
Partes Objectivos Questões 

Introdução Avaliação geral do 

projeto 

- Que motivação observou no comportamento das 

crianças em relação ao projeto, fora das sessões 

musicais?  

 

Fora das sessões musicais, a maior parte dos alunos do 1º 

ano pediam para cantar e ouvir as músicas, durante as aulas 

de expressões plásticas. No fim das aulas, diariamente, 

cinco minutos antes de saírem das salas, cantavam em 

grupos de três e faziam gestos para aprenderem melhor as 

canções. Todos os alunos estavam motivados e, nos 

intervalos, os do 1º ano pediam aos outros de faixa etária 

diferente para ensinarem-lhes as suas músicas. 

Aprendizagens gerais  - O que pensa que as crianças aprenderam com este 

projecto? 

 

As crianças divertiram-se, conviveram, “brincaram” a 

aprender, cantaram com motivação e entusiasmo, 

cresceram culturalmente (nem que tenha sido só um 

pouquinho). Aprenderam que para um projecto crescer tem 

de se ensaiar muito, tem de se prestar atenção, ser 

autocorrectivo, ser empenhado, saber esperar, batalhar, 

fazer sacrifícios. Sobretudo, aprenderam a respeitar-se e a 

ouvir, repetir e repetir para aprender e por fim, conseguir. 

Aprendizagens Musicais  

 

- Observou alguma aprendizagem das crianças 

relacionada com o Canto?  

 

Sim. Em certas crianças, a preparação para cantar foi muito 

importante. A verdade é que nem todos temos boa voz, no 

entanto, as crianças sentiam necessidade de fazer o 

aquecimento vocal, antes de começarem a cantar. Penso 

que foi a aprendizagem mais importante. Também é de 

salientar que o 1º ano aprendeu que cantar mais alto não é 

gritar, o que muitas vezes é difícil de ensinar às crianças. 

 

Aprendizagens Sociais  

 

- Denotou uma maior socialização entre pares? 

 

Sim, principalmente entre meninas. Durante os ensaios 

gostavam de olhar umas para as outras e mostrar que eram 

capazes de cantar e fazer as expressões que a Tia Vânia 

ensinava. Mostraram-se amigas e corrigiam-se entre si. Nos 

meninos não verifiquei tanta maior predisposição para a 

socialização relacionada com a música/musical. 

 

Aprendizagens Culturais  

 

 

- Denotou alguma consciência cultural nas crianças? E 

ligação entre o espaço físico e as músicas estudadas? 

 



  

 

A minha faixa etária é de meninos/as mais novos/as, entre 

os 5 e 6 anos, de qualquer forma, conseguiram identificar 

alguns costumes do nosso país. Em relação ao espaço físico 

e às músicas estudadas, a noção com que eles ficaram é a 

de que Portugal está dividido “em partes”, que “têm nomes”, 

dos quais as pessoas falam a mesma língua mas têm 

tradições diferentes e que a música que cantam/ouvem, é 

diferente, consoante os seus costumes. 


