
Partes Objectivos Questões 

Introdução Avaliação geral do 

projeto/ 

Funcionamento/ 

Motivação pessoal 

- O que gostaste mais no projeto? 

“De como a branca de neve e a bruxa falaram” A2 

“Das músicas” A3, A1 

“Das nossas canções” A4 

“Da invenção do teatro” A5 

 

- Se repetíssemos o espetáculo, o que mudariam? 

“As falas podiam ser maiores, pois um teatro pode 

demorar 2h” A5 

 

Aprendizagens gerais   

Aprendizagens Musicais Percepção da 

criança sobre 

aprendizagens de: 

-Técnica vocal 

 

 

-Afinação 

 

-Ritmo 

-O que aprendeste de novo sobre Cantar?  

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

“A postura” A1 

“O respirar” A2 

“Respirar bem antes de cantar” A5 

“treinar” A3 

 

-Pensas que cantaste de forma afinada?  

“Mais ou menos” A5 

“Sim” A4 

 

Como podes afinar melhor? 

“ Segurar as notas mais altas em vez de levantar a 

cabeça, baixar a cabeça” A2 

“mudar a voz” A3 

“Treinos mais difíceis assim ficamos mais preparados” 

A5 

“treinar mais para a voz ficar melhor quando 

cantarmos” A1 

 

-Que aprendeste de novo em relação ao ritmo? 

“Não” A1 

Aprendizagens Sociais Percepção da 

criança sobre 

aprendizagens de: 

- Inter-ajuda 

 

- Responsabilidade 

- Respeito 

- Colaboração 

-Pensas que foi importante aprender a cantar em conjunto? 

porquê? 

“Sim “TODOS 

 

-Ajudaste algum colega ou foste ajudado em alguma sessão? 

“Eu ajudei o Gonçalo e o Toni a fazer os balanços da 

música” A5 

 

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

preferias cantar sozinho ou manter em conjunto? 



Entrevista dos Alunos – Grupo A 2º ano 

 

 

A1 GONÇALO 

A2 ROMELIA 

A3 ANTONIO 

A4 JOAO 

A5 FREDERICO 

 

“Em conjunto porque sentimo-nos mais confortáveis” 

A2 

“Algumas pessoas não conseguem cantar sozinhas e 

em grupo sim” A5 

 

- Gostaram dos músicos profissionais? 

“Sim porque assim é mais a realidade da música” A4 

“assim os músicos podiam nos ensinar algumas notas” 

A5 

 

Aprendizagens Culturais Percepção da 

criança sobre 

aprendizagens de: 

- Reconhecimento 

de Região 

- Valorização de 

repertório 

- Transversalidade 

 

- Conhecias alguma das músicas estudadas? 

“Não a minha mãe conhecia a de Lisboa” A4 

“A minha mãe conhecia a lanchinha” A2 

 

- Gostaste das músicas aprendidas? Porquê? 

“Sim porque as que oiço normalmente não são da 

minha língua” A5 

 

- Encontras alguma ligação entre alguma das músicas e a 

Região que representa? 

“Sim porque a saia de burel e a camisa de estoupinha 

são roupas muito quentes e no Norte faz muito frio” A5 


