
Categorização das respostas 
 
Categorias Subcategorias Sentidos de 

resposta 

Indicadores de resposta 

 
Aprendizagens 
musicais 

 
Técnicas vocais 
e corporais 

 
É desenvolvida 
uma consciência de 
postura corporal e 
técnica vocal. 
 

“Aprendi a cantar” (1-A,A2/ 1-B, A5/ 4-A,A4/ 
4-B, A3, A4) 
“ (Aprendi) a cantar muito bem” (1-B,A3) 
 
 
“Mais postura, não estar sempre a abanar” 
(3-B, A1) 
“Aprendi a postura” (3-B, A3)  
“Devemos manter a postura enquanto 
estamos a cantar e nunca olhar para trás” 
(3-C,A2) 
“Eu aprendi a melhorar a postura “ (3-C,A3) 
“Eu aprendi que devemos ter boa postura e 
cantar alto” (3-C,A3) 
“Aprendi que devemos cantar com as 
costas direitas” (4-A,A4) 
 “Não levantar os ombros” (4-B,A1) 
“O 3º ano é especialmente cuidadoso; 
assumem sempre uma boa postura assim 
que entram no ginásio.” (NC8-10) 
 
 
“Aprendi a respirar” (1-A,A2/ 3-D, A1) 
“… Eu sei fazer a coisa do ar e bem” (1-
B,A5) 
“Aprendi que é preciso respirar bem antes 
de cantar” (2-A,A5) 
“Quando temos tempo respirar bem” (4-
B,A1) 
“Devemos ter cuidados na respiração (3-
C,A1) 
Não devemos ficar muito tempo sem 
respirar” (3-C,A1) 
“Aprendi que temos de fazer uma 
respiração diferente da que fazemos 
habitualmente para cantar” (3-C,A4) 
 
 
“As crianças demonstram aquisição de 
consciência técnica no aquecimento da 
voz” (NC10-12) 
“Aprendi os aquecimentos” (1-A,A5) 
“Aprendi a aquecer” (1-B,A5) 
“Fazer o aquecimento antes de cantar” (3-
A, A4) 
“Devemos aquecer primeiro” (3-B, A3) 
“Devemos ter primeiro um aquecimento 
antes de cantar” (3-C,A4) 
“Eu aprendi que para cantar bem temos de 
aquecer” (3-C,A1) 
“Devemos aquecer antes de cantar”(4-A, 
A3) 
“Aprendi a aquecer a voz antes de cantar” 



(4-B,A5) 
“As crianças aprenderam a aquecer a voz” 
(P2) 
 
 
“Segurar as notas mais altas em vez de 
levantar a cabeça, baixar a cabeça” (2-
A,A2) 
“Temos de sorrir e fazer força na barriga” 
(3-A, A1) 
“Devemos abrir melhor a boca” (3-B, A2) 
“Aprendemos a articular melhor” (3-B, A3) 
“Aprendemos a respirar, a cantar, os 
aquecimentos da voz, aprendemos mais 
músicas que não sabíamos, aprendemos a 
ter postura.” (3-A,A4) 
“Aprendemos que as técnicas de 
respiração nos fazem cantar melhor e que 
os aquecimentos também servem” (3-B,A2) 
 
 
“É preciso treinar” (2-A,A3) 
“Treinar mais para a voz ficar melhor 
quando cantarmos” (2-A,A1) 
“Aprendi que é preciso treinar a voz antes 
de cantar” (3-D, A1) 
 
 
 
 “A não ter pastilha elástica na boca” (1-
A,A1)  
“Sorrir e enquanto estamos a cantar não 
devemos falar ao mesmo tempo” (3-D, A3) 
“ Não falar para ouvir a música começar e 
então cantar” (2-B,A3) 
“Eu aprendi que devemos ficar alegres” (3-
C,A2) 
 
 
 
“As crianças aprenderam novas 
competências musicais…” (P2) 
“O 3ºano é um grupo extremamente 
afinado, e aprendem com muita facilidade 
as canções”. (NC8-10) 
 
“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.” (P1) 
 
 
“Os alunos aprenderam a importância da 
postura, do aquecimento vocal (…) de 
forma a se obter “harmonia vocal”. (P3) 
 
“Desde o aquecimento, aos gestos que 
definiam os sons mais graves ou mais 
agudos, passando pela diferença vocal 
entre as raparigas e os rapazes. Todos 
estes aspetos enriqueceram os nossos 
alunos”.(P3) 
 
“O 3ºano é um grupo extremamente 
afinado...” (NC8-10) 
 
“Notou-se um esforço e evolução no canto 
individual e em grupo”.(P4) 
 
“Nos vocalizos as crianças do 1º e 2º ano 
fazem os gestos a representar as alturas 
dos sons.” (NC19-11) 
 
“ (Observei aprendizagem das crianças 
relacionadas com o canto” sim, sem 
dúvida. Mais afinados” (EE1) 
 

 
Conceitos e 
vocabulário 

 
São apropriados e 
declarados 
conceitos e termos 
musicais. 
 

“Assim os músicos podiam nos ensinar 
algumas notas” (2-A,A5) 
 
“Aprendi a tocar (Metalofone)” (3-A, A4) 
“Gostei de tocar o kazoo” (2-B,A4) 
“Gostei de tocar um instrumento” (3-C,A1) 
“Treinando as cordas vocais” (3-C,A3, A4) 
 
“Articulei bem as palavras” (3-B, A3) 
“Aquecendo bem a voz, treinando, com 
postura” (4-B,A3) 
“Tivemos boa postura” (3-B, A2) 
“Eu aprendi a melhorar a postura “ (3-
C,A3) 
 
“No AHAHAHAH” (ritmo do aquecimento) 
(3-B, A2) 
“A entrar no tempo” (3-D, A3) 
“Sim no Era bonitinha o 1…” (1-A,A5) 
“Enquanto estamos a cantar não devemos 
falar nas pausas das músicas” (3-A, A2) 
“Aprendi que devemos baloiçar no ritmo” 
(4-A,A2) 
“O ritmo é mais acertado” (4-B,A1) 
 



“Sim, gostamos da letra e do ritmo” (3-D, 
A2, A3) 
 
 “As músicas ficam mais suaves com a 
guitarra do que com o rádio” (3-B, A3) 
“Sim, foi melhor que com os instrumentais 
pois dão-nos mais confiança” (3-D,A2) 
 
“Podemos sorrir para afinar melhor e 
treinar mais” (3-D, A3) 
“Sim para estarmos mais afinados” (4-
B,A5) 
 
“Gosto mais destas músicas porque são 
tradicionais” (4-A, A2) 
“Sim porque é um estilo diferente da 
música que costumo ouvir” (4-B,A1) 
 

 
Repertório 

 
É declarada a 
aprendizagem de 
canções novas. 

“O que mais gostei foi das nossas canções” 
(2-A,A4) 
“Aprendi todas as músicas” (3-B, A2) 
“Aprendi as canções” (4-A,A4) 
“ (O que mais gostei foi) de aprender novas 
músicas … canta-las” (4-B,A4) 
“Aprenderam músicas do nosso património” 
P4 
“Aprenderam (…) “novas” músicas sobre 
Portugal e os nossos costumes”. EE1 
 
“A música de Lisboa” (2-B,A4) 
“A música do Mira-me Miguel” (2-B,A1) 
 
“Eu acho que o projeto ficou bem e gostei 
da 2ª e da 1ª canção” (4-A,A3) 
 
“O 3ºano (...) aprende com muita facilidade 
as canções “. (NC8-10) 
 
“As crianças estão a aprender rapidamente 
as canções.” (NC22-10) 
 
 

 
Expressão 

 
São apropriadas 
noções de 
dinâmica e 
expressão musical. 
 

“Eu gostei mais do Vai-te embora 

passarinho porque gosto mais de canções 
de embalar” (3-A, A2) 
“Sim porque o Mira-me Miguel é mais ativo 
e mais engraçado” (3-A, A4) 
“Sim, no Algarve tem muitos passarinhos e 
é muito calmo…” (3-B, A3) 
“Sim, quando estamos a cantar mais alto 
ao ritmo da música … (3-C,A1) 
 
“Aprendemos a cantar muito bem” (3-B, A1) 



“Acho que tínhamos de melhorar as 
canções para cantar com mais vontade” (3-
C,A4) 
“ (Aprendemos) a cantar, a sermos 
confiantes …” (3-D, A1, A4) 
“Temos de ensaiar mais para também 
cantar melhor” (3-D, A1) 
 
“As músicas ficam mais suaves com a 
guitarra do que com o rádio” (3-B, A3) 
 
“Sim, se fosse só uma turma a cantar não 
se ouvia “ (3-C, A4) 
 
“O Michael revela que já gosta do 
manjerico.” (NC26-11) 
 
“O 1º e 2º ano lembram-se melhor das 
palavras das músicas quando recorro aos 
gestos.” (NC22-10) 
 

 
Música de 
conjunto 

 
É desenvolvida 
uma consciência de 
cantar em grupo. 

“Em conjunto (é melhor) pois sentimos 
alegria e menos vergonha” (1-A,A1) 
“Em conjunto (é melhor) porque sentimo-
nos mais confortáveis” (2-A,A2) 
“Algumas pessoas não conseguem cantar 
sozinhas e em grupo sim” (2-A,A5) 
 
“Em conjunto (é melhor) assim eles 
aprendem mais depressa” (1-B,A5) 
 
“Sim porque (cantar em conjunto) parece 
fantástico” (3-A, A1) 
 
“Sim porque temos uma voz melhor todos 
juntos e em grupo conseguimos fazer 
melhor” (3-A, A3, A4) 
(É melhor cantar) “em conjunto, pois dá 
mais energia” (3-C, A4) 
“Sim porque cantamos melhor em conjunto, 
sentimo-nos livres” (4-A,A1) 
 
“Para sabermos estar em conjunto” (4-
B,A3) 
 
“Para ouvir as vozes e uns aos outros” (4-
B,A2, A4) 
“ (Em conjunto é melhor) para se ouvir 
melhor no público” (4-B,A1) 
 
“Observei e notou-se um esforço e 
evolução no canto individual e em grupo”. 
(P4) 
 
“Aprenderam a trabalhar em grupo” EE1 
 



“Os rapazes do 2.º ano mostram-se menos 
inibidos a cantar por serem mais” (NC8-10) 
 

 
Aprendizagens 
sociais 

 
Trabalho em 
equipa 

 
O trabalho em 
grupo é valorizado 
no sentido de 
melhorar os 
resultados 
 

“Em conjunto (…) temos menos vergonha” 
(3-B, A3) 
 
“Sim, se fosse só uma turma a cantar não 
se ouvia “ (3-C, A4) 
 
“Eu aprendi a partilhar mais” (3-C,A2) 
“Aprendemos a respeitar os outros” (4-
B,A1) 
“Sobretudo, aprenderam a respeitar-se e a 
ouvir” (P1) 
“As crianças (…) desenvolveram o espirito 
de entreajuda de um trabalho em equipa”. 
(P2) 
“Aprenderam a trabalhar em grupo e a 
respeitar a sua vez”. (P4) 
“Houve grande entreajuda”. (P4) 
 
“Eu aprendi que as pessoas não se podem 
zangar e depois separar…” (3-C,A1) 
“Eu aprendi que não devemos deixar de ser 
amigos só por sermos diferentes” (3-C,A4) 
“Que devemos ficar todos juntos “ (na 
história) (4-A,A1) 
“Que não devemos nos separar” (na 
história) (4-A,A2) 
 
“Fomos uma boa influência” (3-D, A1) 
 
“O Toni vai escolher um amigo para tocar 
com ele e assim fica mais animado e 
menos envergonhado.” (NC26-11) 
 
“O 4ºano construiu um Rap e decidiu em 
grupo quem havia de o interpretar.” (NC15-
10) 
 

 
Aprendizagens 
entre pares 

 
A aprendizagem 
entre pares verifica-
se, na maior parte 
das vezes, na 
correção do erro. 

“Eu ajudei o Gonçalo e o Toni a fazer os 
balanços da música” (2-A,A4) 
“Sim às vezes algum colega está a dançar 
para o lado errado e nós ajudamos” (3-A, 
A3) 
 
 “Sim, quando os outros meninos estão a 
falar durante as músicas nós pedimos para 
não falarem tanto e assim concentramo-
nos em nós próprios” (3-A, A2) 
 
“Sim (aprendi algo com os meus colegas). 
Que não devemos olhar para trás durante 
as músicas” (3-B, A1) 
 
“Já ajudamos um colega quando estava 



perdido” (3-A, A1) 
“O Toni (2º ano) é ajudado pelo Guilherme 
(4º ano) nas músicas e balanços” (NC26-
11) 
 
“Treinamos as falas com a Benedita” (3-
B,A3) 
“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.” (NC3-12) 
 
“Sim ajudei um colega que estava a olhar 
para o lado” (3-C, A4) 
 
“Sim (aprendi algo com os meus colegas), 
a estar em silêncio e a ter as costas 
direitas” (3-D, A1) 
 
“… Nós ajudámos o Toni a cantar porque 
não percebe Português e às vezes eu 
estava a cantar na parte das raparigas e 
alguém me dizia e eu parava” (4-A,A1, A3) 
 
“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”. (P1) 
 
“Já cantam as canções das outras turmas” 
(NC15-10) 
 
“No 2ºano, os colegas do Toni estão 
constantemente a ajuda-lo quando o 
mesmo parece não compreender o que 
digo” (NC24-9) 
 
“Foi engraçado vê-los a ensinar aos 
meninos do pré-escolar as músicas que 
aprenderam”. (P2) 
 
“As meninas do 3º ano já conhecem as 
músicas dos outros anos (aprenderam no 
recreio)” (NC26-11) 
“Os alunos do 3º e 4º ano já conhecem as 
canções uns dos outros por terem 
aprendido no recreio, a aprendizagem é 
muito rápida.” (NC12-11) 
 
“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.” (NC10-12) 
 

 
O papel do 
professor/músic

 
É valorizado o 
papel dos 

“ (Prefiro cantar) com os músicos pois 
tocam bem” (1-B,A2) 
“Sim, foi melhor (tocar com os músicos) 



o e dos músicos 
profissionais 

profissionais 
adultos na 
aprendizagem e no 
enriquecimento 
musical 

que com os instrumentais pois dão-nos 
mais confiança” (3-D,A2) 
“Foi mais giro com os músicos do que com 
o rádio” (3-C, A1) 
“Cantámos melhor com os músicos” (3-
C,A2) 
“O ritmo (com os músicos) é melhor” (3-D, 
A3) 
“ (Com os músicos) sinto mais segurança” 
(3-D, A1) 
“Se nós nos enganarmos eles podem 
emendar” (4-A,A4)  
 
“Sim porque assim é mais a realidade da 
música” (2-A,A4) 
 
“Acho que foi bom pois vemos como eles 
tocam e aprendemos sempre alguma 
coisa” (3-D, A1) 
 
“Ao vivo é sempre melhor” (4-A,A2) 
 
“A tia canta muito bem..” (4leonor) 
“A tia é a melhor a cantar” (4 Guilherme) 
“A tia é muito boa a cantar e gostei muito 
do que a tia fez no espectaculo” (4Matilde) 
“A tia é muito boa a cantar e é simpática” 
(4Luis) 
“A tia é muito boa a cantar e nunca tinha 
visto alguém a cantar assim” (4Guilherme) 
“ (A tia) Cantou muito bem” (2Frederico) 
 
“As crianças criaram empatia imediata com 
o Vitor, fazem perguntas e declaram que 
preferem cantar com a guitarra do que com 
o instrumental.” (NC26-11) 
 
“O Cicero Lee, contrabaixista foi ensaiar 
com os meninos, estes adoraram conhece-
lo e ver o contrabaixo ao vivo.” (NC10-12) 
 
“E a Tia Joana ajudou me também no 
movimento.” (4-B,A1) 
“senti-me bem, a cantar com 
alegria”(4william) 
“Foi giro, senti-me confortável” (2romelia) 
“Foi muito divertido e tive muito prazer de 
estar no palco com uma cantora.” 
(2frederico) 
 
“As crianças aprenderam a respeitar os 
tempos da música, através da indicação da 
professora que orientava.” (P2) 



 
“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.” 
(NC16-12) 
 

 
Partilha e 
desenvolviment
o social e 
comunitário 

 
É referida a reação 
de elementos da 
comunidade ao 
projeto 
desenvolvido. 

“… A minha mãe conhecia a de Lisboa” (2-
A,A4) 
 
“A minha mãe conhecia a lanchinha” (2-
A,A2) 
 
“A mãe de um aluno diz-me que já canta o 
refrão no carro” (NC8-10) 
 
“A mãe da Luisa diz que esta tem uma boa 
voz, mas quer saber a opinião da 
professora...” (NC15-10) 
 
“O Toni (2º ano) revela que procurou as 
músicas no YouTube para mostrar aos 
pais.” (NC19-11) 

 
Aprendizagens 
culturais 

 
Espaço 
geográfico, 
cultura e 
repertório 

 
São criados 
significados entre 
as regiões 
trabalhadas, a 
cultura e o 
repertório 

“… A saia de burel e a camisa de 
estoupinha (letra da canção da Região 
Norte) são roupas muito quentes e no 
Norte faz muito frio” (2-A,A5) 
“Sim, no Mira-me Miguel vi logo que era do 
Norte por causa dos tecidos” (3-C, A4) 
“Sim (apercebi-me de ligação entre a 
música e a Região) no mira-me Miguel e no 
Rema Rema” (3-D, A1, A2) 
“O Manjerico era do centro pois lá há mais 
manjericos” (3-C, A2)  
“Sim porque a do Norte por exemplo fala 
nas roupas quentes pois lá faz frio” (4-
A,A2) 
“Não, acho que a Chama Rita não tem 
muito a ver com a Madeira” (4-B,A4) 
 
 “… A lanchinha (Rema Rema) dos Açores 
e o Mira-me Miguel por causa dos tecidos 
quentes que usam na Região Norte.” (3-A, 
A2, A4)  
 
 “… Com estas músicas aprendi de onde 
vinha” (3-B, A2)  
 
“Sim, porque se formos a outro distrito e 
cantarmos a música dessa região as 
pessoas vão reconhecer e ficar contentes” 
(3-C, A4) 
“Sim porque cada música fala da Região 
diferente” (4-B,A1) 



“As crianças perceberam que há culturas 
diferentes de acordo com espaço físico; 
norte, sul, regiões autónomas …” (P4) 
“Os alunos conhecem a geografia do país e 
possuem sentido de orientação. Notei que 
relacionaram bem as músicas a cada 
região que era sugerida, com alguma 
facilidade.” (P2) 
 
“… Calhou bem na altura do ano letivo em 
que na disciplina de estudo do meio 
estudaram esta temática (as várias 
Regiões). Deste modo, os alunos estavam 
mais confiantes e relacionavam as canções 
que foram aprendendo com os conteúdos 
abordados na aula. Memorizaram também, 
conceito pouco utilizados no seu 
quotidiano, o que também foi importante e 
interessante.” (P3) 
 
“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”. 
(P1) 
 
“O 3º ano refere que já esteve na região 
Norte” (NC24-9) 
 
“A Matilde (4ºano) já esteve nos Açores” 
(NC24-9) 
 
“O Guilherme (1ºano) refere que já esteve 
no Alentejo” (NC1-10) 
 
“A minha avó é de Abrantes! (região centro- 
3º ano)” (NC15-10) 
 

 
Música 
tradicional 

 
É demonstrado 
interesse no 
repertório 
tradicional. 
 

“Sim (gostei destas músicas) porque as 
(músicas) que oiço normalmente não são 
da minha língua” (2-A,A5) 
“Sim (gostei destas músicas) porque são 
diferentes das que oiço normalmente.” (2-
B,A1) 
“Gosto mais destas músicas porque são 
tradicionais” (4-A, A2) 
“ As (músicas) tradicionais são melhores” 
(4-A, A4) 
 
“Sim gostei mais do Chama Rita e do Mira-
me Miguel” (3-A, A1) 



“Eu gostei mais do Vai-t’embora passarinho 
e do Mira-me Miguel” (3-A, A3) 
“Sim (gostei das canções aprendidas) ” (3-
B, TODOS)  
“ (Eu gostei mais) da música de Lisboa” (3-
B, A3) 
“Eu gostei mais do Mira-me Miguel” (3-B, 
A1) 
“Eu gostei mais do Vai-t’embora 

Passarinho” (3-B, A2) 
“O que gostei mais (do projeto foi) das 
canções” (3-C,A4) 
“Gostei de as cantar” (4-A,A4) 
 
“ (Eu gostei mais) de ensaiar a última 
música” (4-B, A3) 
 
“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”.(P1) 
 
“As crianças cantavam as canções nas 
suas brincadeiras e quando lhes era pedido 
que escolhessem uma música para cantar 
em sala de aula, também escolhiam as 
músicas do musical.” (P2) 
 
“Nos recreios cantavam as canções do 
espetáculo. Na aula, muitas vezes pediam 
para ouvir e cantar as mesmas.” (P3) 
 
“Os alunos estiveram sempre 
entusiasmados com o projeto, 
memorizaram rapidamente todas as 
canções, envolveram-se com muito 
empenho e vontade de dar o melhor.” (P3)  
 
“Os alunos estavam interessados em saber 
mais canções do país.” (P4) 
 
“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”.” (NC29-10) 
 
“As crianças do 4º ano perguntam se não 



podem aprender a música do Norte pois já 
lá foram.” (NC22-10) 
 
“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” (NC3-12) 
 

 
 
 
Legenda: 
 

1A – 1º ano, Grupo A: 

A1 – Assunção Lopes 

A2 – Ana Maria 

A3- Francisco Azevedo 

A4- Vera Veiga 

A5- Manuella Mester 

 

1B – 1º ano, Grupo B: 

A1- Francisco Azevedo 

A2- Marta Sampaio 

A3- Diogo Mendes 

A4- António Gameiro 

A5- Guilherme Pereira 

2A – 2º ano, Grupo A: 

A1- Gonçalo Pires 

A2- Romélia Ditutala 

A3- António Lopes 

A4- João Vidigal 

A5- Frederico Taquenho 

 

2B – 2º ano, Grupo B: 

A1- Matvey Bogomolov 

A2- Pedro Castro 

A3- Rodrigo Lopes 

A4- António Sevenaer 

 

3A- 3º ano, Grupo A: 

A1- Michael Simões 

A2- Luísa Carvalho 

A3- Maria Santos 

A4- Marta Botelho 

 

3B- 3º ano, Grupo B: 

A1- Margarida Sequeira 

A2- Leonor Bettencourt 

A3- Sofia Falcão 

3C- 3ºano, Grupo C: 

A1- José Maria 

A2- Marta Botelho 

A3- Duarte Guerreiro 

A4- Rita Lemos 

 

3D- 3º ano, Grupo D: 

A1- Leonor Santos 

A2- Benedita Lopes 

A3- Leonor Martins 

A4- Frederico d’Andrade 

 
4A- 4º ano, Grupo A: 

A1- Luis Pessanha 

A2- Constança Leitão 

A3- Matilde Guerreiro 

A4- Madalena Mendonça 

 

4B- 4ºano, Grupo B: 

A1- William Rosa 

A2- Guilherme Ochôa 

A3- Santiago Rodrigues 

A4- Natália Luis 

A5- Leonor Pena 

 



 


