
Notas de campo: 

 

Apresentação 

15/9/2014  

Crianças mostraram-se entusiasmadas face à apresentação do projeto, deram ideias de 

personagens para a construção do guião e declararam preferências quanto à área de 

performance:  

• 1º ano – canto ;  

• 2º ano – a Romélia dança; tem um aluno Toni – que é Holandês e não fala Português 

nem Inglês 

• 3º ano – gostam de teatro, o Zé Maria gostaria de tocar ;  

• 4º ano – gostariam de tocar e cantar 

 

Desenvolvimento de Aprendizagens 

24/9/2014  

CULTURAL – O 3º ano refere que já esteve na região Norte (Porto)  

CULTURAL – A Matilde (4ºano) já esteve nos Açores 

SOCIAL – No 2ºano, os colegas do Toni estão constantemente a ajuda-lo quando o mesmo 

parece não compreender o que digo. 

SOCIAL- O 1º e o 2º ano terão de trabalhar em grupos separados e só após as músicas estarem 

aprendidas vou juntá-los. Estão constantemente a se distrair. 

MUSICAIS – O Francisco do 1º ano já conhecia a canção “Era Bonitinha” 

MUSICAIS – O 3º ano demonstra facilidade na aprendizagem do repertório. 

1/10/2014 

MUSICAL – TÉCNICA: O 1º ano demonstra dificuldade em fazer a respiração abdominal 

MUSICAL – O 3º ano já decorou a letra do “Mira-me Miguel” 

CULTURAL – O Guilherme (1ºano) refere que já esteve no Alentejo 

SOCIAL – O Guilherme demonstra um comportamento pouco solidário com os colegas, causa 

disturbação na aula, chamando constantemente toda a atenção para si. A prof. Titular está 

constantemente a intervir para chamar a sua atenção. 

8/10/2014 

SOCIAL: As crianças ficam mais agitadas no espaço ginásio, o facto da aula de Expressão 

Musical ser fora da sala de aula é interpretado como não ser uma disciplina como as outras. 

SOCIAL: A mãe de um aluno diz-me que já canta o refrão no carro 

MUSICAL: Os rapazes do 2.º ano mostram-se menos inibidos a cantar por serem mais 



MUSICAL: O 3º ano é especialmente cuidadoso com a postura, demonstram sempre uma boa 

postura assim que entram no ginásio. 

MUSICAL – O 3ºano é um grupo extremamente afinado, e aprendem com muita facilidade as 

canções. 

MUSICAL- As crianças do 4ºano estão extremamente participativas para a construção do rap 

no “Rema Rema”, trouxeram dados sobre os Açores para este exercício. 

15/10/2014  

CULTURA: A minha avó é de Abrantes! (região centro- 3º ano) 

SOCIAL: Nos vocalizos, um canta e o outro goza (2º e 1º ano)... 

MUSICAIS: Já cantam as canções das outras turmas (aprendizagens informais) 

MUSICAIS: O MIchael não gostou do Manjerico (por ser triste?)... 

MUSICAIS e SOCIAIS - O 4ºano construiu um Rap e decidiu em grupo quem havia de o 

interpretar. 

SOCIAL: A mãe da Luisa diz que esta tem uma boa voz, mas quer saber a opinião da professora 

(relação escola-família) 

 

22/10/2014  

MUSICAIS: As crianças estão a aprender rapidamente as canções. 

MUSICAIS: O 1º e 2º ano lembram-se melhor das palavras das músicas quando recorro aos 

gestos. 

CULTURAIS: As crianças do 4º ano perguntam se não podem aprender a música do Norte pois 

já lá foram. 

 

29/10/2014 

MUSICAIS- Hoje quando cheguei à escola vi os meninos a brincarem no recreio e assim que me 

viram começaram a cantar e a dançar o “Mira-me Miguel”. 

 

5/11/2014 

MUSICAIS: No 3º ano todos querem experimentar os metalofones. 

 

12/11/2014 

MUSICAIS: Os alunos do 3º e 4º ano já conhecem as canções uns dos outros por terem 

aprendido no recreio, a aprendizagem é muito rápida. 

 



19/11/2014 

MUSICAIS:  Nos vocalizos as crianças do 1º e 2º ano fazem os gestos a representar as alturas 

dos sons. 

CULTURAIS: O Toni (2º ano) revela que procurou as músicas no YouTube para mostrar aos pais. 

 

Ensaios gerais 

26/11/2014 

SOCIAL – As crianças estão mais agitadas por estarem em ambiente colectivo. 

SOCIAL – O Toni (2º ano) é ajudado pelo Guilherme (4º ano) nas músicas e balanços. 

SOCIAL – As meninas do 3º ano já conhecem as músicas dos outros anos (aprenderam no 

recreio) 

MUSICAL – O guitarrista Vitor Anjo ensaiou com os meninos pela primeira vez mas com os 

instrumentais como referência, num volume mais baixo, na próxima aula retirarei os 

instrumentais por completo para ser uma passagem mais suave. 

As crianças criaram empatia imediata com o Vitor, fazem perguntas e declaram que preferem 

cantar com a guitarra do que com o instrumental. 

MUSICAL – Entrego a função de tocar o kazoo ao Toni e revela-se triste (por não ter percebido 

o que queria dizer). O Toni vai escolher um amigo para tocar com ele e assim fica mais 

animado e menos envergonhado. 

MUSICAL- O Michael revela que já gosta do manjerico.  

3/12/2014 

SOCIAL – As meninas do 3º ano estão a ajudar a Benedita que vai interpretar a bruxa no teatro, 

ajudando-a nos intervalos a memorizar o guião. 

MUSICAL/SOCIAL – A titular do 3º ano pede os suportes instrumentais das músicas para os 

meninos ensaiarem quando terminam as aulas, por estes estarem sempre a pedir para canta-

las. Vou fazer uma gravação com a minha voz e entregar a todas as professoras, como 

referência.  

10/12/2014 

MUSICAL – O Zé Maria (3º ano) muda as lâminas do seu metalofone (retira a que não precisa e 

acrescenta a que precisa) sozinho. Ainda ajuda a Marta a fazer o mesmo. 

MUSICAL – As crianças demonstram aquisição de consciência técnica no aquecimento da voz. 

MUSICAL – O Cicero Lee, contrabaixista foi ensaiar com os meninos, estes adoraram conhece-

lo e ver o contrabaixo ao vivo. 

Apresentação 

16/12/2014 



MUSICAL- As músicas do 1º e 2º ano foram interpretadas de forma precipitada, eu comecei a 

cantar mais alto para que fossem atrás de mim mas não me seguiram, felizmente os músicos 

compensaram o erro, omitindo alguns tempos até acertar com as crianças. 

MUSICAL- Em geral, as crianças estiveram muito bem, e reagiram bem aos novos instrumentos 

(bandolim/cavaquinho/trompete) que não tiveram oportunidade de ouvir em ensaios. 

SOCIAL- As professoras titulares pareciam muito nervosas mas ajudaram as crianças a seguir o 

guião e fazer as falas fora de cena, a entrarem e sentarem em cena, a fazer as entradas dos 

kazoos (prof. Do 2º ano) e cantaram com as crianças as músicas. 

 

 


