
Partes Objectivos Questões 

Introdução Avaliação geral do 

projeto/ 

Funcionamento/ 

Motivação pessoal 

- Como avalias o projecto? 

- O que correu melhor e pior? 

- Se repetíssemos, o que farias igual e diferente? 

 

“Acho que tínhamos de melhorar as canções para 

cantar com mais vontade” A4 

“Correu muito bem, os treinos foram muito bons e acho 

que não devemos melhorar nada” A3 

“Eu acho que está tudo bem mas cada turma podia ter 

um instrumento diferente” A1 

 

- O que gostaste mais no projeto? 

“Eu gostei mais das canções” A4 

“Gostei mais da ideia dos Reis” A2 

“Gostei de tocar um instrumento” A1 

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

“Eu aprendi que as pessoas não se podem zangar e 

depois separar…” A1 

“Eu aprendi a partilhar mais” A2 

“Eu aprendi a melhorar a postura “ A3 

“Eu aprendi que não devemos deixar de ser amigos só 

por sermos diferentes”A4 

Aprendizagens Musicais Percepção da 

criança sobre 

aprendizagens de: 

-Técnica vocal 

 

 

-Afinação 

 

-Ritmo 

-O que aprendeste de novo sobre Cantar? 

“Eu aprendi que para cantar bem temos de aquecer” A1 

“Eu aprendi que devemos ter boa postura e cantar alto” 

A3 

“Aprendi que temos de fazer uma respiração diferente 

da que fazemos habitualmente para cantar”A4 

“Eu aprendi que devemos ficar alegres” A2 

 

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

“Devemos ter cuidados na respiração” A1 

Não devemos ficar muito tempo sem respirar” A1 

“Devemos ter primeiro um aquecimento antes de 

cantar” A4 

“Devemos manter a postura enquanto estamos a cantar 

e nunca olhar para trás” A2 

 

-Pensas que cantaste de forma afinada?  

“Sim” A4 

 

-Como podes afinar melhor? 

“Treinando” A3 “treinando as cordas vocais” A4 

 



Entrevista para os Alunos 3º - GRUPO C 

 

A1 ZE MARIA 

A2 MARTA B 

A3 DUARTE 

-Que aprendeste de novo em relação ao ritmo? 

“Sim, quando estamos a cantar mais alto ao ritmo da 

música “ A1 

Aprendizagens Sociais Percepção da 

criança sobre 

aprendizagens de: 

- Inter-ajuda 

 

- Responsabilidade 

- Respeito 

- Colaboração 

-Pensas que foi importante aprender a cantar em conjunto? 

porquê? 

“Sim, se fosse só uma turma a cantar não se ouvia “ A4 

 

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

“Certificámo nos que estamos a cantar bem pois é um 

espectáculo ao vivo” A4 

 

-Aprendeste algo com os teus colegas? O quê? 

“Sim, o ritmo ~” A4 

 

-Ajudaste algum colega ou foste ajudado em alguma sessão? 

“Sim ajudei um colega que estava a olhar para o lado” 

A4 

 

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

preferias cantar sozinho ou manter em conjunto? 

“Manter em conjunto, pois dá mais energia” A4 

 

- O que acharam da participação dos músicos profissionais? 

“Foi mais giro com os músicos do que com o rádio” A1 

“Cantámos melhor com os músicos” A2 

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” TODOS 

 

- Conhecias alguma das músicas estudadas? 

“Sim” A4 

 

- Gostaste das músicas aprendidas? Porquê? 

“Sim, porque se formos a outro distrito e cantarmos a 

música dessa região as pessoas vão reconhecer e ficar 

contentes” A4 

 

- Encontras alguma ligação entre alguma das músicas e a 

Região que representa? 

“Sim, no mira-me Miguel vi logo que era do norte por 

causa dos tecidos” A4 

“O manjerico era do centro pois lá há mais manjericos” 

A2 



A4 RITA 

 

 

 


