
Partes Objectivos Questões 

Introdução Avaliação geral do 

projeto/ 

Funcionamento/ 

Motivação pessoal 

- Como avalias o projecto? 

- O que correu melhor e pior? 

“Correu muito bem” A2 

 

- Se repetíssemos, o que farias igual e diferente? 

“Mudava a ordem das músicas, pela ordem dos anos” 

A2 

 

- O que gostaste mais no projeto? 

“Da música de Lisboa”  A3 

“Eu gostei mais do Mira-me miguel” A1 

“Eu gostei mais do Vai-t’embora Passarinho” A2 

 

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

“Aprendemos a cantar muito bem” A1 

“Aprendemos que as técnicas de respiração nos fazem 

cantar melhor e que os aquecimentos também servem” 

A2 

“Aprendemos a articular melhor” A3 

 

Aprendizagens Musicais Percepção da 

criança sobre 

aprendizagens de: 

-Técnica vocal 

 

 

-Afinação 

 

-Ritmo 

-O que aprendeste de novo sobre Cantar? 

“Aprendi todas as músicas” A2 

“Aprendi a postura” A3 

 

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

“Devemos aquecer primeiro” A3 

 

-Pensas que cantaste de forma afinada?  

“Sim” A3 

 

Como podes afinar melhor? 

“Mais postura, não estar sempre a abanar” A1 

“Devemos abrir melhor a boca” A2 

 

-Que aprendeste de novo em relação ao ritmo? 

“No AHAHAHAH” (RITMO DO AQUECIMENTO) A2 

Aprendizagens Sociais Percepção da 

criança sobre 

aprendizagens de: 

- Inter-ajuda 

 

- Responsabilidade 

- Respeito 

- Colaboração 

- Pensas que foi importante aprender a cantar em conjunto?  

“Sim” TODOS 

 

Porquê? 

“Porque temos menos vergonha” A3 

 

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

“Não falamos entre as canções” A1 



 

 

Entrevista 3 B 

A1 MARGARIDA 

A2 LEONOR B 

A3 SOFIA 

 

“Tivemos boa postura” A2 

“Articulei bem as palavras” A3 

 

-Aprendeste algo com os teus colegas? O quê? 

“Sim. Que não devemos olhar para trás durante as 

músicas” A1 

 

-Ajudaste algum colega ou foste ajudado em alguma sessão? 

“Sim. Treinamos as falas com a Benedita “ A3 

 

-Cantaste em conjunto, se fizéssemos de novo o espetáculo, 

preferias cantar sozinho ou manter em conjunto? 

“Em conjunto “ TODOS 

 

- O que acham da participação dos músicos profissionais? 

“As músicas ficam mais suaves com a guitarra do que 

com o rádio” A3 

 

- Gostaram de os conhecer? 

“Sim” TODOS 

 

- Sentem-se mais confiantes com eles a tocar? 

“Sim” 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, Lisboa, Faro, Aveiro…” A1,A2.A3 

 

- Conhecias alguma das músicas estudadas? 

“Não “ A2 

“Sim” A3 

 

- Gostaste das músicas aprendidas? Porquê? 

“Sim”TODOS 

 

- São diferentes das que costumas ouvir? 

“Sim, e com estas músicas aprendi de onde vinha” A2 

 

- Encontras alguma ligação entre alguma das músicas e a 

Região que representa? 

“Sim, no Algarve tem muitos passarinhos e é muito 

calmo…” A3 



 

 

 

 

 

 


