

“Eu já fui a Bragança, a Faro e a Évora porque os meus 

avós maternos nasceram em Évora” A2 

 

- Conhecias alguma das músicas estudadas? 

“Sim, a de Lisboa e do Mira-me Miguel” A2 

 

- Gostaste das músicas aprendidas? Porquê? 

“Sim gostei mais do Chama Rita e do Mira-me Miguel” 

A1 

“Eu gostei mais do Vai-te embora passarinho porque 

gosto mais de canções de embalar”A2 

“Eu gostei mais do Vai-t’embora passarinho e do Mira-

me Miguel” A3 

“Sim porque o Mira-me Miguel é mais ativo e mais 

engraçado” A4 

 

- Encontras alguma ligação entre alguma das músicas e a 

Região que representa? 

“Sim, a lanchinha dos Açores e o Mira-me Miguel por 

causa dos tecidos quentes que usam na Região Norte.” 

A2, A4 


