
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? 

“Temos de ensaiar mais para também cantar melhor” 

A1 

“Se repetíssemos, eu acho que nós treinávamos mais 

para a voz estar melhor” A1 

 

- O que gostaste mais no projeto? 

“Das Músicas” A1 

“Estou a gostar de ser a bruxa” A2 

“Gosto de ser Rei e ter as letras nas costas “ A4 

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

“A cantar, a sermos confiantes, respiração …” A3, A4, 

A2, A1 

Aprendizagens Musicais Percepção da 

criança sobre 

aprendizagens de: 

-Técnica vocal 

 

 

-Afinação 

 

-Ritmo 

-O que aprendeste de novo sobre Cantar? 

“A respiração” A1 

“Treinar a voz antes de cantar” A1 

 

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

“Respirar” A2 

“Sorrir e enquanto estamos a cantar não devemos falar 

ao mesmo tempo” A3 

 

-Pensas que cantaste de forma afinada? Como podes afinar 

melhor? 

“Às vezes” A2 

“Podemos sorrir para afinar melhor e treinar mais” A3 

 

-Que aprendeste de novo em relação ao ritmo? 

“A entrar no tempo” A3 

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 um dia quando nós formos grandes se 

alguém quer ser cantor já sabe como treinar” A1 

 

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

“Fomos uma boa influência” A1 

 

-Aprendeste algo com os teus colegas? O quê? 

“Sim, a estar em silêncio e a ter as costas direitas” A1 

 

-Ajudaste algum colega ou foste ajudado em alguma sessão? 

“Sim” A3 



 

Entrevista DO 3º ANO – GRUPO D 

A1 LEONOR S 

A2 BENEDITA 

A3 LEONOR C 

Á4 FREDERICO 

 

 

 

 

 

-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? 

“Acho que foi bom pois vemos como eles tocam e 

aprendemos sempre alguma coisa” A1 

“O ritmo é melhor” A3 

“Sinto mais segurança” 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? 

“Não” TODOS 

 

- Gostaste das músicas aprendidas? Porquê? 

“Sim, gostamos da letra e do ritmo” A2, A3 

 

- Encontras alguma ligação entre alguma das músicas e a 

Região que representa? 

“Sim no mira-me Miguel e no Rema Rema” A1, A3 


