
Partes Objectivos Questões 

Introdução Avaliação geral do 

projeto/ 

Funcionamento/ 

Motivação pessoal 

- Como avalias o projecto? 

“Eu acho que está muito bem montado e não podia ficar 

melhor” A2 

 

- O que correu melhor e pior? 

“O melhor foi a 2ª canção e a pior foi a última” A1 

“Eu acho que o projecto ficou bem e gostei da 2ª e da 

1ª canção” A3 

“Eu gostei da 1ª canção e da última” A4 

 

- Se repetíssemos, o que farias igual e diferente? 

“Deixava tudo igual”  A2 

 

- O que gostaste mais no projeto? 

“Das canções” A4 

“Do teatro” A3 

“De estar a aprender cada vez mais sobre o teatro” A2  

“Das falas da bruxa” A1 

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

“Que devemos ficar todos juntos “ (da história) A1 

“Que não devemos nos separar”  (da história) A2 

“Aprendemos a cantar” A4 

“A aperfeiçoar” A2 

Aprendizagens Musicais Percepção da 

criança sobre 

aprendizagens de: 

-Técnica vocal 

 

 

-Afinação 

 

-Ritmo 

-O que aprendeste de novo sobre Cantar? 

“As canções” A4 

“Aprendi que devemos cantar com as costas direitas” 

A4 

 

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

“Devemos aquecer antes de cantar” A3 

“A respirar” A1 

“Não parar de cantar” A2 

 

-Pensas que cantaste de forma afinada?  

“Mais ou menos” A1 

 

Como podes afinar melhor? 

“Podemos melhorar se algumas pessoas não tiverem a 

voz tão grossa”  A2 

“…e se não estiverem a se chatear umas às outras” A1 

 

-Que aprendeste de novo em relação ao ritmo? 

“Aprendi que devemos baloiçar no ritmo” A2 



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 cantamos melhor em conjunto, sentimo-

nos livres” A4, A1 

 

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

 

-Aprendeste algo com os teus colegas? O quê? 

“Não” A1 

“Sim porque algumas pessoas podem não ser tão boas 

nas aulas mas podem ser boas noutras coisas” A2 

 

-Ajudaste algum colega ou foste ajudado em alguma sessão? 

“Sim nós ajudamos o Toni a cantar porque não percebe 

Português e às vezes eu (Luis) estava a cantar na parte 

das raparigas e alguém me dizia e parava” A3, A1 

 

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

preferias cantar sozinho ou manter em conjunto? 

“Em conjunto” TODOS 

 

- O que acharam da participação dos músicos profissionais? 

“Boa” A1 

“Muito boa” A2 

 

- Preferiram cantar com os músicos ou os instrumentais? 

“Com os músicos” TODOS 

“Se nós nos enganarmos eles podem emendar” A4 

“Ao vivo é sempre melhor” 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? 

“Gostei de as cantar” A4 

 

- Que diferenças encontras entre a música tradicional e as 

músicas que costumam ouvir? 

“Gosto mais destas músicas porque são tradicionais” 

A2 

“ As tradicionais são melhores” A4 

 

- Encontras alguma ligação entre alguma das músicas e a 

Região que representa?´ 



Entrevista 4º ANO GRUPO A 

 

A1 LUIS 

A2 CONSTANÇA 

A3 MATILDE 

A4 MADALENA 

 

 

 

 

“Sim porque a do Norte por exemplo fala nas roupas 

quentes pois lá faz frio” A2 


