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Fundada em 2008, a Stone Soup Consulting é uma empresa de consultoria proactiva, 

com uma visão inovadora e com um coração social. Organizada enquanto rede de 

consultores, a nossa empresa trabalha com diferentes tipos de organizações que estão 

interessadas em promover o seu valor social. Atuando em parceria, para além do seu 

papel de consultora, a Stone Soup Consulting consegue ajudar estas organizações a 

maximizar o seu valor social. Trabalhamos através de processos partilhados na criação e 

implementação de estratégias, que identificam possíveis caminhos para o 

desenvolvimento e crescimento das organizações. 

www.stone-soup.net. 

  

 
Disclaimer 

A equipa de consultores da Stone Soup Consulting associada a este Projeto, trabalhou com 

profissionalismo e rigor na elaboração dos materiais relacionados com este relatório. A Stone Soup 

Consulting e os seus consultores associados não se responsabilizam pelo uso que a entidade cliente 

fará da informação inserida neste documento, mas recomenda-se – para otimizar o seu impacto – que 

esta informação complemente / seja complementada por políticas, procedimentos e sistemas 

adequados.  

 

http://www.stone-soup.net/
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1. Sumário executivo 

 

O Projeto “Comunidades Geração/Música e Integração Social” (o Projeto ou Comunidades Geração) é uma 

iniciativa da Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal (AOSJSP), no âmbito do 

Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), financiado pelo Fundo Social Europeu. A 

AOSJSP iniciou a sua intervenção no ano letivo de 2007/2008, com o projeto Orquestra Geração, 

inspirando-se no Sistema de Orquestras Infantiles e Juveniles de Venezuela, um programa de inclusão 

social através da música, concretamente para o desenvolvimento de orquestras infantis e juvenis, 

trabalhando com jovens que frequentam a escolaridade obrigatória, nomeadamente que se inserem na 

tipologia TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) ou similar. O Projeto “Comunidades 

Geração/Música e Integração Social” pretende a expansão da metodologia reconhecidamente eficaz da 

Orquestra Geração para a região Centro, com particular enfoque nos municípios de Tondela e 

Castanheira de Pera. 

 

A intervenção totalizará 31 meses, tendo começado em abril de 2020, e decorre na Região Centro de 

Portugal, nos municípios de Castanheira de Pera e de Tondela.  

 

No âmbito deste Projeto, a AOSJSP contratualizou uma meta de, até ao fim do Projeto, aumentar o 

sucesso escolar em 20% (face ao ano anterior) de crianças e jovens provenientes de contextos sociais 

desfavorecidos, intervencionadas pelo Projeto. 

 

A equipa técnica do Projeto deu provas da sua capacidade de adaptação do modelo, organizando, como 

resposta aos constrangimentos decorrentes da pandemia COVID-19 durante o período em análise1, 

concertos abertos a públicos reduzidos (privilegiando-se os familiares dos alunos) sempre que possível e 

alguns concertos com transmissão online. 

 

Com o término do Projeto previsto para 31 de dezembro de 2022, o presente relatório de avaliação de 

impacto apresenta as evidências até aqui recolhidas e analisadas pelo sistema de monitorização, que foi 

implementado em estreita colaboração com a AOSJSP. Os dados quantitativos e qualitativos demonstram 

que o Projeto provocou mudanças positivas nas crianças e jovens, professores e comunidade, em linha 

com o esperado. 

 

O Projeto envolveu um total de 47 beneficiários diretos – crianças e jovens de contextos sociais 

desfavorecidos –, número que ultrapassa em 18% o total de crianças e jovens (40) identificados na meta 

contratualizada. No próximo ano será fundamental evidenciar o aumento do sucesso escolar de, pelo 

menos, 40 destas crianças em 20% face ao ano anterior.  

 

No relatório são apresentadas algumas recomendações de ação para a fase final de conclusão do Projeto, 

de forma a maximizar o seu impacto social.  

 
1 Nomeadamente, dificuldade em concretizar algumas das atividades previstas, como os concertos abertos à 

Comunidade. 
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2. Introdução 

A - Objetivos deste relatório  
 

Todas as organizações sociais devem informar os seus stakeholders sobre como estão a cumprir o seu 

propósito e a alcançar a mudança pretendida. Um bom relatório de impacto ajuda beneficiários, 

voluntários, doadores, financiadores e outros agentes a entender a organização e potencia o seu 

envolvimento com a entidade. Para além disso, um bom relatório de impacto ajuda a equipa técnica e de 

gestão a concentrarem-se em trabalho e resultados que promovam o alcance da visão da organização. 

Uma organização capaz de estabelecer e explicar o seu impacto terá uma base forte, tanto para comunicar 

o seu trabalho, como para geri-lo, de forma a alcançar o maior impacto positivo possível. 

 

Este relatório incide sobre as atividades do Projeto Comunidades Geração realizadas junto dos 

beneficiários desde o início da intervenção, abril de 2020, até julho de 2021. É elaborado em fase 

intermédia da execução do Projeto, para que possa servir, internamente, para melhorar o Projeto e realizar 

ajustamentos para maximização do respetivo impacto social.  

 

O objetivo da Stone Soup Consulting é, portanto, apoiar a AOSJSP na avaliação do impacto social do seu 

Projeto em termos quantitativos e qualitativos, com base num processo participativo (em coordenação 

estreita com a equipa da AOSJSP), que tem como eixo de trabalho a Teoria da Mudança e a aplicação dos 

princípios de qualidade de processo adotados pela Social Value International. 

B - Objetivos da avaliação de impacto do Projeto  
 

A AOSJSP, enquanto entidade promotora do Projeto “Comunidades Geração/Música e Integração Social” 2, 

contratou a Stone Soup Consulting para a criação de um sistema de avaliação de impacto e posterior 

implementação do mesmo, de forma a avaliar o impacto social gerado pelo Projeto, assegurando a 

monitorização e avaliação dos resultados e impactos, bem como da meta de realização contratualizada. 

 

Os objetivos do programa de avaliação contratado incluem: 

• Definir indicadores de avaliação de impacto; 

• Desenvolver instrumentos de recolha de informação qualitativa e quantitativa que permitam aferir 

o impacto do Projeto junto dos stakeholders envolvidos; 

• Facilitar momentos de trabalho entre as equipas de avaliação, a equipa da AOSJSP e os parceiros 

do Projeto;  

• Redefinir e atualizar a Teoria da Mudança da AOSJSP; 

• Realizar e apresentar relatórios de avaliação intercalar e final que enquadrem, não só, resultados, 

metodologias e processos utilizados, mas que, também, permitam a sinalização de propulsores/ 

constrangimentos e boas práticas, assim como o grau de inovação, impacto e/ou, eventual, 

replicação do Projeto noutros territórios. 

  

 
2 Projeto financiado no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (Operação n.º POISE-03-4639-

FSE-000773), pelo Fundo Social Europeu (FSE). 
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Em suma, o sistema de avaliação de impacto criado para o Projeto “Comunidades Geração/Música e 

Integração Social”, pretende: 

 

• Aferir a performance e o desenvolvimento do Projeto, reportando à equipa interna o progresso do 

Projeto; e 

• Avaliar o impacto e a transformação social gerados pela iniciativa, de forma a maximizar estes 

efeitos e comunicar as evidências aos principais grupos de interesse. 

C - Breve descrição do Projeto  

O Projeto “Comunidades Geração/Música e Integração Social” pretende expandir a metodologia 

reconhecidamente eficaz da Orquestra Geração (OG), concretamente através da sua ação nos municípios 

de Tondela e Castanheira de Pera. A OG é uma iniciativa de inclusão social através da música, que se inspira 

no Sistema de Orquestras Infantiles e Juveniles de Venezuela. O Projeto tem como finalidade o 

desenvolvimento de orquestras infantis e juvenis com jovens a frequentar a escolaridade obrigatória, 

particularmente em escolas de tipologia TEIP ou similar, contribuindo para um crescimento mais 

harmonioso destes participantes, alargando as suas perspetivas de vida e promovendo uma maior 

mobilidade social.  

Assim, tendo como objetivo o desenvolvimento social dos jovens, bem como das suas famílias e das 

comunidades nas quais se inserem, o Projeto pretende promover a constituição de comunidades mais 

inclusivas, onde os jovens encontrem na música (enquanto aprendizagem e enquanto prática) um rumo 

que lhes permita desenvolver modelos sociais, afetivos e educativos mais igualitários.  

Com base nas informações fornecidas pela AOSJSP, entre abril de 2020 até julho de 2021 foram realizadas 

as seguintes atividades, em termos de concertos e número de horas ministradas: 

 
Tabela 1: Atividades do Projeto Comunidades Geração, set/20-jul/21, por tipo de atividade e localidade 

Atividade Localidade Descrição Duração Data 

Aulas 

Tondela 

Orquestra/Expressão Dramática/Naipe/Formação Musical 96h set/20-jul/21 

Violoncelo 96h set/20-jul/21 

Viola d’Arco 96h set/20-jul/21 

Violino 192h set/20-jul/21 

Castanheira 

de Pera 

Orquestra/Expressão Dramática/Naipe/Formação Musical 96h set/20-jul/21 

Flauta Transversal 96h set/20-jul/21 

Contrabaixo 96h set/20-jul/21 

Violino 192h set/20-jul/21 

Violoncelo 96h set/20-jul/21 

Saxofone 96h set/20-jul/21 

Concertos 

Tondela 

Concerto CG | Tondela – Auditório Municipal de Tondela ND 08/04/2021 

Concerto CG | Tondela – Auditório do Conservatório 

Regional de Música de Vila Real, no âmbito do Festival 

MusicAlvão (transmissão online em direto do concerto) 

ND 17/07/2021 

Concerto CG | Tondela – Transmissão online do Concerto 

gravado em 09/07/2021 às 19h00 (sem público), realizado 

no Auditório Municipal de Tondela (219 visualizações) 

ND 22/07/2021 

Castanheira 

de Pera 

Concerto CG | Castanheira de Pera – Auditório da 

Biblioteca Municipal de Castanheira de Pera 
ND 26/04/2021 

https://www.facebook.com/orquestrageracao/videos/4189676037767289
https://www.youtube.com/watch?v=en4KG83vMdM&t=20s&ab_channel=Divulga%C3%A7%C3%A3oOrquestraGera%C3%A7%C3%A3oSistemaPortugal
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Atividade Localidade Descrição Duração Data 

Apresentação (CG – Castanheira de Pera) no Agrupamento 

de Escolas Bissaya Barreto, no âmbito do seu aniversário 

– Agrupamento de Escolas Bissaya Barreto 

ND 23/06/2021 

Concerto CG | Castanheira de Pera, no âmbito das 

comemorações do 107.º do Município de Castanheira de 

Pera – Praça da Notabilidade, Castanheira de Pera 

ND 04/07/2021 

Online Publicação Youtube CG (331 visualizações) ND 08/04/2021 
ND: Não disponível 

 

De notar que o Projeto e respetivas atividades foram adaptados, sempre que necessário e da melhor 

forma, para responder aos desafios colocados pela pandemia de COVID-19. Em particular, os concertos 

foram realizados, em alguns casos e mormente em Tondela, sem público ou com público restrito 

(familiares, com limitação do número de pessoas).  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Hcfbx5gyer4&t=1s&ab_channel=Divulga%C3%A7%C3%A3oOrquestraGera%C3%A7%C3%A3oSistemaPortugal
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3. Estratégia e sistema de avaliação de 
impacto criados 

A - Teoria da Mudança do Projeto  
 

Para a elaboração do sistema de avaliação de impacto, foi desenvolvida a Teoria da Mudança do Projeto, 

uma ferramenta que possibilita uma compreensão aprofundada das mudanças que o Projeto pretende 

gerar na sociedade e que, posteriormente, guia o processo de avaliação.  

 

A Teoria da Mudança explica como o Projeto impacta os seus beneficiários, delineando os resultados 

indiretos (outcomes), que contribuem para o impacto sistémico, e as atividades e os resultados diretos 

necessários para os atingir. Em suma, elabora uma estratégia de impacto, através da identificação do 

impacto desejado e de como alcançá-lo.  

 

Assim, a equipa do Projeto, com o apoio da Stone Soup Consulting e envolvendo parceiros e beneficiários, 

desenhou a sua Teoria da Mudança para o Projeto, respondendo, no fundo, às seguintes questões: qual o 

nosso verdadeiro propósito? por que existimos? que problema queremos resolver e para quem? qual o 

impacto global que queremos ter? que mudanças buscamos? 

 

Após este desenho inicial da Teoria da Mudança, o Projeto evoluiu e adaptou-se às circunstâncias que o 

foram rodeando (por exemplo, questões relacionadas com a pandemia de COVID-19, que restringiram o 

acesso do público aos concertos realizados). Para refletir esses ajustes, também a Teoria da Mudança foi 

adaptada, sendo o detalhe agora apresentado o resultado dessa evolução: 

 

Tabela 2: Teoria da Mudança do Projeto “Comunidades Geração/Música e Integração Social” 

 

                  Resultados diretos              

• Financiamento

• Recursos humanos

• Recursos materiais

• Recursos dos parceiros

•         d   or a  o

• A la 

•  o c r o 

•     d   ora           d  
 or a  o 

•     d   ora   a la  

•     d  co c r o 

•     d  al  o  a ra  ido 

•     d   ro    or   
a ra  ido 

•     d      oa   or co c r o

• Crianças e jovens (alunos da 
OG, provenientes de 
contextos socio-
economicamente 
desfavorecidos )

• Professores 

• Comunidade / população local
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O foco desta avaliação de impacto, dados os limites temporais do Projeto, são os resultados indiretos de 

curto e médio prazo (em destaque – “   ri o” – na tabela acima). 

De notar também que a Teoria da Mudança está em linha com (e incorpora) a meta definida no âmbito do 

programa de financiamento3: 

 

 
3 Projeto financiado no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (Operação n.º POISE-03-4639-

FSE-000773), pelo Fundo Social Europeu (FSE). 

 

                                        

•                                   

                                                   

•                                                      

                                                     

•                                            

                                                                   
                                            

•                                             

                                                                    
                                                                 
                                                          

•                           
•                                      
                                                                   

•                                                  
•                                                    
•                                      
•                             

                  
 al  o  da     
 ro   i      d  
co     o   ocio 
 co o ica      
d   a or cido  

                                                                                        

  

  

  

  

•                             
                            
                        
                            
                         

•                           
        

•                             
          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                        

•                                                      

•                                               

                                                                       
                        

•                                     

                                                                     
              

•                                                               

•                                                 

            

                      Mudanças a médio-prazo                                             

CP

  

  

  

•                        
                              
                             

 

  

Resultados indiretosBeneficiários Impacto

• Aumento da dinamização social e local

• Aumento da integração social 

 Estabilidade social, Interligação com outras comunidades, Melhoria do 
relacionamento social, Maior ligação da comunidade aos jovens

• Aumento dos sentimentos de pertença à comunidade 

 Orgulho, Bem-estar, Segurança

• Aumento do sucesso escolar nas escolas

• Melhoria do clima escolar (ambiente educativo)

Comunidade / 
população local

                      Mudanças a médio-prazo Mudanças a longo-prazo ImpactosCP MP LP I       

MP • Fortalecimento dos laços 
comunitários 

• Aumento da perceção da 
utilização da música enquanto 
ferramenta de inclusão social

I

LP

LP

LP

LP

 

META DE REALIZAÇÃO PIS Objetivo Cumprimento

N.º de crianças e jovens, provenientes de contextos 
sociais desfavorecidos, que aumentam o seu 
sucesso escolar em 20% face ao ano anterior

40 100%
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Para além dos beneficiários principais e secundários referidos acima, os mediadores foram identificados 

enquanto figuras centrais do Projeto, fazendo a ponte entre a coordenação pedagógica e administrativa 

das escolas, os municípios e a Associação4. Estes stakeholders, apesar de não terem sido identificados como 

beneficiários diretos ou indiretos do Projeto durante o exercício de co-construção da Teoria da Mudança, 

são elementos essenciais à componente operativa e de gestão do Projeto, pelo que foram auscultados 

durante o processo de avaliação de impacto, de modo a aferir dimensões da performance do Projeto 

(avaliação formativa), que pudessem ser relevantes para a compreender o impacto do Projeto. 

B - Metodologia utilizada 

Devido à heterogeneidade dos públicos-alvo, não se considerou a implementação de métodos de avaliação 

de impacto que implicam a comparação com um grupo de controlo, mas sim um método não experimental 

de comparação de resultados indiretos, analisando diferenças dos beneficiários do programa, sem 

recorrer a grupo de controlo. 

O modelo pre/post identificado, condicionado pela existência de uma linha de base para os indicadores 

considerados e pela possibilidade de avaliar estes impactos de maneira objetiva, efetua a comparação do 

“antes” e “depois” da integração no Projeto, procurando aferir as mudanças ocorridas nos participantes ao 

longo do percurso. Assim, a informação é recolhida para o conjunto de beneficiários definidos, antes e 

após o Projeto, permitindo a medição do mesmo participante em dois intervalos de tempo e reduzindo 

fatores de enviesamento. Neste caso, a medição é objetiva, para cada um dos resultados indiretos, não se 

tratando de mudanças percecionadas pelos participantes. 

Com a implementação do Projeto e do sistema de avaliação de impacto, verificou-se que os dados de 

partida recolhidos (linha de base) eram relativamente elevados (como veremos mais à frente), pelo que se 

optou por complementar a metodologia pre/post definida inicialmente, com um modelo de validação 

final das mudanças (só ex post).  

Assim, para as crianças e jovens e professores foram recolhidos dados utilizando ambos os modelos 

(pre/post e só ex post). No caso da comunidade, considerou-se suficiente e pragmática a utilização da 

metodologia apenas ex post. 

C - Indicadores de impacto do Projeto 

Com recurso a fontes secundárias e primárias, foram desenvolvidos os indicadores que permitem aferir o 

nível de mudança ocorrida em cada beneficiário do Projeto.  

Obtendo informação para cada indicador no momento ex ante e ex post, ou só ex post (no caso do modelo 

de validação final das mudanças), através de ferramentas quantitativas e qualitativas, é possível medir as 

mudanças verificadas num período de tempo. 

 

 
4 Em Tondela, o mediador é o Presidente da Casa do Povo de Tondela, e em Castanheira de Pera, o mediador foi 

nomeado pelo Pelouro da Cultura do Município. 
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As tabelas seguintes apresentam os indicadores construídos para medição das principais mudanças de 

curto e médio prazo identificadas na Teoria da Mudança (Tabela 2). Como referido anteriormente, as 

mudanças de longo prazo e impactos sistémicos não estão inclusas nesta análise e no sistema de avaliação 

criado, dados os limites temporais do Projeto. 

 

Tabela 3: Indicadores pre/post identificados, por tipo de beneficiário 
 

Crianças e jovens 

Resultado indireto Indicadores pre/post 

Aumento das 

competências musicais 

(CP) 

Destreza musical 
% de alunos que demonstra uma melhoria no domínio 

técnico do instrumento 

Capacitação formativa 

e cultural 

% de alunos que demonstra uma evolução na sua formação 

musical 

% de alunos que demonstra um maior interesse pela 

aprendizagem da música 

Aumento da interação 

com a comunidade e 

com a família (CP) 

Integração com a 

comunidade 

% de alunos que demonstra uma melhoria no 

relacionamento com os professores 

% de alunos que demonstra uma maior vontade em 

participar nas atividades da escola 

% de alunos que demonstra uma maior vontade em 

participar noutras atividades da comunidade 

% de alunos que demonstra um aumento da diversificação 

dos relacionamentos 

Relacionamento 

familiar 

% de alunos que demonstram uma melhoria no seu 

relacionamento com os pais e demais família 

Desenvolvimento de 

competências individuais 

(MP) 

Disciplina 
% de alunos que se comportam melhor e seguem as regras 

na escola 

Resiliência 
% de alunos que demonstram uma maior capacidade de 

superar as dificuldades na escola 

Concentração % de alunos que demonstram um aumento da concentração 

Sensibilidade 

intelectual 

% de alunos que demonstram uma vontade de aprenderem 

coisas novas 

Autoconhecimento do 

processo de 

aprendizagem 

% de alunos que percebem a importância de procurarem o 

conhecimento por eles próprios 

Desenvolvimento de 

competências relacionais 

(MP) 

Cooperação 
% de alunos que demonstram um aumento da importância 

de trabalhar em grupo 

Capacidade de 

integração em 

pequenos e grandes 

grupos 

% de alunos que demonstram um aumento da capacidade 

de integração em pequenos e grandes grupos 

Espírito, interação e 

responsabilidade de 

grupo 

% de alunos que demonstram um aumento do espírito, 

interação e responsabilidade de grupo 
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Crianças e jovens 

Resultado indireto Indicadores pre/post 

Competências de 

sociabilização 

% de alunos que demonstram um aumento das 

competências de sociabilização 

Capacidade de gerir 

relações interpessoais 

% de alunos que demonstram um aumento da capacidade 

em gerir relações interpessoais 

Aumento do sucesso escolar (MP) 

% de alunos que demonstram uma melhoria nos seus 

resultados escolares 

% de alunos que demonstram um maior interesse em irem à 

escola 

% de alunos que demonstram um maior interesse em 

continuarem a estudar 

% de alunos que demonstram uma maior assiduidade 

Melhoria do bem-estar 

biopsicossocial (MP) 

Confiança 
% de alunos que demonstram uma melhoria da sua 

confiança 

Autoestima 
% de alunos que demonstram uma melhoria da sua 

autoestima 

Valorização pessoal 
% de alunos que demonstram uma melhoria da sua 

valorização pessoal 

Estabilidade emocional 
% de alunos que demonstram uma melhoria na sua 

estabilidade emocional 
 

Professores 

Resultado indireto Indicadores pre/post 

Aumento de conhecimentos na metodologia do El 

Sistema (CP) 

% de professores que demonstram maiores conhecimentos 

da metodologia do El Sistema 

Aumento das 

competências de gestão 

do Projeto (CP) 

Governação 

% de professores que demonstram um maior conhecimento 

sobre a importância das diferentes funções para a 

prossecução do Projeto 

Liderança 
% de professores que demonstram um maior conhecimento 

sobre a liderança para a prossecução do Projeto 

Recursos Humanos 
% de professores que demonstram um maior conhecimento 

sobre os recursos humanos para a prossecução do Projeto 

Sustentabilidade 

% de professores que demonstram um maior conhecimento 

sobre a importância da sustentabilidade para a prossecução 

do Projeto 

Estratégias 
% de professores que demonstram um maior conhecimento 

sobre a estratégia para a prossecução do Projeto 

Crescimento 

% de professores que demonstram um maior conhecimento 

sobre processo de crescimento (ser replicado noutros 

concelhos, ter mais alunos e turmas envolvidas) 

Aumento da integração na 

comunidade (CP) 
Empatia 

% de professores que demonstram um aumento da empatia 

relativamente à comunidade onde dão as aulas 
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Professores 

Resultado indireto Indicadores pre/post 

Compreensão da 

realidade de crianças e 

jovens de contextos 

desfavorecidos 

% de professores que demonstram um aumento da 

compreensão relativamente às problemáticas vividas pelos 

jovens 

Aumento do desenvolvimento e reflexão das práticas 

pedagógicas (MP) 

% de professores que demonstram uma melhoria na sua 

capacidade de refletir sobre práticas pedagógicas 

% de professores que demonstram uma capacidade de 

implementarem novas práticas ou metodologias 

pedagógicas (desde que integradas no Projeto) 

Aumento da valorização pessoal (autorrealização) 

(MP) 

% de professores que demonstram um maior sentimento de 

autorrealização 
 

 
Tabela 4: Indicadores ex post identificados, por tipo de beneficiário 
 

Crianças e jovens 

Resultado indireto Indicadores ex post 

Aumento das competências musicais (CP) 
% de alunos que demonstra um aumento das competências 

musicais 

Aumento da interação 

com a comunidade e 

com a família (CP) 

Integração com a 

comunidade 

% de alunos que demonstra uma maior integração com a 

comunidade 

Relacionamento 

familiar 

% de alunos que demonstram uma melhoria no seu 

relacionamento com os pais e demais família 

Desenvolvimento de competências individuais (MP) 
% de alunos que demonstram uma melhoria das 

competências individuais 

Desenvolvimento de competências relacionais (MP) 
% de alunos que demonstram uma melhoria das 

competências relacionais 

Aumento do sucesso escolar (MP) (não definido)5 

Melhoria do bem-estar biopsicossocial (MP) 
% de alunos que demonstram uma melhoria do bem-estar 

biopsicossocial6 
 

Professores 

Resultado indireto Indicadores ex post 

Aumento de conhecimentos na metodologia do El 

Sistema (CP) 

% de professores que demonstram maiores conhecimentos 

da metodologia do El Sistema 

Aumento das competências de gestão do Projeto (CP) 
% de professores que demonstram um aumento das 

competências de gestão do Projeto 

 
5 Considerou-   q   o co c i o d  “  c   o   colar” é d  a iado a   ra o   co  l  o  ara a  cria  a     lo q      

optou por não incluir uma pergunta de questionário de confirmação da mudança / validação final (autoavaliação 

só ex post). 
6 Considerou-se que o conceito d  “   -   ar  io  ico  ocial” é d  a iado abstrato para crianças, pelo que se 

utilizou como proxy o controlo emoções no modelo só ex post. 
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Professores 

Resultado indireto Indicadores ex post 

Aumento da integração na comunidade (CP) 
% de professores que demonstram um aumento da 

integração na comunidade 

Aumento da valorização pessoal (autorrealização) 

(MP) 

% de professores que demonstram um maior sentimento de 

autorrealização 
 

Comunidade 

Resultado indireto  Indicadores 

Aumento da dinamização social e local 
% de pessoas que demonstram um maior conhecimento e 

interesse pelas atividades do Projeto 

D - Instrumentos de avaliação de impacto 

Com base nos indicadores definidos, nas características dos beneficiários e das atividades implementadas, 

foram desenvolvidos instrumentos de medição apropriados para verificar os impactos do Projeto: 

 

Tabela 5: Instrumentos definidos, por tipo de beneficiário 

Beneficiários Instrumento 
Responsável pela 

aplicação 

Forma de 

aplicação 

Crianças e 

jovens 

Questionário de autoavaliação ex ante – 

aplicado imediatamente antes do início das 

atividades estratégicas 

Projeto Comunidades 

Geração 
Presencial 

Questionário de autoavaliação ex post – 

aplicado no fim de cada ano letivo 

Projeto Comunidades 

Geração 
Presencial 

Questionário de heteroavaliação ex post 

– aplicado no final de um concerto e 

respondido por familiares7 

Projeto Comunidades 

Geração 
Presencial 

Focus group – aplicado no fim de cada ano 

letivo 

Stone Soup Consulting / 

Projeto Comunidades 

Geração 

Por 

videoconferência 

Professores 
Questionário de autoavaliação ex ante – 

aplicado imediatamente antes do início das 

atividades estratégicas 

Projeto Comunidades 

Geração 
Online 

Questionário de autoavaliação ex post – 

aplicado no fim de cada ano letivo 

Projeto Comunidades 

Geração 
Online 

 
7 Este questionário não estava previsto inicialmente e surgiu como resposta às condicionantes impostas pela 

pandemia de COVID-19: uma vez que os concertos estavam restringidos a familiares dos alunos, o questionário 

inicial desenvolvido para a comunidade mostrou-se desajustado, uma vez que se destinava a medir o aumento do 

conhecimento do Projeto e respetivas condicionantes; desta forma, desenvolveu-se perguntas de heteroavaliação 

dos alunos para serem respondidas pelos familiares, o que se revelou determinante para a avaliação das 

mudanças sentidas por esse grupo de beneficiários (alunos), como se verá mais à frente. 

 



 

Relatório de impacto intermédio – “Comunidades Geração/Música e Integração Social” – outubro, 2021  15 

©2021. Stone Soup Consulting.  

Beneficiários Instrumento 
Responsável pela 

aplicação 

Forma de 

aplicação 

Comunidade 
Questionário de autoavaliação ex post – 

aplicado no final de um concerto 

Projeto Comunidades 

Geração 
Presencial 

 

Os questionários semiestruturados foram o método principal para a recolha de dados de impacto, 

sobretudo quantitativos, das atividades do Projeto, dadas as vantagens de criar dados comparáveis (a 

partir dos quais se podem extrapolar as mudanças) e de facilitar a implementação em termos geográficos.  

 

Os questionários aplicados incluem escalas de concordância, satisfação e sentimentos, a utilização de 

“  oji ”      como perguntas de resposta aberta. Isto permite uma adequação ao tipo de beneficiários 

do Projeto. 

 

• Os questionários de autoavaliação são utilizados para avaliar a perceção dos próprios beneficiários 

em relação às potenciais mudanças resultantes da intervenção e foram desenvolvidos para os 

todos os beneficiários.  

 

• Os questionários de heteroavaliação foram utilizados, como complemento, para os beneficiários 

principais (crianças e jovens), dadas as idades envolvidas (< 10 anos) e potencial dificuldade de 

relação de conceitos e de capacidade de abstração, e foram respondidos por familiares8. 

 

Para os beneficiários principais (crianças e jovens) foi ainda desenvolvido um guião de focus group, 

destinado a complementar os dados recolhidos através dos questionários. Inicialmente programados para 

um formato presencial, devido à pandemia da COVID-19, a discussão grupal decorreu online. 

 

De notar que foi desenvolvido, adicionalmente, um instrumento (guião de entrevista semiestruturada), não 

de avaliação de impacto, mas de recolha de testemunhos e avaliação de desempenho por parte dos 

mediadores. Estas entrevistas foram realizadas pela Stone Soup Consulting, pelo telefone. 

 

Nos anexos 1 a 10, é possível ver as perguntas utilizadas em cada um dos instrumentos desenhados, bem 

como a respetiva ligação com os indicadores e mudanças a que respeitam. 

 

  

 
8    r   l ado  d      roa alia  o   o   ado  co o “ aró   ro” da a  oa alia  o   o     ido d    ri icar     á   a 

discrepância significativa entre auto e heteroavaliação. 
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4. Implementação do sistema de 
avaliação de impacto  

O sistema de avaliação de impacto criado começou a ser implementado em setembro de 2020, tendo sido 

aplicado, até à elaboração deste relatório, a todos os grupos de beneficiários que participaram do 

programa até julho de 2021.  

O sistema de monitorização de dados de impacto desenhado é composto pela implementação direta e 

indireta da avaliação de impacto para os beneficiários do Projeto: 

• A implementação direta da avaliação, pela Stone Soup Consulting, acontece perante a recolha de 

dados qualitativos (como os focus groups e as entrevistas aos mediadores) onde é crucial a 

imparcialidade na avaliação.  

• A implementação indireta, pela equipa do Projeto, acontece no caso de aplicação de instrumentos 

“  c ado ”  q    io ário     implicou formação e coordenação com a equipa de Projeto, que 

posteriormente efetuou recolhas de informação no terreno.  

Para alcançar o sucesso da implementação indireta, foi realizada, em setembro de 2020, uma formação 

para apresentação do sistema de avaliação de impacto do Projeto, com os seguintes objetivos: 

• Introdução ao modelo pre/post de avaliação de impacto; 

• Apresentação das ferramentas qualitativas e quantitativas do sistema de avaliação de impacto; 

• Capacitação para a implementação da avaliação (recolha de informação no terreno). 

O cronograma de implementação do sistema de avaliação e o número de respostas por beneficiários estão 

detalhados nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 6: Instrumentos aplicados set/20-jul/21 

Beneficiários/ 

stakeholders 
Instrumento 

Data de 

aplicação 

N.º total de 

instrumentos 

aplicados/recolhidos 

N.º total de 

respostas válidas 

para análise* 

Crianças e 

jovens Questionário de 

autoavaliação ex ante 

setembro 

2020 
37 

34 
(72%, n=47) 

Questionário de 

autoavaliação ex post 
julho 2021 42 

Questionário de 

heteroavaliação ex post 

(respondido por familiares) 

No final dos 

concertos (a) 
132 NA 

Focus group  julho 2021 2 (b) NA 
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Beneficiários/ 

stakeholders 
Instrumento 

Data de 

aplicação 

N.º total de 

instrumentos 

aplicados/recolhidos 

N.º total de 

respostas válidas 

para análise* 

Professores Questionário de 

autoavaliação ex ante 

setembro 

2020 
8 

8 
(80%, n=10) 

Questionário de 

autoavaliação ex post  
julho 2021 10 

Comunidade 
Questionário de 

autoavaliação ex post  

No final dos 

concertos (a) 
38 NA 

mediadores Entrevistas telefónicas julho 2021 2 NA 

* Questionários respondidos pelos mesmos beneficiários em dois momentos diferentes do tempo (ex ante e ex post) e sem erros de 

preenchimento de códigos. 

a) Datas dos concertos: Castanheira de Pera – 26/04/2021 e 04/07/2021; Tondela – 30/04/2021. 

b) Focus groups: foram realizadas duas sessões, dias 14 e 15 de julho, com uma amostra de 10 crianças de Tondela e 10 crianças de 

Castanheira de Pera. 

Conforme a Tabela 6 indica, o número de respostas válidas para análise (modelo pre/post) é inferior ao 

número de questionários ex post recebidos, tanto para crianças e jovens, como para professores.  

No modelo pre/post, para serem considerados válidos os questionários devem ser respondidos em dois 

momentos diferentes do tempo – ex ante, no início do Projeto, e ex post, no final do ano letivo –, a fim de 

permitir a comparabilidade dos dados. Assim, questionários que foram respondidos apenas no ex ante ou 

apenas no ex post não foram considerados neste modelo. 

• Para as crianças e jovens foram recebidas 37 respostas aos questionários ex ante e 42 respostas 

aos questionários ex post, tendo sido consideradas 34 respostas válidas para análise (72% do total 

de 47 crianças e jovens envolvidos no Projeto); 

• Para os professores foram recebidas 8 respostas aos questionários ex ante e 10 respostas aos 

questionários ex post, tendo sido consideradas 8 respostas válidas para análise (80% do total de 10 

professores envolvidos no Projeto). 

No modelo de validação final das mudanças (só ex post) foram consideradas todas as respostas aos 

questionários ex post recolhidas:  

• Para as crianças e jovens foram recebidas 42 respostas aos questionários ex post (89% do total de 

47 crianças e jovens envolvidos no Projeto); 

• Para os professores foram recebidas 10 respostas aos questionários ex post (100% do total de 10 

professores envolvidos no Projeto). 
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5. Resultados da avaliação de impacto 

A - Crianças e jovens 

i. Caracterização 
 

Os beneficiários diretos (crianças e jovens) são um grupo heterogéneo, com contextos familiares distintos.  

 

Apesar disso, todos provêm dos territórios desfavorecidos de Tondela e Castanheira de Pera, situados no 

interior-centro do país, em zonas fustigadas por devastadores incêndios florestais nos anos recentes 

(sobretudo 2017). A própria Estrutura do Portugal 2020 e seus Programas Operacionais reconhecem 

Tondela e Castanheira de Pera como “  rri ório  d   ai a d   idad ”   a  í  i  da a lica  o d  

“ odalidad   d  di  r  cia  o  o i i a”9.  

 

Apresentam-se, de seguida, alguns indicadores para Castanheira de Pera e Tondela, relevantes para a sua 

caracterização enquanto territórios desfavorecidos: 

 

Tabela 7: Indicadores relevantes para caracterização de Castanheira de Pera e Tondela enquanto 
territórios desfavorecidos (dados PorData)10 
 
Castanheira de Pera 

 

 
9 Portugal 2020, Deliberação da Comissão Interministerial de Coordenação Portugal 2020 
10 https://www.pordata.pt/Municipios 

 

https://poseur.portugal2020.pt/media/37819/delibera%C3%A7%C3%A3o_cic_pt2020_01072015_territorios_baixa_densidade.pdf
https://www.pordata.pt/Municipios
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Tondela 
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Como se pode perceber nos quadros acima, Tondela e Castanheira de Pera são, de facto, territórios 

desfavorecidos. Neste sentido, todas as crianças e jovens que escolheram participar no Projeto 

Comunidades Geração são consideradas, portanto, como provenientes de contextos sociais 

desfavorecidos. 

 

Apresentamos, de seguida, uma caracterização agregada deste grupo de beneficiários: 

 

• 47 crianças, entre 6 e 10 anos de idade (*) 

• 55% de género feminino, 43% masculino (*) 

• 58% Tondela, 40% Castanheira de Pera (*) 

• A frequentar o 1º ciclo (*) 

• Maioritariamente nascidos em Portugal (*) 

• 47% beneficiários de Ação Social Escolar (ASE) (*) 

• 89% nunca reprovou (**) 

• Maioria vive com mãe e pai (ou padrasto) (**) 

• Profissão dos pais: 22% Trabalhadores qualificados da indústria, construção e 

artífices; 16% Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e 

vendedores; 16% Especialistas das atividades intelectuais e científicas (**) 

• Profissão das mães: 32% Especialistas das atividades intelectuais e científicas; 27% 

Pessoal administrativo (**) 

 

(*) Dados recolhidos pela equipa do Projeto, no início das atividades (inscrição), n=47 (com respostas em branco por parte de uma criança) 

(**) Dados recolhidos no ex ante, n=37 

 
Gráfico 1: Caracterização dos alunos, quanto à idade, género, naturalidade, localização da escola, ano de 
escolaridade que frequenta e escalão ASE (n = 47) 
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Gráfico 2: Caracterização dos alunos no momento ex ante (pessoas com quem vive, historial de 
reprovação e profissão dos pais) (n = 37) 

 

 
*) Nota: respostas dos alunos codificadas pela equipa de avaliação considerando a Classificação Portuguesa das Profissões (INE)11. 

 
11 Instituto Nacional de Estatística - Classificação Portuguesa das Profissões: 2010. Lisboa: INE, 2011. Disponível na 

www: https://www.ine.pt/xurl/pub/107961853. ISBN 978-989-25-0010-2 
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ii. Linha de base 
 

De seguida, analisa-se o ponto de partida dos beneficiários principais (crianças e jovens). Esta análise 

permite-nos melhor compreender o perfil e as expectativas dos beneficiários. 

 

Foram recolhidas evidências referentes a 37 indivíduos (de um total de 47) que participaram no Projeto no 

período em análise. Os questionários foram aplicados no início das atividades (início do ano letivo de 

2020/21), tendo algumas crianças levado os questionários para casa, para resposta conjunta com os pais/ 

encarregados de educação (para 10 crianças não foi possível obter resposta). 

 

De uma forma geral, nota-se uma tendência para um posicionamento muito positivo no momento ex ante 

(tendência para respostas no nível 4 ou 5, em escalas de Likert de 5 pontos), co    c   o da “ca aci a  o 

 or a i a   c l  ral”   da “d   r za    ical”  r lacio ado  co  a   da  a “A     o da  co    ê cia  

   icai ”    ara o  q ai       ri ica   a  aior  ar     ara   da  a  o i i a  

 

Tabela 8: Linha de base dos alunos, por indicador (n = 37) 

 

Mudanças
Indicador

 %           q                  … 

Nº perg. 

quest.
1 2 3 4 5 NR total

Aumento das competências musicais aumento das competências musicais 14% 24% 35% 12% 14% 1% 100%

Destreza musical melhoria no domínio técnico do instrumento 16 19% 27% 24% 14% 14% 3% 100%

evolução na sua formação musical 1 8% 22% 46% 11% 14% 0% 100%

Aumento da interação com a comunidade e com a família 

maior integração com a comunidade 0% 0% 5% 28% 67% 0% 100%

melhoria no relacionamento com os professores 

da escola
10 0% 0% 3% 24% 73% 0% 100%

maior vontade em participar nas atividades da 

escola
2 0% 0% 5% 14% 81% 0% 100%

maior vontade em participar noutras atividades da 

comunidade
3 0% 0% 8% 46% 46% 0% 100%

0% 4% 22% 16% 58% 0% 100%

11 0% 0% 3% 3% 95% 0% 100%

13 0% 8% 41% 30% 22% 0% 100%

Desenvolvimento de competências individuais melhoria das competências individuais 1% 1% 16% 36% 45% 0% 100%

Disciplina
melhoria de comportamento e de seguimento das 

regras na escola
12 0% 3% 14% 27% 57% 0% 100%

Resiliência
maior capacidade de superar as dificuldades na 

escola
17 0% 0% 11% 35% 54% 0% 100%

Concentração aumento da concentração 4 0% 3% 22% 41% 35% 0% 100%

Sensibilidade intelectual aumento da vontade de aprenderem coisas novas 5 0% 0% 11% 38% 51% 0% 100%

Autoconhecimento do processo de aprendizagem 
aumento da vontade de procurarem o 

conhecimento por eles próprios
6 5% 0% 24% 41% 30% 0% 100%

Desenvolvimento de competências relacionais melhoria das competências relacionais 1% 2% 4% 45% 48% 1% 100%

Cooperação aumento da importância de trabalhar em grupo 18 0% 3% 0% 41% 57% 0% 100%

Capacidade de integração em pequenos e grandes grupos
aumento da capacidade de integração em 

pequenos e grandes grupos
19 0% 5% 3% 57% 35% 0% 100%

Espírito, interação e responsabilidade de grupo
aumento do espírito, interação e responsabilidade 

de grupo
20 0% 0% 0% 41% 59% 0% 100%

Competências de sociabilização aumento das competências de sociabilização 21 0% 0% 5% 32% 59% 3% 100%

Capacidade de gerir relações interpessoais
aumento da capacidade em gerir relações 

interpessoais
22 3% 0% 14% 57% 27% 0% 100%

Aumento do sucesso escolar aumento do sucesso escolar 14% 8% 12% 26% 39% 1% 100%

melhoria nos seus resultados escolares 7 0% 0% 19% 43% 38% 0% 100%

maior interesse em irem à escola 8 0% 3% 11% 30% 51% 5% 100%

maior interesse em continuarem a estudar 9 0% 0% 11% 30% 59% 0% 100%

maior assiduidade (a) 14 65% 35% 0% 0% 0% 0% 100%

Melhoria do bem-estar biopsicossocial melhoria do bem-estar biopsicosoccial 3% 2% 20% 26% 49% 0% 100%

Confiança melhoria da sua confiança 23 3% 0% 16% 32% 49% 0% 100%

Autoestima melhoria da sua autoestima 24 0% 3% 0% 24% 73% 0% 100%

Valorização pessoal melhoria da sua valorização pessoal 25 0% 0% 14% 19% 68% 0% 100%

Estabilidade emocional melhoria na sua estabilidade emocional 15 11% 5% 51% 27% 5% 0% 100%

Linha de base

Aumento do sucesso escolar

Capacitação formativa e cultural

Integração com a comunidade 

Relacionamento familiar
melhoria no seu relacionamento com os pais e 

demais família
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Nota: As mudanças a verde claro – Aumento das competências musicais, Aumento da interação com a comunidade e com a família, 

etc. – englobam aquelas que estão imediatamente por baixo na tabela – Destreza musical; Capacitação formativa e cultural; etc. Neste 

    ido  a    rc   a     a r     ada   ara    a  “  da  a   lo ai ”  a   rd  claro    o   a  édia  i  l   da    rc   a     d  

cada uma das mudanças que as compõem (a branco). 

Escala varia consoante a questão (ver correspondências exatas nos anexos):  

1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Nem concordo nem discordo; 4 – Concordo; 5 – Concordo completamente. 

1 – Muito baixo(a); 2 – Baixo(a); 3 – Médio(a); 4 – Alto(a); 5 – Muito alto(a). 

1 – Muito mau/má; 2 – Mau/má; 3 – Mais ou menos; 4 – Bom/boa; 5 – Muito bom/boa. 

1 – Nenhumas; 2 – Poucas; 3 – Algumas; 4 – Muitas; 5 – Sempre. 

(a) Para o           “%           q                                  ”  a q     o colocada  oi “Q a  a    z    al o à  a la ?”  

Nesse sentido, e ao contrário de todos os restantes indicadores, uma mudança positiva significa uma variação no sentido decrescente 

ao longo do tempo. 

iii. Mudanças verificadas 
 

Para este grupo de beneficiários, apresenta-se a análise das seguintes componentes: 

 

• Dados qualitativos, recolhidos através de:  

a. Dois focus groups, realizados em julho de 2021, um em Tondela, outro em Castanheira de 

Pera, com uma amostra de 10 crianças em cada;  

b. Testemunhos de alguns pais/familiares, quer durante os focus groups com as crianças (que 

contou com a participação de alguns pais), quer informalmente, junto da equipa do Projeto 

(nomeadamente professores); 

c. Testemunhos dos mediadores, no decurso das respetivas entrevistas telefónicas 

realizadas; 

d. Respostas dos alunos às perguntas abertas dos questionários de autoavaliação. 

 

• Dados quantitativos, recolhidos por questionários (perguntas fechadas, com escalas de Likert de 

5 pontos), referentes a: 

a. Autoavaliação, segundo o modelo pre/post; 

b. Autoavaliação, segundo o modelo só ex post; 

c. Heteroavaliação ex post, realizada por familiares no final de concertos. 

 

Dados qualitativos 
 

Os dados qualitativos mostram que: 

• Os alunos demonstram entusiasmo e desejo de continuar no Projeto Comunidades Geração – nos 

dois focus groups realizados (com uma amostra dos alunos), os alunos disseram gostar muito de 

tocar em conjunto, de conhecer novas pessoas, dos professores e manifestaram ter aprendido 

coisas novas  a  ocar    i   r     o   a é  ala ra   o a   co o “ ai  ”   a ser mais confiantes, a 

ouvir os outros e a serem mais criativos. Mencionaram também que o Projeto ajudou a ter mais 

concentração e sentido de compromisso (passaram a querer tocar o seu instrumento todos os 

dias). 

• Houve mudanças transformacionais:  

o Nos focus groups com os alunos, e também por testemunho de um dos mediadores do 

Projeto, foi referido o caso de uma criança que percebeu, nas atividades do Projeto e com 

ajuda dos professores, que precisava usar óculos. A Professora Vânia explicou:  
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“     á        [      nça] tinha dificuldades em tocar e, afinal, era porque não via o 

mundo da mesma maneira do que nós. E agora já vê! Foi uma grande conquista. E 

                                               !” 12. 

o Através do testemunho dos mediadores e da equipa do Projeto são referidos casos de 

famílias desestruturadas e de crianças com dificuldades de aprendizagem e concentração, 

cuja mudança positiva no comportamento é notória: 
 

“[U          ]                                               @;   Projeto ajuda-@ 

                                                        .” 

“[U          ]             ú   @         "               " (sem [precisar] olhar para a 

partitura); vítima de violência doméstica (pai, irmão, madrasta); ficava mais tempo na 

escola e ia para a casa dos avós (e não para a do pai) – o Projeto deu-       "      "”. 

“[U          ]       @  ú    @      @             -se, sem qualquer conhecimento 

musical, com agregado familiar complicado; fez solo de [instrumento musical] no final, 

tendo demonstrado muito empenho, determinação, transformação da personalidade; 

era uma criança mais "mexida" (rebelde) e através da aprendizagem da música 

transformou-  .” 

“[U          ]                                                 -se que manifesta 

                                      (        "     @"              @).” 

• O feedback dos pais também tem sido muito positivo, dirigido diretamente aos professores, que, 

verbalmente, por contacto telefónico, vão partilhando com a toda a restante equipa. Alguns pais 

também participaram no focus group realizado com os alunos e comentaram que, dado o contexto 

de pandemia e confinamento, e uma vez que também assistiam às aulas e acompanhavam os 

alunos mais de perto, também aprenderam e se divertiram imenso. Expressaram que descobriram 

“coisas novas”   q   ad ira  o  “ iúdo ”  or a r  d r   “a tocar um instrumento em tão pouco 

tempo e com aulas online”. Um dos mediadores do Projeto comentou que, para além das 

mudanças nos alunos     crio  c   licidad     r  al      ai    a ília    “q     o    i  or a  d  

dar  ol ia ao   il o  do  o  ro ”  O Projeto está a trabalhar para sistematizar estes dados dos pais 

no decorrer do próximo ano. 

 

Dados quantitativos 

 

De todas as respostas recebidas para este grupo de beneficiários (37 respostas aos questionários ex ante 

e 42 respostas aos questionários ex post), 34 foram consideradas válidas para análise no modelo pre/post 

 
12 Por questões de confidencialidade e de proteção da privacidade dos beneficiários, não são mencionados aspetos 

que possam revelar a identidade dos mesmos (como, por exemplo, o género ou o território a que pertence). 
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(72% do total de 47 crianças e jovens envolvidos no Projeto até ao momento)13. No modelo de validação 

final das mudanças (só ex post) foram consideradas todas as respostas aos questionários ex post recolhidas 

(42 respostas aos questionários ex post – 89% do total de 47 crianças e jovens envolvidos no Projeto até ao 

momento). A nossa análise recaiu sobre estes dados. 

 

Os dados quantitativos mostram algumas diferenças entre os resultados recolhidos pela autoavaliação14 

(modelo pre/post e modelo só ex post) e pela heteroavaliação15, nomeadamente: 

o Os alunos identificam mais as mudanças como positivas quando questionados diretamente sobre 

o respetivo efeito à posteriori, relacionado com as atividades do Projeto Comunidades Geração16 

(vs. quando questionados indiretamente sobre a mudança, em dois momentos do tempo – ex ante 

e ex post)17; 

o Os familiares (adultos) tendem a valorizar de forma ainda mais positiva as mudanças nos alunos 

(seus familiares), do que os próprios. 

• Quando considerando o modelo de autoavaliação apenas ex post e a heteroavaliação dos 

familiares, todas as mudanças afetam positivamente pelo menos 70% dos alunos inquiridos. 

• O aumento das competências musicais (que inclui aumento da destreza musical e aumento da 

capacitação formativa e cultural) é a mudança que apresenta um maior número de respostas 

positivas: 

o 72% dos alunos inquiridos, quando questionados segundo o modelo pre/post; 

o 93% dos alunos inquiridos, quando questionados segundo o modelo só ex post; 

o 100% dos familiares inquiridos, quando questionados sobre o efeito das atividades do 

Projeto Comunidades Geração no seu familiar, aluno da Orquestra Geração. 

• Destacam-se também o aumento da integração com a comunidade e a melhoria do bem-estar 

biopsicossocial:  

o 86% e 81% (respetivamente) dos alunos inquiridos, quando questionados segundo o 

modelo só ex post; 

o 92% (para ambas as mudanças) dos familiares inquiridos, quando questionados sobre o 

efeito das atividades do Projeto Comunidades Geração no seu familiar, aluno da Orquestra 

Geração. 

 

• O aumento do sucesso escolar (meta definida para o Projeto) é manifestado por 18% dos alunos 

(modelo pre/post). Já 70% dos familiares inquiridos considera que o aluno seu familiar aumentou 

 
13 No modelo pre/post, para serem considerados válidos, os questionários devem ser respondidos por cada indivíduo 

em dois momentos diferentes do tempo – ex ante, no início das atividades, e ex post, no final do ano letivo –, a fim 

de permitir a comparabilidade dos dados. Assim, questionários que foram respondidos apenas no ex ante ou 

apenas no ex post não foram considerados neste modelo. 
14 Resultados recolhidos via questionário aos próprios alunos, quer utilizando a metodologia pre/post – segundo a 

qual se recolheram respostas às mesmas perguntas no início e no final do ano letivo –, quer segundo o modelo só 

ex post – segundo o qual se recolheram respostas de validação final / confirmação das mesmas mudanças 

analisadas no modelo pre/post (ver capítulo 3 e anexos). 
15 Resultados recolhidos via questionário aos familiares dos alunos, no final dos concertos realizados. 
16 E    lo: “ i  o q   a      i a   i  a  ca acidad      icai   d  oi  d   ar ici ar  o Proj  o  o   idad   

Geração. Discordo totalmente/ Discordo/ Não concordo nem discordo/ Concordo/ Concordo totalmente” 
17 E    lo: “      co   ci    o    ical é: M i o  ai o a   Bai o a   Médio a   Al o a   M i o al o a ”. 
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o sucesso escolar devido à participação no Projeto Comunidades Geração. 

 

• Nos dados de heteroavaliação, foram identificados como limitação de análise os seguintes fatores: 

o É possível que vários familiares do mesmo aluno tenham respondido ao questionário, com 

potencial enviesamento das respostas (contudo, este efeito será limitado uma vez que 

havia um número definido de familiares permitidos por aluno); 

o É possível que a mesma pessoa tenha respondido a mais do que um questionário em 

Castanheira de Pera (uma vez que houve dois concertos e dado que os questionários são 

anónimos).  

 

Tabela 9: Comparação das mudanças positivas18 nos alunos, considerando os modelos autoavaliação pre/ 
post, autoavaliação só ex post (confirmação da mudança) e heteroavaliação (confirmação da mudança 
pelos familiares), por indicador 

 
Escala varia consoante a questão (ver correspondências exatas nos anexos):  

1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Nem concordo nem discordo; 4 – Concordo; 5 – Concordo completamente. 

1 – Muito baixo(a); 2 – Baixo(a); 3 – Médio(a); 4 – Alto(a); 5 – Muito alto(a). 

1 – Muito mau/má; 2 – Mau/má; 3 – Mais ou menos; 4 – Bom/boa; 5 – Muito bom/boa. 

1 – Nenhumas; 2 – Poucas; 3 – Algumas; 4 – Muitas; 5 – Sempre. 

“M                    /  ”                pre/post): Média simples das % de respostas positivas às perguntas, realizadas no 

modelo pre/post, que compõem cada uma das mudanças globais apresentadas nesta tabela (ver tabela 10). São consideradas 

mudanças positivas, aquelas para as quais o valor da resposta do questionário ex post foi superior ao da resposta do ex ante, numa 

escala Likert de 5 pontos (indicada no questionário). Estas respostas são analisadas ao nível do indivíduo. 

“                      ”                   ex post): % de respostas positivas, de níveis 4 e 5 – concordo e concordo 

completamente – da escala Likert de 5 pontos (indicada no questionário). 

“                       – F MÍLI ”                             res): % de respostas positivas, de níveis 4 e 5 – concordo e 

concordo completamente – da escala Likert de 5 pontos (indicada no questionário). 

(*) Não aplicável: considerou-   q   o co c i o d  “  c   o   colar” é d  a iado a   ra o   co  l  o  ara a  crianças, pelo que se 

optou por não incluir uma pergunta de questionário de confirmação da mudança / validação final (autoavaliação só ex post). 

 
  

 
18 Ver legenda da tabela para definição do conceito de mudanças positivas em cada um dos modelos de avaliação 

utilizado. 

 

Mudanças
Indicador

 %           q                  … 

Mudanças 

positivas EA/EP

Confirmação da 

mudança

Confirmação da 

mudança - 

FAMÍLIA

Aumento das competências musicais aumento das competências musicais 72% 93% 100%

Aumento da interação com a comunidade e com a família 

maior integração com a comunidade 17% 86% 92%

26% 79% 78%

Desenvolvimento de competências individuais melhoria das competências individuais 28% 71% 92%

Desenvolvimento de competências relacionais melhoria das competências relacionais 27% 81% 86%

Aumento do sucesso escolar aumento do sucesso escolar 18% NA (*) 70%

Melhoria do bem-estar biopsicossocial melhoria do bem-estar biopsicossocial 33% 81% 92%

Integração com a comunidade 

Relacionamento familiar
melhoria no seu relacionamento com os pais 

e demais família
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Tabela 10: Mudanças positivas19 pre/post nos alunos, por indicador 

 
Nota: As mudanças a verde claro – Aumento das competências musicais, Aumento da interação com a comunidade e com a família, 

etc. – englobam aquelas que estão imediatamente por baixo na tabela – Destreza musical; Capacitação formativa e cultural; etc. Neste 

sentido, as percentagens apresentada   ara    a  “  da  a   lo ai ”  a   rd  claro    o   a  édia  i  l   da    rc   a     d  

cada uma das mudanças que as compõem (a branco). 

Escala varia consoante a questão (ver correspondências exatas nos anexos):  

1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Nem concordo nem discordo; 4 – Concordo; 5 – Concordo completamente. 

1 – Muito baixo(a); 2 – Baixo(a); 3 – Médio(a); 4 – Alto(a); 5 – Muito alto(a). 

1 – Muito mau/má; 2 – Mau/má; 3 – Mais ou menos; 4 – Bom/boa; 5 – Muito bom/boa. 

1 – Nenhumas; 2 – Poucas; 3 – Algumas; 4 – Muitas; 5 – Sempre. 

(a) Para o           “%           q                                  ”  a q     o colocada  oi “Q a  a    z    al o à  a la ?”  

Nesse sentido, e ao contrário de todos os restantes indicadores, uma mudança positiva significa uma variação no sentido decrescente 

ao longo do tempo. 

 
19 Por mudanças positivas aqui entende-se a % de respostas para as quais o valor da resposta do questionário ex post foi superior 

ao da resposta do ex ante, na escala Likert de 5 pontos indicada no questionário (respostas são analisadas ao nível do indivíduo). 
 

Mudanças
Indicador

 %           q                  … 

Nº perg. 

quest.

Mudanças 

positivas EA/EP

Aumento das competências musicais aumento das competências musicais 72%

Destreza musical melhoria no domínio técnico do instrumento 16 71%

evolução na sua formação musical 1 74%

Aumento da interação com a comunidade e com a família 

maior integração com a comunidade 17%

melhoria no relacionamento com os professores 

da escola
10 12%

maior vontade em participar nas atividades da 

escola
2 9%

maior vontade em participar noutras atividades da 

comunidade
3 29%

26%

11 6%

13 47%

Desenvolvimento de competências individuais melhoria das competências individuais 28%

Disciplina
melhoria de comportamento e de seguimento das 

regras na escola
12 24%

Resiliência
maior capacidade de superar as dificuldades na 

escola
17 18%

Concentração aumento da concentração 4 32%

Sensibilidade intelectual aumento da vontade de aprenderem coisas novas 5 32%

Autoconhecimento do processo de aprendizagem 
aumento da vontade de procurarem o 

conhecimento por eles próprios
6 35%

Desenvolvimento de competências relacionais melhoria das competências relacionais 27%

Cooperação aumento da importância de trabalhar em grupo 18 18%

Capacidade de integração em pequenos e grandes grupos
aumento da capacidade de integração em 

pequenos e grandes grupos
19 38%

Espírito, interação e responsabilidade de grupo
aumento do espírito, interação e responsabilidade 

de grupo
20 21%

Competências de sociabilização aumento das competências de sociabilização 21 26%

Capacidade de gerir relações interpessoais
aumento da capacidade em gerir relações 

interpessoais
22 32%

Aumento do sucesso escolar aumento do sucesso escolar 18%

melhoria nos seus resultados escolares 7 26%

maior interesse em irem à escola 8 21%

maior interesse em continuarem a estudar 9 18%

maior assiduidade (a) 14 9%

Melhoria do bem-estar biopsicossocial melhoria do bem-estar biopsicosoccial 33%

Confiança melhoria da sua confiança 23 38%

Autoestima melhoria da sua autoestima 24 24%

Valorização pessoal melhoria da sua valorização pessoal 25 29%

Estabilidade emocional melhoria na sua estabilidade emocional 15 41%

Aumento do sucesso escolar

Capacitação formativa e cultural

Integração com a comunidade 

Relacionamento familiar
melhoria no seu relacionamento com os pais e 

demais família
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iv. Conclusões e recomendações 
 

Em conclusão: 

 

• O Projeto provocou mudanças positivas nas crianças e jovens, no período em análise, 

sobretudo ao nível do aumento das competências musicais, do aumento da integração com a 

comunidade e da melhoria do bem-estar biopsicossocial. Quando considerando o modelo de 

autoavaliação apenas ex post e a heteroavaliação dos familiares, todas as mudanças identificadas 

à priori afetam positivamente pelo menos 70% dos alunos inquiridos. 

• Há uma tendência de subavaliação dos dados quantitativos na autoavaliação: existe uma 

diferença entre auto e heteroavaliação dos beneficiários, que poderá dever-se à dificuldade de 

abstração das crianças, dada a faixa etária envolvida (6-10 anos), motivo pelo qual se deve 

complementar, de forma cada vez mais sistemática, os resultados da autoavaliação com os de 

heteroavaliação. Assim, é possível que os dados da autoavaliação (sobretudo considerando o 

modelo pre/post) se encontrem subestimados. Por exemplo, na avaliação dos familiares 

(heteroavaliação), a % de beneficiários que manifestam um aumento do sucesso escolar é de 70%, 

enquanto o mesmo indicador apresenta um valor de 18% na autoavaliação pre/post. Os dados 

qualitativos recolhidos através de perguntas abertas nos questionários e de focus groups / 

entrevistas / testemunhos confirmam esta tendência.  

 

• De acordo com os familiares das crianças e jovens inquiridos, verifica-se um aumento do sucesso 

escolar (meta definida para o Projeto) para 70% dos participantes no Projeto. 

 

Recomendamos: 

• Continuar (equipa do Projeto/professores/mediadores), tal como até agora, com o preenchimento 

dos instrumentos de avaliação de impacto, tentando maximizar o número de respostas. 

 

• Aplicar (equipa do Projeto/professores/mediadores e equipa de avaliação) o questionário de 

heteroavaliação num momento diferente, para ultrapassar as limitações de análise identificadas: 

i.e., solicitar uma resposta ao encarregado de educação de cada criança no final do ano letivo (de 

forma a evitar potenciais duplicações de resposta por criança, como poderia acontecer caso ambos 

os pais assistam a um concerto, por exemplo). 

 

• Definir (equipa do Projeto/professores/mediadores e equipa de avaliação) o conceito de sucesso 

escolar20 no âmbito do Projeto e: 

 
20 Para referência, ver fontes utilizadas neste Projeto, como “OECD (2021), Education at a Glance 2021: OECD 

Indicators”, “UNESCO Institute for Statistics (2009), Education Indicators Technical guidelines”, 

http://www.dge.mec.pt/documentos-de-referencia-8, “Academic success: Is it just about the grades? (Moira Cachia, 

Siobhan Lynam, Rosemary Stock)”, entre outras. Destacamos   a ci a  o d     úl i o ar i o: “T   co c    o  

academic success has generally been associated with the attainment of summative assessments, as stipulated by 

learning outcomes. However, York, Gibson, and Rankin (2015) argue that the meaning of this term is debatable as 

i   a  a  ‘a or  o  ’ id   i y  d    di   o   aryi      j c i     r   c i     I d  d  w il  acad  ic   cc    ca  

be attributed to the attainment of knowledge demonstrated through high assessment grades, it can also refer to 

     rad a   ’ ca aci y  o   c r  a  ro    io al rol  r la  d  o    ir d  r    A   r a aly i       li  ra  r  o      

 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b35a14e5-en/index.html?itemId=/content/publication/b35a14e5-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b35a14e5-en/index.html?itemId=/content/publication/b35a14e5-en
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-indicators-technical-guidelines-en_0.pdf
http://www.dge.mec.pt/documentos-de-referencia-8
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23752696.2018.1462096%40rhep20.2018.3.issue-V2
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23752696.2018.1462096%40rhep20.2018.3.issue-V2
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o Recolher outros elementos relativos ao sucesso escolar (e.g. notas a Português e 

Matemática dos anos -1 e seguintes), para complementar o respetivo indicador; 

o Perguntar aos pais qual o nível de sucesso escolar dos alunos antes do Projeto e depois do 

Projeto (acrescentar pergunta no questionário de heteroavaliação).  

• Incluir (equipa do Projeto/professores/mediadores e equipa de avaliação) questões de 

caracterização relativas ao nível sócio económico e escolaridade dos pais, o que pode estar a 

influenciar o nível de partida elevado dos alunos face ao sucesso escolar (e, por conseguinte, não 

permitir mais mudança positiva)21.  

• Incluir (equipa do Projeto/professores/mediadores) os pais na clarificação do conceito de sucesso 

escolar no âmbito do projeto – aferir junto dos pais porque razão não se está a verificar aumento 

do sucesso escolar em mais alunos – perguntar individualmente, quando se proporcionar (e.g. 

quando vão levar ou buscar a criança) e/ou organizar uma breve reunião conjunta (questões a 

ponderar: o Projeto não tem influência positiva no sucesso escolar?, consideravam que os alunos 

já tinham sucesso escolar antes do Projeto e não houve influência?, o Projeto influencia 

negativamente o sucesso escolar?, o que entendem por sucesso escolar e como pode a 

participação no Projeto ajudar a aumentá-lo?). 

• Reforçar (equipa do Projeto/professores/mediadores), junto dos alunos, ao longo do ano, as 

competências que se estão a trabalhar, para que possam ir fazendo essa relação de conceitos – 

e.g. o Projeto ajuda a aumentar a concentração, o que ajuda a aumentar o sucesso na escola; etc. 

• Ponderar (equipa do Projeto) solicitar ao Portugal Inovação Social (PIS) um ajuste da meta: 

o Argumentar com dificuldades sentidas com COVID-19 e solicitar retorno à meta 

inicialmente proposta, ou seja “90% d  a     o d  co    ê cia     icai    20% d  

aume  o do   c   o   colar  a  cria  a  i   r   cio ada ”; 

o Considerar, alternativamente ao referido no ponto anterior e em vez de sucesso escolar, o 

aumento de competências musicais e competências individuais enquanto competências de 

empregabilidade, que permitirão, no futuro, obter mais oportunidades de emprego. 

• Incluir (equipa de avaliação) uma pergunta para os alunos (focus group), para aferir se o Projeto 

Comunidades Geração em particular (e a música, em geral) é uma escolha consciente/intencional 

ou por falta de alternativas (para valorizar ainda mais o Projeto) – e.g. “     d        col  r  q al 

seria a atividade que mais gostarias de fazer: a) qualquer coisa desde que seja música; b) música, 

 a   r   ria q     o  o    orq    ra; c    a ro    c       rq    ra   ra  o”. 

• Continuar (equipa do Projeto/professores/mediadores) com a sistematização do feedback dos pais. 

• Agendar (equipa do Projeto e equipa de avaliação) observação de atividades no terreno por parte 

da equipa de avaliação. 

 
use of this terminology in different subject fields, York et al. ide  i y  i   l       w ic  d  i   i   a  ly: ‘acad  ic 

achievement, engagement in educationally purposeful activities, satisfaction, acquisition of desired knowledge, 

skills and competencies, persistence, attainment of educational outcomes, and post-college   r or a c ’     5  ”  

 
21 Isto porque é pressuposto do Projeto que o trabalho com alunos de estratos socioeconómicos mais baixos 

potencia o aumento das aprendizagens, dando oportunidades a que não teriam acesso de outro modo. 
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• Realizar (equipa do Projeto e equipa de avaliação) focus groups presenciais no final do ano letivo 

2021/22 (assim o permitam as condições sanitárias). 

 

• Refletir (equipa do Projeto/professores/mediadores) sobre as mudanças menos positivas e o que 

poderá estar na sua origem: a análise e consideração das mudanças neutras e negativas na 

avaliação de impacto é importante, para permitir realizar os ajustamentos necessários nas 

atividades que estão a ser desenvolvidas e assim potenciar o valor social criado.  

B - Professores 

i. Caracterização 
 

Apresentamos, de seguida, uma caracterização agregada deste grupo de beneficiários: 
 

• 10 indivíduos, entre 20 e 49 anos de idade 

• 60% feminino, 40% masculino 

• 50% participa no Projeto em Castanheira de Pera, 40% em Tondela, 10% em ambas as localidades 

• 90% colabora com a Orquestra Geração pela primeira vez 

Gráfico 3: Caracterização dos professores (n = 10) 
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ii. Linha de base 
 

De seguida, analisa-se o ponto de partida dos professores. Esta análise permite-nos melhor compreender 

o perfil e as expectativas dos beneficiários. 

 

Foram recolhidas evidências referentes a 8 indivíduos (de um total de 10) que participaram no Projeto no 

período em análise. Os questionários foram aplicados no início das atividades (início do ano letivo de 

2020/21), não tendo sido possível obter resposta para 2 indivíduos. 
 

Para este grupo de beneficiários, verifica-se, à partida, uma maior potencialidade de mudanças positivas 

no que diz respeito à metodologia e às características/estruturação do Projeto. Para os restantes 

indicadores, verifica-se um posicionamento na metade superior da escala, havendo, no entanto, margem 

para progressão ao longo do Projeto. 

Tabela 11: Linha de base dos professores, por indicador (n = 8) 

 
Nota: As mudanças a verde claro – Aumento de conhecimentos na metodologia do El Sistema, Aumento das competências de gestão 

do Projeto, etc. – englobam aquelas que estão imediatamente por baixo, a branco, na tabela (Governação, Liderança, etc.). Neste 

sentido, a    rc   a     a r     ada   ara    a  “  da  a   lo ai ”  a   rd  claro    o   a  édia  i  l   da    rc   a     d  

cada uma das mudanças que as compõem (a branco). 

Escala varia consoante a questão (ver correspondências exatas nos anexos):  

1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Nem concordo nem discordo; 4 – Concordo; 5 – Concordo completamente. 

1 – Muito baixo(a); 2 – Baixo(a); 3 – Médio(a); 4 – Alto(a); 5 – Muito alto(a). 

90%

10%

     é                   q       b          

O q       G      ?

Sim

Não

Mudanças
Indicador

(% de professores que demonstra...)
1 2 3 4 5 NR total

Aumento de conhecimentos na metodologia do El Sistema maiores conhecimentos da metodologia do El Sistema 0% 25% 50% 25% 0% 0% 100%

Aumento das competências de gestão do projeto aumento das competências de gestão do projeto 6% 40% 40% 15% 0% 0% 100%

Governação
maior conhecimento sobre a importância das diferentes funções para a 

prossecução do projeto
13% 63% 13% 13% 0% 0% 100%

Liderança maior conhecimento sobre a  liderança para a prossecução do projeto 0% 25% 50% 25% 0% 0% 100%

Recursos Humanos
maior conhecimento sobre os recursos humanos para a prossecução do 

projeto
13% 38% 38% 13% 0% 0% 100%

Sustentabilidade
maior conhecimento sobre a importância da sustentabilidade para a 

prossecução do projeto
0% 63% 38% 0% 0% 0% 100%

Estratégias maior conhecimento sobre a estratégia para a prossecução do projeto 0% 25% 63% 13% 0% 0% 100%

Crescimento
maior conhecimento sobre processo de crescimento (ser replicado 

noutros concelhos, ter mais alunos e turmas envolvidas)
13% 25% 38% 25% 0% 0% 100%

Aumento da integração na comunidade aumento da integração na comunidade 0% 6% 31% 25% 38% 0% 100%

Aumento da empatia aumento da empatia relativamente à comunidade onde dão as aulas 0% 0% 25% 25% 50% 0% 100%

Compreensão da realidade de crianças e jovens de contextos 

desfavorecidos

aumento da compreensão relativamente às problemáticas vividas pelos 

jovens
0% 13% 38% 25% 25% 0% 100%

aumento do desenvolvimento e reflexão das práticas pedagógicas 0% 0% 31% 38% 31% 0% 100%

melhoria na sua capacidade de refletir sobre práticas pedagógicas 0% 0% 25% 38% 38% 0% 100%

capacidade de implementarem novas práticas ou metodologias 

pedagógicas (desde que integradas no Projeto)
0% 0% 38% 38% 25% 0% 100%

Aumento da valorização pessoal (autorrealização) maior sentimento de autorrealização 0% 0% 0% 38% 63% 0% 100%

Aumento do desenvolvimento e reflexão das práticas 

pedagógicas

Linha de base
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iii. Mudanças verificadas 
 

Para este grupo de beneficiários, apresenta-se a análise das seguintes componentes: 

 

• Dados qualitativos, recolhidos através das respostas a perguntas abertas nos questionários ex 

ante e ex post. 

 

• Dados quantitativos, recolhidos por questionários (perguntas fechadas, com escalas de Likert de 

5 pontos), referentes a: 

a. Autoavaliação, segundo o modelo pre/post; 

b. Autoavaliação, segundo o modelo só ex post. 
 

Dados qualitativos 

 

Os dados qualitativos mostram que: 

• O conhecimento prévio do trabalho da Orquestra Geração, a vertente de promoção e inclusão 

social através do ensino da música, o conhecimento e proximidade geográfica das zonas envolvidas 

(Castanheira de Pera e Tondela) foram alguns dos fatores indicados como motivação para 

participar no Projeto; 

• Os professores destacam, como fatores inovadores do Projeto, o “acompanhamento integral do 

aluno (adaptando o melhor a cada aluno ”, “o ensino da música acessível”, “a música como fonte 

de inclusão social” e a “enfatização do papel de cada um dos intervenientes no processo educativo 

(professores, pais, escola, comunidade), num trabalho colaborativo”; 

• Todos os respondentes consideram que o Projeto tem capacidade de trazer Mudança e Impacto 

Social positivo junto dos jovens e das comunidades e que pode ser replicado junto de outras 

escolas e comunidades – nas palavras de um professor: 

“                     á         ú                                                      

de experiências e promove valores que alargam os horizontes e as perspetivas das 

crianças, dotando-                                                                  ” 

• Os pontos fortes do Projeto destacados pelos professores estão alinhados com os fatores de 

inovação referidos: “acessibilidade do ensino da música a populações mais isoladas e/ou 

desfavorecidas”; “impacto e integração social”; “promoção do aluno no seu todo”; 

“desenvolvimento das capacidades cognitivas através da música em crianças/jovens que podem 

vir de meios mais complexos”; “promoção da socialização das crianças”; “desenvolvimento cultural 

das comunidades onde se inserem”; “dedicação e excelência educativa e equipa”. 

• Os professores indicam que não existem muitos pontos a melhorar, referindo algumas limitações 

iner      ao  i a cia    o li i ado  co o o  ac o d   a  r “carga horária li i ada” o  d  a   a  

se alca  ar  ao  o    o     “ úmero reduzido de alunos, em algumas áreas geográficas – e não 

atingir uma maior população”. Foi  a  é  r   rido co o  o  o d    l oria a “adaptação de 

repertório e flexibilização de metodologias”   “ ouco conhecimento do Projeto do público em geral, 
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não haver mais contato regular com equipa”  d   o ar q         co    ário   ora    i o   o 

momento ex ante). 

• Quando questionados sobre de que forma o Projeto poderia ser incrementado no sentido de ser 

mais eficaz e trazer um maior impacto social positivo, os professores deram as seguintes sugestões 

(momento ex ante): 

o Promover um maior “sentimento de implicação e compromisso” na comunidade, “não só 

pela participação das crianças no Projeto” – “apostar na dinamização cultural do concelho, 

com apresentações regulares e alguns Projetos conjuntos com grupos do mesmo”; 

o Procurar “colaboração com associações, municípios e outras entidades com maior 

visibilidade a nível nacional”; “procurar fazer parcerias com outras escolas de música e 

instituições de apoio a jovens e crianças, como forma de tornar a música uma ferramenta 

de socialização e trabalho em conjunto”; 

o “Continuar a expandir para as regiões do interior do país”. 

• Os pontos do Projeto que os professores mais gostaram até ao momento são os seguintes: 
 

“F                            .                                                              .” 

“                                                           ...    .                           

             .” 

“                                                                                   Projeto foi 

ouvida e tomada a sério. Achei também muito importante a liberdade pedagógica dada aos 

professores, o que acabou por melhorar muito o meu pensamento criativo e abstrato e me levou 

à                                                               .” 

“U              do Projeto que mais gostei e que considero ser um grande ponto forte, é o facto 

de juntar as crianças todas logo para tocarem em orquestra. Como são peças simples, podem (e 

conseguem) desde muito cedo estar à vontade para tocar em grupo, o que acredito que cria 

                                   "                       ".” 

“                    á                                                          .           

muitíssimo também a presença de membros da direção e coordenação do Projeto nos concertos 

realizados pelos alunos de Tondela. Apesar da distância, sempre se fizeram sentir muito 

                                                       .” 

“                              .” 

“O                        ó                  . O             mplementação do Projeto no 

                                 .” 

 



 

Relatório de impacto intermédio – “Comunidades Geração/Música e Integração Social” – outubro, 2021  35 

©2021. Stone Soup Consulting.  

“                                     :                                                        .” 

“O                      . O                                                        .   

ligação com as crianças e a equipa toda, através da música. A evolução da pedagogia e método 

nas aulas de expressão dramática, que, para mim, se tornaram fundamentais para o Projeto.  A 

união e os sentimentos positivos entre as equipas, o acompanhamento e a disponibilidade 

constante dos coordenadores locais e da chefia nacional. Os resultados positivos nas crianças, 

os desafios alcançados na música e a possibilidade de oferecer não só às crianças, mas também 

às duas vilas, a presença de uma orquestra clássica em lugares de pouca acessibilidade e 

                    . “ 

• Os pontos do Projeto que os professores menos gostaram até ao momento são os seguintes (tendo 

al     r   rido q     o  a ia “ ada a r  i  ar” : 

“                                  ó   .” 

“       dificuldade em cativar novos alunos por algum receio por parte dos encarregados 

           .” 

“N    á                               Projeto que eu ache que não funcione. Para mim 

os pontos mais negativos do Projeto foram a distância ao meu local de residência e a pouca 

                                                                         .” 

“P           ú                                                    :                     

individuais serem em grupos de dois - se os alunos forem parecidos, avança-se 

relativamente bem e ao mesmo tempo; se os alunos forem muito diferentes (um tem mais 

facilidades ou aprende mais rápido que o outro), pode ser frustrante tanto para o aluno 

que tem mais dificuldades, como para o co                  .” 

“                                                                      .” 

“                               /         .” 

“O                                   T      .                                         -

nos no auditório também. Devido ao covid não é possível, mas seria excelente, para afirmar 

as relações interpessoais pedagógica[s].” 
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Dados quantitativos 

 

De todas as respostas recebidas para este grupo de beneficiários (8 respostas aos questionários ex ante e 

10 respostas aos questionários ex post), 8 foram consideradas válidas para análise no modelo pre/post (80% 

do total de 10 professores envolvidos no Projeto até ao momento)22. No modelo de validação final das 

mudanças (só ex post) foram consideradas todas as respostas aos questionários ex post recolhidas (10 

respostas aos questionários ex post – 100% do total de 10 professores envolvidos no Projeto até ao 

momento). A nossa análise recaiu sobre estes dados. 

 

Os dados quantitativos mostram ligeiras diferenças entre os resultados recolhidos pelo modelo pre/post23 

e modelo só ex post24: os professores identificam mais as mudanças como positivas quando questionados 

diretamente sobre o respetivo efeito à posteriori, relacionado com as atividades do Projeto Comunidades 

Geração25 (vs. quando questionados indiretamente sobre a mudança, em dois momentos do tempo – ex 

ante e ex post). 

• Quando considerando o modelo de autoavaliação apenas ex post, todas as mudanças afetam 

positivamente pelo menos 80% dos professores inquiridos. 

• O aumento de conhecimentos na metodologia do El Sistema é a mudança que apresenta um maior 

número de respostas positivas: 75% / 100% dos professores inquiridos, quando questionados 

segundo o modelo pre/post ou o modelo só ex post, respetivamente. 

• O aumento das competências de gestão do Projeto é a mudança com resultados mais aproximados 

nos dois modelos de avaliação: 77% / 80% dos professores inquiridos, quando questionados segundo 

o modelo pre/post ou o modelo só ex post, respetivamente. 

• O aumento da valorização pessoal (autorrealização) é a mudança com maior diferença de 

resultados entre os dois modelos, manifestado por 25% / 100% dos professores inquiridos, quando 

questionados segundo o modelo pre/post ou o modelo só ex post, respetivamente.  

 
  

 
22 No modelo pre/post, para serem considerados válidos, os questionários devem ser respondidos por cada indivíduo 

em dois momentos diferentes do tempo – ex ante, no início das atividades, e ex post, no final do ano letivo –, a fim 

de permitir a comparabilidade dos dados. Assim, questionários que foram respondidos apenas no ex ante ou 

apenas no ex post não foram considerados neste modelo. 
23 Resultados recolhidos via questionário utilizando a metodologia pre/post, segundo a qual se recolheram respostas 

às mesmas perguntas no início e no final do ano letivo. 
24 Resultados recolhidos via questionário utilizando a metodologia só ex post, segundo a qual se recolheram 

respostas de validação final/confirmação das mesmas mudanças analisadas no modelo pre/post. 
25 E    lo: “ i  o q   a      i o       co   ci    o   o r  a M  odolo ia El  i    a/  rq    ra   ra  o  ao 

integrar este Projeto ” 
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Tabela 12: Comparação das mudanças positivas26 nos professores, considerando os modelos 
autoavaliação pre/post e autoavaliação só ex post (confirmação da mudança), por indicador 

 
Escala varia consoante a questão (ver correspondências exatas nos anexos):  

1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Nem concordo nem discordo; 4 – Concordo; 5 – Concordo completamente. 

1 – Muito baixo(a); 2 – Baixo(a); 3 – Médio(a); 4 – Alto(a); 5 – Muito alto(a). 

“M                    /  ”                pre/post): Média simples das % de respostas positivas às perguntas, realizadas no 

modelo ex ante/ex post, que compõem cada uma das mudanças globais apresentadas nesta tabela (ver tabela 13). São consideradas 

mudanças positivas aquelas para as quais o valor da resposta do questionário ex post foi superior ao da resposta do ex ante, numa 

escala Likert de 5 pontos (indicada no questionário). Estas respostas são analisadas ao nível do indivíduo. 

“                      ”                   ex post): % de respostas positivas, de níveis 4 e 5 – concordo e concordo 

completamente – da escala Likert de 5 pontos (indicada no questionário). 

ND (Não disponível):  or la  o    o  ora  ai da r col ido  dado   o r  a co  ir a  o da   da  a “A     o do d     ol i    o 

e r  l   o da   rá ica    da ó ica ”  

 

Tabela 13: Mudanças positivas27 pre/post nos professores, por indicador 

 
Escala varia consoante a questão (ver correspondências exatas nos anexos):  

1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Nem concordo nem discordo; 4 – Concordo; 5 – Concordo completamente. 

1 – Muito baixo(a); 2 – Baixo(a); 3 – Médio(a); 4 – Alto(a); 5 – Muito alto(a). 

  

 
26 Ver legenda da tabela para definição do conceito de mudanças positivas em cada um dos modelos de avaliação 

utilizado. 
27 Por mudanças positivas aqui entende-se a % de respostas para as quais o valor da resposta do questionário ex 

post foi superior ao da resposta do ex ante, na escala Likert de 5 pontos indicada no questionário. Estas respostas 

são analisadas ao nível do indivíduo. 

 

Mudanças
Indicador

(% de professores que demonstra...)

Mudanças 

positivas EA/EP

Confirmação 

da mudança

Aumento de conhecimentos na metodologia do El Sistema maiores conhecimentos da metodologia do El Sistema 75% 100%

Aumento das competências de gestão do projeto aumento das competências de gestão do projeto 77% 80%

Aumento da integração na comunidade aumento da integração na comunidade 56% 100%

aumento do desenvolvimento e reflexão das práticas pedagógicas 50% ND

Aumento da valorização pessoal (autorrealização) maior sentimento de autorrealização 25% 100%

Aumento do desenvolvimento e reflexão das práticas 

Mudanças
Indicador

(% de professores que demonstra...)

Mudanças 

positivas EA/EP

Aumento de conhecimentos na metodologia do El Sistema maiores conhecimentos da metodologia do El Sistema 75%

Aumento das competências de gestão do projeto aumento das competências de gestão do projeto 77%

Governação
maior conhecimento sobre a importância das diferentes funções para a 

prossecução do projeto
88%

Liderança maior conhecimento sobre a  liderança para a prossecução do projeto 88%

Recursos Humanos
maior conhecimento sobre os recursos humanos para a prossecução do 

projeto
88%

Sustentabilidade
maior conhecimento sobre a importância da sustentabilidade para a 

prossecução do projeto
75%

Estratégias maior conhecimento sobre a estratégia para a prossecução do projeto 75%

Crescimento
maior conhecimento sobre processo de crescimento (ser replicado 

noutros concelhos, ter mais alunos e turmas envolvidas)
50%

Aumento da integração na comunidade aumento da integração na comunidade 56%

Aumento da empatia aumento da empatia relativamente à comunidade onde dão as aulas 50%

Compreensão da realidade de crianças e jovens de contextos 

desfavorecidos

aumento da compreensão relativamente às problemáticas vividas pelos 

jovens
63%

aumento do desenvolvimento e reflexão das práticas pedagógicas 50%

melhoria na sua capacidade de refletir sobre práticas pedagógicas 38%

capacidade de implementarem novas práticas ou metodologias 

pedagógicas (desde que integradas no Projeto)
63%

Aumento da valorização pessoal (autorrealização) maior sentimento de autorrealização 25%

Aumento do desenvolvimento e reflexão das práticas 

pedagógicas
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iv. Conclusões e recomendações 
 

Em conclusão: 

 

• O Projeto provocou mudanças positivas nos professores, no período em análise, sobretudo 

ao nível do aumento de conhecimentos na metodologia do El Sistema. Quando considerando o 

modelo de autoavaliação apenas ex post, todas as mudanças identificadas à priori afetam 

positivamente pelo menos 80% dos professores inquiridos. 

 

• Os professores mostram-se bastante satisfeitos com o Projeto, que consideram ter capacidade 

de trazer Mudança e Impacto Social positivo junto dos jovens e das comunidades e poder ser 

replicado junto de outras escolas e comunidades. Destacam, entre outros, fatores como o 

acompanhamento integral do aluno, o ensino da música como fonte de inclusão social e o trabalho 

colaborativo de vários intervenientes no processo educativo (professores, alunos, pais, escola, 

comunidade). 

 

• Como principal ponto de melhoria, os professores realçam a necessidade de envolver mais a 

comunidade (que, devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-19, acabou por não 

poder participar tanto quanto o inicialmente programado). 

 

Recomendamos: 

• Continuar, tal como até agora, com o preenchimento dos instrumentos de avaliação de impacto, 

tentando maximizar o número de respostas. 

 

• Aferir (equipa do Projeto) junto dos professores porque razão existem diferenças mais 

significativas de resultados entre os modelos de avaliação pre/post e só ex post, ao nível do 

“A     o da i    ra  o  a co   idad ”   do “A     o da  aloriza  o     oal  a  orr aliza  o ” 

e resultados relativamente baixos no modelo pre/post  ara a   da  a “Aumento do 

desenvolvimento e reflexão das práticas pedagógicas” – organizar uma breve reunião conjunta. 

 

• Reforçar (equipa do Projeto) junto dos professores, ao longo do ano e nas sessões de formação/ 

capacitação, as competências que se estão a trabalhar, para que possam ir fazendo essa relação 

de conceitos. 

 

• I cl ir   q i a d  a alia  o    r    a d  co  ir a  o da   da  a “A     o do d     ol i    o 

e reflexão da   rá ica    da ó ica ”     r    a a  r a  o r  q     da  a         co o  ai  

importantes para si próprios. 

 

• Agendar observação de atividades no terreno por parte da equipa de avaliação. 

 

• Refletir sobre as mudanças menos positivas e o que poderá estar na sua origem: a análise e 

consideração das mudanças neutras e negativas na avaliação de impacto é importante, para 

permitir realizar os ajustamentos necessários nas atividades que estão a ser desenvolvidas e assim 

potenciar o valor social criado.  
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C - Comunidade 

i. Caracterização 
 

Apresentamos, de seguida, uma caracterização agregada deste grupo de beneficiários: 

 

• 38 indivíduos que assistiram a um concerto e não são familiares de nenhum aluno 

• Maioritariamente entre 20 e 69 anos de idade (87%) 

• 66% de género feminino, 34% masculino 

• 92% assistiu ao concerto em Castanheira de Pera, 8% em Tondela28 

• 24% é professor/a ou funcionário/a da escola onde está a decorrer o Projeto (na localidade respetiva) 

• 71% já tinha conhecimento das atividades do Projeto Comunidades Geração antes do espetáculo 

 

 
Gráfico 4: Caracterização da comunidade (n = 38) 

 

 

 
28 Foram realizados dois concertos em Castanheira de Pera. 
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ii. Análise de dados 
 

Para este grupo de beneficiários utilizou-se unicamente a metodologia só ex post. Foram recolhidas 

evidências referentes a 38 indivíduos no final de um dos três concertos abertos à comunidade (um em 

Tondela e dois em Castanheira de Pera). A nossa análise recaiu sobre estes dados. 

• 97% das pessoas consideram que aumentaram o seu conhecimento sobre os objetivos e as atividades 

do Projeto Comunidades Geração, após assistir ao concerto (respostas dos níveis 4 e 5 da escala – 

“ o cordo”   “ o cordo  o al     ”   

• 89% das pessoas consideram que aumentaram a empatia relativamente aos jovens que participam 

no Projeto Comunidades Geração, após assistir ao concerto (respostas dos níveis 4 e 5 da escala – 

“ o cordo”   “ o cordo  o al     ”   

• 74% das pessoas consideram que aumentaram o seu conhecimento sobre os problemas que afetam 

os jovens que participam no Projeto Comunidades Geração, após assistir ao concerto (respostas dos 

níveis 4 e 5 da escala – “ o cordo”   “ o cordo  o al     ”   

 

Tabela 14: Análise dos resultados da Comunidade, por pergunta (n = 38) 

 
Escala: 1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Nem concordo nem discordo; 4 – Concordo; 5 – Concordo completamente. 

 

Foi identificada como limitação de análise o facto de ser possível que a mesma pessoa tenha respondido 

a mais do que um questionário em Castanheira de Pera (uma vez que houve dois concertos e dado que os 

questionários são anónimos). Esta limitação é agudizada pela diferença no número de concertos entre as 

duas localizações e no número de respondentes por localização. 

  

0 10 20 30 40

Castanheira de Pera

Tondela

N       L             q    

                                 

            G      :

71%

29%

                      ,          

                               

                    G      ?

Sim

Não

                                  …
Discordo 

completamente
Discordo

Não concordo 

nem discordo
Concordo

Concordo 

completamente
NR Total

Níveis 4 

e 5

aumentei o meu conhecimento sobre os objetivos e as atividades do Projeto 

Comunidades Geração
0% 0% 3% 58% 39% 0% 100% 97%

aumentei o meu conhecimento sobre problemas que afetam os jovens que 

participam no Projeto Comunidades Geração
0% 0% 26% 55% 18% 0% 100% 74%

aumentei a empatia relativamente aos jovens que participam no Projeto 

Comunidades Geração
0% 5% 5% 42% 47% 0% 100% 89%
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iii. Conclusões e recomendações 
 

Em conclusão: 

 

• O Projeto provocou mudanças positivas na comunidade, no período em análise, sobretudo 

ao nível do aumento de conhecimentos sobre os objetivos e as atividades do Projeto. Todas as 

mudanças identificadas à priori afetam positivamente pelo menos 70% dos inquiridos. 

 

Recomendamos: 

• Continuar, tal como até agora, com o preenchimento dos instrumentos de avaliação de impacto, 

tentando maximizar o número de respostas e, ao mesmo tempo, equilibrar o número de concertos 

por localidade (nos quais se recolhem respostas) e o número de respostas recolhidas por 

localidade, de forma a ultrapassar as limitações de análise identificadas. 

 

• Realizar mais concertos abertos à comunidade (caso as condições sanitárias o permitam), tal como 

já programado, tentando captar, também, o interesse e participação de mais indivíduos que não 

sejam familiares dos alunos. 

 

• Refletir sobre as mudanças menos positivas e o que poderá estar na sua origem: a análise e 

consideração das mudanças neutras e negativas na avaliação de impacto é importante, para 

permitir realizar os ajustamentos necessários nas atividades que estão a ser desenvolvidas e assim 

potenciar o valor social criado.  

D - Mediadores 

Tal como referido anteriormente, embora os mediadores não tenham sido identificados como 

beneficiários do Projeto na Teoria da Mudança, o seu envolvimento é importante para o bom 

funcionamento do Projeto, pelo que se realizaram entrevistas com vista a obter opiniões, perceções e 

vivências que possam contribuir para um melhor entendimento das mudanças provocadas pela 

intervenção.  

É relevante mencionar que o Projeto se realiza através e nas instalações de duas entidades distintas: a 

Escola EB1 de Castanheira de Pera e a Casa do Povo de Tondela. Este fator é notório também nas 

experiências e testemunhos transmitidos por cada um dos mediadores. 

Ambos os mediadores mencionaram desempenhar um papel de articulação entre os diferentes atores do 

Projeto (equipa de gestão do Projeto em Lisboa, professores, alunos, pais e investidores sociais). Um dos 

mediadores acr  c   o  q   co  id ra q   o      a  l é “ er conciliador, arranjar soluções, esbater 

problemas, motivar as pessoas (alunos, pais, professores, escola, Câmara Municipal)”. 

Em relação a fatores de motivação para participação no Projeto, ambos os mediadores consideram o 

Projeto bastante interessante, tendo um deles referido que já conhecia de perto o trabalho da Orquestra 

Geração. Um dos mediadores acr  c   o  q   o  ac o d  “querer deixar uma memória boa, fazer mais 

pelo seu concelho”  a  é   oi   a  o i a  o  A  o   a i    ara   o  ad  d  co  i  ar        a  l  
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Ambos os mediadores concordam que o Projeto contribuiu para uma mudança positiva na vida dos 

alunos participantes  “d  forma bastante substancial”  Mencionaram como exemplos o facto de o Projeto 

“os responsabilizar mais (têm de tomar conta do seu instrumento e a orquestra só funciona se treinarem 

e eles percebem isso)”   d  l    proporcionar momentos únicos  co o “[  a  i i a a]o conservatório de 

Vila Real   … ; foi algo fantástico (alguns, se calhar, tiveram esta oportunidade pela primeira vez de fazer 

"visita de estudo", fazer viagem de autocarro, tocar noutro lugar...)”. Referiram também exemplos 

específicos de algumas crianças, tal como referido no subcapítulo 5.A.  

 

Os mediadores consideram que o Projeto contribuiu para uma aproximação das famílias às escolas e 

para uma maior proximidade das famílias com as crianças: 

 

• No caso da aproximação às escolas, o mediador de Castanheira de Pera    cio o  q   “a escola 

[se] tentou distanciar  …  um bocadinho [ao início], mas depois percebeu que também era benéfico 

para eles”; o mediador de Tondela não tinha muita visibilidade sobre este ponto. 

 

• No caso da aproximação das famílias, deram alguns exemplos:  

“    á                  ú                                fala todas as semanas; 

espero que isto não tenha o efeito contrário no resto da comunidade, não faça com 

que os outros se sintam excluídos.”  

“     -se cumplicidade entre alguns pais (famílias), que não se importam de dar 

boleia aos filhos dos outros.” 

“P ojeto também ajudou a fortalecer ligação entre as famílias; estão mais 

sensibilizados (eram 3 ou 4 a dizer que aprender música é benéfico; hoje são 3 ou 4 

por criança - no total, quase 100).” 

“J                 á                                            porque vejo 

empenho por parte dos pais, mas não sei como era anteriormente. Mesmo casais 

                                   .” 

Concordam ainda que, em termos da comunidade, o Projeto contribuiu para a mudança social, 

embora ambos concordam que é necessário envolver mais a comunidade, agora que há menos restrições 

a nível de saúde pública. 

Também consideram que o Projeto é inovador e contribuiu para o Impacto Social e que pode ser 

replicado noutros contextos geográficos e noutras escolas: 

“Na comunidade e região é superinovador, com este método de ensino, incluindo 

expressão dramática (na região existem outros Projetos de banda e filarmónicos, mas 

                                                              ).”  
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"Tem caráter de inovação, manifesta-se e repercute-se nas próprias crianças. Não é 

indiferente à comunidade, mas é cedo para valorar. As pessoas sabem que existe, 

conhecem, mas ainda é cedo. As famílias valorizam, querem que continue." 

Como pontos fortes, os mediadores mencionaram o seguinte: 

“Inovação, mudança social (replicação da mensagem, ensino de música; mesmo que o 

Projeto terminasse daqui a um ano, estávamos todos mais sensíveis ao que se 

aprende quando aprendemos a tocar um instrumento; tudo se transforma quando 

aprendemos um instrumento): capacitação das crianças para o ensino da música, 

(sem contacto anterior), com instrumentos inovadores (por norma não estão ao 

       )                                   ú    …”  

“Alguns alunos, que, para além de participarem no Projeto, seguem o ensino 

articulado, já foram prestar provas para ingressar no Conservatório de Música. [Há 

uma] melhoria da atenção (pelo menos em contexto das aulas de música, penso que 

também em contexto escolar); [o Projeto] potencia futuros músicos.” 

Como pontos de melhoria, referiram: 

“Ter mais instrumentos, mais alunos… a comunidade quer mais (a COVID não deixou)” 

“Para já, nada a apontar. Eventualmente, [o Projeto] peca por estar muito dependente 

de fundos europeus, o que leva a que tenham de procurar alternativas.” 

Por fim, quando questionados sobre o que poderia ser melhorado ou implementado, os mediadores 

comentaram: 

“Precisamos todos de nos tornar mais "reais" (o teletrabalho, videoconferências, etc. 

são ótimos, mas precisamos de estar mais presencialmente).”  

"Correu muito bem, poderá haver algum detalhe, mas nada que me recorde. Desde os 

professores contratados, que são fantásticos, até à coordenação, disponibilidade das 

pessoas de Lisboa (Cândido, João, Susana, Prof. Wagner)." 
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E - Análise da meta contratualizada 
 

Como referido anteriormente, o Projeto “ o   idad     ra  o/Mú ica   I    ra  o  ocial”  oi aprovado 

no âmbito do programa Parcerias para o Impacto, integrado na iniciativa Portugal Inovação Social, tendo 

sido contratualizada a meta de alcançar um número de crianças e jovens, provenientes de contextos 

sociais desfavorecidos, que aumentam o seu sucesso escolar em 20% face ao ano anterior. 

 
 

No período aqui analisado pelo sistema de avaliação de impacto criado (abr/20-jul/21), pôde verificar-se 

que o Projeto envolveu um total de 47 beneficiários diretos (crianças entre 6 e 10 anos de idade, 

provenientes das regiões do interior-centro de Tondela e Castanheira de Pera)29. 

 

Para medir o sucesso escolar, foi utilizado um índice composto, tal como detalhado na tabela seguinte: 

 
Tabela 15: Composição do índice de sucesso escolar para o Projeto Comunidades Geração 

 
(a) Para o           “%           q                                  ”  a q     o colocada  oi “Q a  a    z    al o à  a la ?”            ido    

ao contrário de todos os restantes indicadores, uma mudança positiva significa uma variação no sentido decrescente ao longo do tempo. 

(b) Não aplicável: considerou-   q   o co c i o d  “  c   o   colar” é d  a iado a   ra o   co  l  o  ara a  cria  a     lo q      o  o   or   o 

incluir uma pergunta de questionário de confirmação da mudança / validação final (autoavaliação só ex post). 

(c) Cálculo de indicador, considerando várias componentes: pelos motivos expostos em (b), considera-se que deve ser definido o conceito de 

“  c   o   colar”  o â  i o do Proj  o   r col  r   idê cia  q    o  a  co  l     ar o  r   a     i dicador   d     í dic   

 

Os dados recolhidos até ao momento, como já referido no ponto A deste capítulo, mostram algumas 

diferenças entre os resultados recolhidos pela autoavaliação (modelo pre/post – primeiras quatro linhas da 

tabela acima) e pela heteroavaliação (modelo só ex post – última linha da tabela acima): 

• O aumento do sucesso escolar é manifestado por 18% dos alunos, quando considerando o modelo 

pre/post (média simples dos quatro indicadores relacionados); 

• Já 70% dos familiares inquiridos considera que o aluno seu familiar aumentou o sucesso escolar 

devido à participação no Projeto Comunidades Geração. 

 
29 Ver caracterização detalhada destes beneficiários no ponto A deste capítulo. 

 

META DE REALIZAÇÃO PIS Objetivo Cumprimento

N.º de crianças e jovens, provenientes de contextos 
sociais desfavorecidos, que aumentam o seu 
sucesso escolar em 20% face ao ano anterior

40 100%

Aumento do sucesso escolar

Indicador Questões (ou afirmações) Escala Instrumento Quem responde

% de  alunos que demonstram uma melhoria nos 

seus resultados escolares
As minhas notas na escola são: De 1- Muito baixas a 5- Muito altas Quest. Ex Ante/ Ex Post O próprio

% de alunos que demonstram um maior interesse 

em irem à escola
A vontade que tenho em ir à escola é: De 1- Muito baixo(a) a 5- Muito alto(a) Quest. Ex Ante/ Ex Post O próprio

% de alunos que demonstram um maior interesse 

em continuarem a estudar
O interesse que tenho em continuar a estudar é: De 1- Muito baixo(a) a 5- Muito alto(a) Quest. Ex Ante/ Ex Post O próprio

% de alunos que demonstram uma maior 

assiduidade (a)
Quantas vezes falto às aulas De 1- Nenhuma a 5- Sempre Quest. Ex Ante/ Ex Post O próprio

NA (b) NA

(cálculo de indicador, 

considerando várias 

componentes) (c)

NA

Devido à participação no projeto Comunidades Geração o 

meu filho/filha ou familiar aumentou o sucesso escolar 

(interesse pela escola, melhores resultados)

De 1- Discordo totalmente a 5- 

Concordo totalmente

Quest. Heteroavaliação 

ex post
O familiar

% de alunos que demonstram um aumento do 

sucesso escolar
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Tal como referido nas conclusões e recomendações do subcapítulo mencionado, há uma tendência de 

subavaliação dos dados quantitativos na autoavaliação (sobretudo no modelo pre/post), que poderá dever-

se à dificuldade de abstração das crianças, dada a faixa etária envolvida (6-10 anos). Por este motivo deve 

complementar-se, de forma cada vez mais sistemática, os resultados da autoavaliação com os de 

heteroavaliação. 

De qualquer forma, os resultados da heteroavaliação, ao momento, não são suficientes para verificar o 

cumprimento da meta estabelecida: 

• Por um lado, estes resultados de heteroavaliação são obtidos utilizando o modelo só ex post, o que 

significa que não é possível verificar em que percentagem (se 20%, mais ou menos) aumentou o 

sucesso escolar no período em análise, face ao ano anterior; 

• Por outro lado, apenas 70% (e não 100%) dos familiares inquiridos considera que o aluno seu 

familiar aumentou o sucesso escolar devido à participação no Projeto Comunidades Geração – 

existem mesmo 7% de familiares que discordam e 23% que não concordam nem discordam, como 

se pode ver na tabela abaixo: 

 
Tabela 14: Análise dos resultados dos familiares à pergunta relativa ao sucesso escolar (n = 132) 

 

Para além disso, há limitações à análise dos resultados da heteroavaliação (como já identificado 

anteriormente), uma vez que os questionários são anónimos e não permitem saber se estes 70% 

de familiares inquiridos equivalem a 70% dos alunos envolvidos no Projeto. 

 

Assim, e recordando, recomendamos: 

 

• Aplicar (equipa do Projeto/professores/mediadores e equipa de avaliação) o questionário de 

heteroavaliação num momento diferente, para ultrapassar as limitações de análise identificadas: 

i.e., solicitar uma resposta ao encarregado de educação de cada criança no final do ano letivo (de 

forma a evitar potenciais duplicações de resposta por criança, como poderia acontecer caso ambos 

os pais assistam a um concerto, por exemplo). 

 

• Definir (equipa do Projeto/professores/mediadores e equipa de avaliação) o conceito de sucesso 

escolar30 no âmbito do Projeto e: 

o Recolher outros elementos relativos ao sucesso escolar (e.g. notas a Português e 

 
30 Para referência, ver fontes utilizadas neste Projeto, como OECD (2021), Education at a Glance 2021: OECD 

Indicators, “UNESCO Institute for Statistics (2009), Education Indicators Technical guidelines”,  

http://www.dge.mec.pt/documentos-de-referencia-8, “Academic success: Is it just about the grades? (Moira Cachia, 

Siobhan Lynam, Rosemary Stock)”, entre outras. Destacamos uma citação deste úl i o ar i o: “T   co c    o  

academic success has generally been associated with the attainment of summative assessments, as stipulated by 

learning outcomes. However, York, Gibson, and Rankin (2015) argue that the meaning of this term is debatable as 

it  a  a  ‘a or  o  ’ id   i y  d    di   o   aryi      j c i     r   c i     I d  d  w il  acad  ic   cc    ca  

be attributed to the attainment of knowledge demonstrated through high assessment grades, it can also refer to 

     rad a   ’ ca aci y  o   c r  a professional role related to their degree. After analysing the literature on the 

    o    i    r i olo y i  di   r       j c   i ld   York    al  id   i y  i   l       w ic  d  i   i   a  ly: ‘acad  ic 

achievement, engagement in educationally purposeful activities, satisfaction, acquisition of desired knowledge, 

skills and competencies, persistence, attainment of educational outcomes, and post-coll      r or a c ’     5  ”  

 

Devido à participação no projeto Comunidades Geração, o meu 

     /                 …

Discordo 

completamente
Discordo

Não concordo 

nem discordo
Concordo

Concordo 

completamente
NR

aumentou o sucesso escolar (interesse pela escola, melhores resultados) 0% 7% 23% 36% 33% 0%

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b35a14e5-en/index.html?itemId=/content/publication/b35a14e5-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b35a14e5-en/index.html?itemId=/content/publication/b35a14e5-en
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-indicators-technical-guidelines-en_0.pdf
http://www.dge.mec.pt/documentos-de-referencia-8
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23752696.2018.1462096%40rhep20.2018.3.issue-V2
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23752696.2018.1462096%40rhep20.2018.3.issue-V2
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Matemática dos anos -1 e seguintes), para complementar o respetivo indicador; 

o Perguntar aos pais qual o nível de sucesso escolar dos alunos antes do Projeto e depois do 

Projeto (acrescentar pergunta no questionário de heteroavaliação).  

• Incluir (equipa do Projeto/professores/mediadores e equipa de avaliação) questões de 

caracterização relativas ao nível sócio económico e escolaridade dos pais, o que pode estar a 

influenciar o nível de partida elevado dos alunos face ao sucesso escolar (e, por conseguinte, não 

permitir mais mudança positiva31). 

• Incluir (equipa do Projeto/professores/mediadores) os pais na clarificação do conceito de sucesso 

escolar no âmbito do projeto – aferir (equipa do Projeto/professores/mediadores) junto dos pais 

porque razão não se está a verificar aumento do sucesso escolar em mais alunos – perguntar 

individualmente, quando se proporcionar (e.g. quando vão levar ou buscar a criança) e/ou 

organizar uma breve reunião conjunta (questões a ponderar: o Projeto não tem influência positiva 

no sucesso escolar?, consideravam que os alunos já tinham sucesso escolar antes do Projeto e não 

houve influência?, o Projeto influencia negativamente o sucesso escolar?, o que entendem por 

sucesso escolar e como pode a participação no Projeto ajudar a aumentá-lo?). 

• Reforçar (equipa do Projeto/professores/mediadores), junto dos alunos, ao longo do ano, as 

competências que se estão a trabalhar, para que possam ir fazendo essa relação de conceitos – 

e.g. o Projeto ajuda a aumentar a concentração, o que ajuda a aumentar o sucesso na escola; etc. 

• Ponderar (equipa do Projeto) solicitar ao Portugal Inovação Social (PIS) um ajuste da meta: 

o Argumentar com dificuldades sentidas com COVID-19 e solicitar retorno à meta 

inicialmente proposta, ou seja “90% d  a     o d  co    ê cia     icai    20% d  

a     o do   c   o   colar  a  cria  a  i   r   cio ada ”; 

o Considerar, alternativamente ao referido no ponto anterior e em vez de sucesso escolar, o 

aumento de competências musicais e competências individuais enquanto competências de 

empregabilidade, que permitirão, no futuro, obter mais oportunidades de emprego. 

 

  

 
31 Isto porque é pressuposto do Projeto que o trabalho com alunos de estratos socioeconómicos mais baixos 

potencia o aumento das aprendizagens, dando oportunidades a que não teriam acesso de outro modo. 
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6. O Projeto em números e palavras32  
 

 
(*) Crianças e jovens, provenientes de contextos sociais desfavorecidos 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
32 Dados recolhidos entre setembro 2020 e julho de 2021, quer através de instrumentos de avaliação de impacto, 

quer através da equipa do Projeto. 

 

47 
crianças e jovens 

beneficiários* do 

Projeto Comunidades 

Geração / Música e 

Integração Social 

10 
professores beneficiários do 

Projeto Comunidades Geração / 

Música e Integração Social 

1152 
horas de aulas de 

instrumento e 

Orquestra/Expressão 

Dramática 

7 
concertos 
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(*) Dados com base nas respostas dos beneficiários aos questionários de autoavaliação, segundo a metodologia só ex post (total de 

42 crianças e 10 professores inquiridos) 

 

 

 

das crianças 

inquiridas 

manifesta 

aumento das 

competências 

musicais 

93% 
das crianças 

inquiridas 

manifesta maior 

integração com a 

Comunidade 

86% 
E o impacto? 

(*)
 

das crianças 

inquiridas 

manifesta 

melhoria das 

competências 

relacionais 

81% 
das crianças 

inquiridas 

manifesta 

aumento no 

bem-estar 

81% 

dos professores 

inquiridos 

manifesta 

aumento de 

conhecimentos 

na metodologia 

do El Sistema 

100% 
dos professores 

inquiridos 

manifesta maior 

integração na 

Comunidade 

100% 
dos professores 

inquiridos 

manifesta maior 

sentimento de 

autorrealização 

100% 
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O que dizem as crianças… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que dizem os professores… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que dizem os mediadores… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Do que gosto no Projeto 

Comunidades Geração é a 

amizade que faço e o poder 

aprender um instrumento.” 

“Eu espero fazer muitos amigos 

e amigas, divertir-me, aprender 

música e tocar violino.” 

“O que me levou a inscrever neste 

Projeto [foi] já o conhec[er] através 

da TV e [ter] curiosidade em explorar 

para enriquecer o meu otimismo e ter 

um futuro melhor [na] minha vida.” 

 

“Forte ligação com as crianças. 

Ambiente aberto onde todos se 

sentem a contribuir para o 

todo.” 

“Cultura para todos e todas, 

independentemente da sua 

condição social, etnia, género, 

etc. A exploração dramática 

como intervenção social, 

cultural, pela arte.  … ” 

“Este Projeto é super 

importante e tornou-se ainda 

mais após o início da pandemia, 

uma vez que todas as iniciativas 

sociais, culturais, etc. deixaram 

de funcionar (menos o Projeto 

Comunidades Geração).” 

"Tem caráter de inovação, 

manifesta-se e repercute-se nas 

próprias crianças.  …  Meios 

com menores acessibilidades, é 

difícil crianças terem contacto 

com realidades da música  … ” 

“A música junta as pessoas.” 

“Na vila onde vivo não temos 

muitas atividades e esta foi 

uma oportunidade.” 
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7. Anexos 

A - Anexo 1: ALUNOS – Outputs e Mudanças 
 

 
 

  

Beneficiários Outputs Mudanças

Aumento das competências musicais 

Destreza musical

Capacitação formativa e cultural

Aumento das competências musicais (global)

Aumento da interação com a comunidade e com a família 

Integração com a comunidade 

Relacionamento familiar

Desenvolvimento de competências individuais 

Disciplina

Resiliência

Concentração

Sensibilidade intelectual

Autoconhecimento do processo de aprendizagem 

Desenvolvimento de competências individuais (global)

Desenvolvimento de competências relacionais 

Cooperação

Capacidade de integração em pequenos e grandes grupos

Espírito, interação e responsabilidade de grupo

Competências de sociabilização

Capacidade de gerir relações interpessoais

Desenvolvimento de competências relacionais (global)

Aumento do sucesso escolar

Aumento do sucesso escolar

Melhoria do bem-estar biopsicossocial 

Confiança

Autoestima

Valorização pessoal

Estabilidade emocional

Melhoria do bem-estar biopsicosoccial (global)

Crianças e 

jovens 

(alunos da OG) 

N-º de alunos 

abrangidos

N.º de aulas
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B - Anexo 2: ALUNOS – Mudanças e indicadores 
 

 
 

  

Mudanças Indicador

Aumento das competências musicais 

Destreza musical
% de alunos que demonstra uma melhoria no 

domínio técnico do instrumento

% de alunos que demonstra uma evolução na sua 

formação musical

% de alunos que demonstra um maior interesse 

pela aprendizagem da música

Aumento da interação com a comunidade e com a família 

% de alunos que demonstra uma melhoria no 

relacionamento com os professores da escola

% de alunos que demonstra uma maior vontade 

em participar nas atividades da escola

% de alunos que demonstra uma maior vontade 

em participar noutras atividades da comunidade

% de alunos que demonstra um aumento da 

diversificação dos relacionamentos

Relacionamento familiar
% de alunos que demonstram uma melhoria no 

seu relacionamento com os pais e demais família

Desenvolvimento de competências individuais 

Disciplina
% de alunos que se comportam melhor e seguem 

as regras na escola

Resiliência
% de alunos que demonstram uma maior 

capacidade de superar as dificuldades na escola

Concentração
% de alunos que demonstram um aumento da 

concentração 

Sensibilidade intelectual
% de alunos que demonstram uma vontade de 

aprenderem coisas novas

Autoconhecimento do processo de 

aprendizagem 

% de alunos que percebem a importância de 

procurarem o conhecimento por eles próprios

% de alunos que demonstra um aumento das 

competências musicais

Integração com a comunidade 

% de alunos que demonstra uma maior integração 

com a comunidade

Desenvolvimento de competências 

individuais (global)

% de alunos que demonstram uma melhoria das 

competências individuais

Capacitação formativa e cultural

Aumento das competências 

musicais (global)
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(cont.) 

  

Mudanças Indicador

Desenvolvimento de competências relacionais 

Cooperação
% de alunos que demonstram um aumento da 

importância de trabalhar em grupo

Capacidade de integração em 

pequenos e grandes grupos

% de alunos que demonstram um aumento da 

capacidade de integração em pequenos e grandes 

grupos

Espírito, interação e 

responsabilidade de grupo

% de alunos que demonstram um aumento do 

espírito, interação e responsabilidade de grupo

Competências de sociabilização
% de alunos que demonstram um aumento das 

competências de sociabilização

Capacidade de gerir relações 

interpessoais

% de alunos que demonstram um aumento da 

capacidade em gerir relações interpessoais

Aumento do sucesso escolar

% de  alunos que demonstram uma melhoria nos 

seus resultados escolares

% de alunos que demonstram um maior interesse 

em irem à escola

% de alunos que demonstram um maior interesse 

em continuarem a estudar

% de alunos que demonstram uma maior 

assiduidade

Melhoria do bem-estar biopsicossocial 

Confiança
% de alunos que demonstram uma melhoria da 

sua confiança

Autoestima
% de alunos que demonstram uma melhoria da 

sua autoestima

Valorização pessoal
% de alunos que demonstram uma melhoria da 

sua valorização pessoal

Estabilidade emocional
% de alunos que demonstram uma melhoria na 

sua estabilidade emocional

Melhoria do bem-estar 

biopsicosoccial (global)

% de alunos que demonstram uma melhoria do 

bem-estar biopsicosoccial

% de alunos que demonstram uma melhoria das 

competências relacionais

Aumento do sucesso escolar

% de alunos que demonstram um aumento do 

sucesso escolar

Desenvolvimento de competências 

relacionais (global)
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C - Anexo 3: ALUNOS – Indicadores e instrumentos 

 
  

Indicador Questões (ou afirmações) Escala
Nº perg. 

quest.
Instrumento

Quem 

responde

% de alunos que demonstra uma melhoria no 

domínio técnico do instrumento

Tenho conhecimentos para tocar o meu 

instrumento musical.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
16

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstra uma evolução na sua 

formação musical
O meu conhecimento musical é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
1

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstra um maior interesse 

pela aprendizagem da música

Sinto-me mais interessado/a em aprender 

música, depois de participar no Projeto 

Comunidades Geração.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
27 Quest. Ex Post O próprio

Sinto que aumentei as minhas capacidades 

musicais, depois de participar no Projeto 

Comunidades Geração.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
28 Quest. Ex Post O próprio

Devido à participação no projeto Comunidades 

Geração o meu filho/filha ou familiar aumentou 

as suas competências musicais.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
a)

Quest. Ex Post 

Comunidade
O familiar

% de alunos que demonstra uma melhoria no 

relacionamento com os professores da escola

O meu relacionamento com os meus 

professores da escola é:

De 1- Muito mau/má a 5- 

Muito bom/boa
10

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstra uma maior vontade 

em participar nas atividades da escola

A minha vontade de participar nas atividades 

da escola (encontros, atividades desportivas, 

passeios) é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
2

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstra uma maior vontade 

em participar noutras atividades da comunidade

O meu interesse em participar noutras 

atividades onde vivo (por exemplo, desporto, 

música, festas culturais) é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
3

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstra um aumento da 

diversificação dos relacionamentos

Sinto que tenho mais amigos, depois de 

participar no Projeto Comunidades Geração.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
29 Quest. Ex Post O próprio

Sinto-me mais integrado na minha comunidade 

(escola, lugar onde vivo), depois de participar 

no Projeto Comunidades Geração.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
30 Quest. Ex Post O próprio

Devido à participação no projeto Comunidades 

Geração o meu filho/filha ou familiar está mais 

integrado na comunidade.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
d)

Quest. Ex Post 

Comunidade
O familiar

A minha relação com as pessoas que vivem 

comigo é:

De 1- Muito mau/má a 5- 

Muito bom/boa
11

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

Quantas vezes os adultos que vivem comigo 

me ajudam a fazer os trabalhos de casa?
De 1- Nenhuma a 5- Sempre 13

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

Sempre que preciso de ajuda para fazer os 

trabalhos de casa, os adultos que vivem comigo 

ajudam-me.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
26 Quest. Ex Post O próprio

Sinto uma melhoria na relação com as pessoas 

que vivem comigo, depois de participar no 

Projeto Comunidades Geração.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
31 Quest. Ex Post O próprio

Devido à participação no projeto Comunidades 

Geração o meu filho/filha ou familiar melhorou 

a relação com a família.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
c)

Quest. Ex Post 

Comunidade
O familiar

% de alunos que se comportam melhor e seguem 

as regras na escola

A forma como me comporto na escola (se faço 

o que os professores me dizem, se não arranjo 

confusão) é:

De 1- Muito mau/má a 5- 

Muito bom/boa
12

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstram uma maior 

capacidade de superar as dificuldades na escola

Sinto-me capaz de ultrapassar as dificuldades 

que encontro na escola (por exemplo, aprender 

as matérias novas e relacionar-me com os 

meus professores e os meus colegas).

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
17

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstram um aumento da 

concentração 

A minha capacidade de concentração (ouvir 

tudo o que os professores me dizem, não me 

distrair) é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
4

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstram uma vontade de 

aprenderem coisas novas

A minha vontade de aprender coisas (ter novas 

ideias, fazer coisas novas, usar a minha 

imaginação) na escola é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
5

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que percebem a importância de 

procurarem o conhecimento por eles próprios

A minha vontade de aprender por mim 

próprio/a (e não apenas o que me ensinam na 

escola) é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
6

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

Sinto que aprendo melhor (estou mais 

concentrado nas aulas e faço mais o que os 

professores me dizem), depois de participar no 

Projeto Comunidades Geração.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
32 Quest. Ex Post O próprio

Devido à participação no projeto Comunidades 

Geração o meu filho/filha ou familiar aumentou 

as suas competências individuais (ex: está mais 

concentrado).

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
e)

Quest. Ex Post 

Comunidade
O familiar

% de alunos que demonstra um aumento das 

competências musicais

% de alunos que demonstra uma maior integração 

com a comunidade

% de alunos que demonstram uma melhoria no 

seu relacionamento com os pais e demais família

% de alunos que demonstram uma melhoria das 

competências individuais
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(cont.) 

  
  

Indicador Questões (ou afirmações) Escala
Nº perg. 

quest.
Instrumento

Quem 

responde

% de alunos que demonstram um aumento da 

importância de trabalhar em grupo

É importante para mim trabalhar em grupo 

(ajudar e ouvir os colegas, dar ideias).

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
18

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstram um aumento da 

capacidade de integração em pequenos e grandes 

grupos

Sinto que faço parte dos grupos em que 

trabalho (ouvem as minhas ideias, damo-nos 

bem).

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
19

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstram um aumento do 

espírito, interação e responsabilidade de grupo
Consigo fazer as minhas tarefas de grupo.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
20

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstram um aumento das 

competências de sociabilização
Dou-me bem com os meus colegas.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
21

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstram um aumento da 

capacidade em gerir relações interpessoais

Consigo resolver os problemas que tenho com 

os meus colegas (por exemplo, um conflito ou 

uma discussão).

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
22

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

Sinto que me dou melhor com os meus 

colegas, depois de participar no Projeto 

Comunidades Geração.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
33 Quest. Ex Post O próprio

Devido à participação no projeto Comunidades 

Geração o meu filho/filha ou familiar aumentou 

as competências relacionais (ex: dá-se melhor 

com colegas).

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
f)

Quest. Ex Post 

Comunidade
O familiar

% de  alunos que demonstram uma melhoria nos 

seus resultados escolares
As minhas notas na escola são:

De 1- Muito baixas a 5- Muito 

altas
7

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstram um maior interesse 

em irem à escola
A vontade que tenho em ir à escola é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
8

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstram um maior interesse 

em continuarem a estudar

O interesse que tenho em continuar a estudar 

é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
9

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstram uma maior 

assiduidade
Quantas vezes falto às aulas? De 1- Nenhuma a 5- Sempre 14

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

NA NA NA

(cálculo de 

indicador, 

considerando 

várias 

componentes)

NA

Devido à participação no projeto Comunidades 

Geração o meu filho/filha ou familiar aumentou 

o sucesso escolar (interesse pela escola, 

melhores resultados).

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
g)

Quest. Ex Post 

Comunidade
O familiar

% de alunos que demonstram uma melhoria da 

sua confiança

Tenho confiança em mim e nas minhas 

capacidades.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
23

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstram uma melhoria da 

sua autoestima
Gosto de mim e de ser como sou.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
24

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstram uma melhoria da 

sua valorização pessoal

Luto para conseguir ser melhor e conseguir 

coisas melhores na minha vida.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
25

Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

% de alunos que demonstram uma melhoria na 

sua estabilidade emocional

Quantas vezes consigo controlar as minhas 

emoções (não perco a calma, não entro em 

desespero)?

De 1- Nenhuma a 5- Sempre 15
Quest. Ex Ante/ 

Ex Post
O próprio

Sinto que controlo melhor as minhas emoções, 

depois de participar no Projeto Comunidades 

Geração.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
34 Quest. Ex Post O próprio

Devido à participação no projeto Comunidades 

Geração o meu filho/filha ou familiar aumentou 

o seu bem-estar.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
b)

Quest. Ex Post 

Comunidade
O familiar

% de alunos que demonstram uma melhoria do 

bem-estar biopsicosoccial

% de alunos que demonstram uma melhoria das 

competências relacionais

% de alunos que demonstram um aumento do 

sucesso escolar
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D - Anexo 4: PROFESSORES – Outputs e Mudanças 
 

 
 

  

Beneficiários Outputs Mudanças

Aumento de conhecimentos na metodologia do El Sistema

Aumento das competências de gestão do projeto 

Governação

Liderança

Recursos Humanos

Sustentabilidade

Estratégias

Crescimento

Aumento das competências de gestão do projeto (global)

Aumento da integração na comunidade 

Aumento da empatia 

Compreensão da realidade de crianças e jovens de contextos desfavorecidos

Aumento do desenvolvimento e reflexão das práticas pedagógicas

Aumento da valorização pessoal (autorrealização)

Aumento da integração na comunidade (global)

N.º de professores 

abrangidos

N.º de sessões de 

formação

N.º de aulas

N.º de ensaios

Professores
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E - Anexo 5: PROFESSORES – Mudanças e indicadores 

 
 

 

  

Mudanças Indicador

Aumento das competências de gestão do projeto 

Governação
% de professores que demonstram um maior conhecimento sobre a 

importância das diferentes funções para a prossecução do projeto

Liderança
% de professores que demonstram um maior conhecimento sobre a  

liderança para a prossecução do projeto

Recursos Humanos
% de professores que demonstram um maior conhecimento sobre os 

recursos humanos para a prossecução do projeto

Sustentabilidade
% de professores que demonstram um maior conhecimento sobre a 

importância da sustentabilidade para a prossecução do projeto

Estratégias
% de professores que demonstram um maior conhecimento sobre a 

estratégia para a prossecução do projeto

Crescimento

% de professores que demonstram um maior conhecimento sobre 

processo de crescimento (ser replicado noutros concelhos, ter mais 

alunos e turmas envolvidas)

Aumento das competências de gestão do projeto (global)
% de professores que demonstram um aumento das competências de 

gestão do projeto

Aumento da integração na comunidade 

Aumento da empatia 
% de professores que demonstram um aumento da empatia 

relativamente à comunidade onde dão as aulas

Compreensão da realidade de crianças e jovens de 

contextos desfavorecidos

% de professores que demonstram um aumento da compreensão 

relativamente às problemáticas vividas pelos jovens

% de professores que demonstram uma melhoria na sua capacidade 

de refletir sobre práticas pedagógicas

% de professores que demonstram uma capacidade de 

implementarem novas práticas ou metodologias pedagógicas (desde 

que integradas no Projeto)

Aumento da valorização pessoal (autorrealização)
% de professores que demonstram um maior sentimento de 

autorrealização

Aumento da integração na comunidade (global)
% de professores que demonstram um aumento da integração na 

comunidade

Aumento do desenvolvimento e reflexão das práticas 

pedagógicas

Aumento de conhecimentos na metodologia do El Sistema
% de professores que demonstram maiores conhecimentos da 

metodologia do El Sistema
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F - Anexo 6: PROFESSORES – Indicadores e instrumentos 

 

Indicador Questões (ou afirmações) Escala
Nº perg. 

quest.
Instrumento

Neste momento, o meu conhecimento 

sobre a Metodologia do El 

Sistema/Orquestra Geração é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
P1

Questionário ONLINE 

Ex Ante/Ex Post

Sinto que aumentei os meus 

conhecimentos sobre a metodologia El 

Sistema/Orquestra Geração, ao integrar 

este projeto.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
P13 Só Ex Post

% de professores que demonstram um maior 

conhecimento sobre a importância das diferentes 

funções para a prossecução do projeto

Neste momento, o meu conhecimento 

sobre as diferentes funções atribuídas a 

todos os que participam no projeto é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
P2

Questionário ONLINE 

Ex Ante/Ex Post

% de professores que demonstram um maior 

conhecimento sobre a  liderança para a 

prossecução do projeto

Neste momento, o meu conhecimento 

sobre as pessoas que lideram o projeto é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
P3

Questionário ONLINE 

Ex Ante/Ex Post

% de professores que demonstram um maior 

conhecimento sobre os recursos humanos para a 

prossecução do projeto

Neste momento, o meu conhecimento 

sobre os Recursos Humanos no projeto 

(por exemplo: Coord. Pedagógico, Coord. 

administrativo, Mediadores) é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
P4

Questionário ONLINE 

Ex Ante/Ex Post

% de professores que demonstram um maior 

conhecimento sobre a importância da 

sustentabilidade para a prossecução do projeto

Neste momento, o meu conhecimento 

sobre a sustentabilidade do projeto é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
P5

Questionário ONLINE 

Ex Ante/Ex Post

% de professores que demonstram um maior 

conhecimento sobre a estratégia para a 

prossecução do projeto

Neste momento, o meu conhecimento 

sobre a estratégia para a prossecução dos 

objetivos do projeto é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
P6

Questionário ONLINE 

Ex Ante/Ex Post

% de professores que demonstram um maior 

conhecimento sobre processo de crescimento (ser 

replicado noutros concelhos, ter mais alunos e 

turmas envolvidas)

Neste momento, o meu conhecimento 

sobre os processos necessários para o 

crescimento do Projeto  (isto é, ser 

replicado noutros concelhos, ter mais 

alunos e turmas envolvidos) é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
P7

Questionário ONLINE 

Ex Ante/Ex Post

% de professores que demonstram um aumento 

das competências de gestão do projeto

Sinto que aumentei as minhas 

competências de gestão de projeto, depois 

de participar neste projeto.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
P14 Só Ex Post

% de professores que demonstram um aumento 

da empatia relativamente à comunidade onde dão 

as aulas

Neste momento, a empatia que sinto 

relativamente à comunidade onde dou 

aulas é: 

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
P12

Questionário ONLINE 

Ex Ante/Ex Post

% de professores que demonstram um aumento 

da compreensão relativamente às problemáticas 

vividas pelos jovens

Neste momento, a minha compreensão 

relativamente aos problemas vivenciados 

pelos jovens que participam no Projeto é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
P8

Questionário ONLINE 

Ex Ante/Ex Post

% de professores que demonstram uma melhoria 

na sua capacidade de refletir sobre práticas 

pedagógicas

Neste momento, a minha capacidade de 

debater sobre diferentes práticas 

pedagógicas é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
P9

Questionário ONLINE 

Ex Ante/Ex Post

% de professores que demonstram uma 

capacidade de implementarem novas práticas ou 

metodologias pedagógicas (desde que integradas 

no Projeto)

Neste momento, a minha capacidade de 

implementar novas práticas ou 

metodologias pedagógicas (integradas no 

projeto) é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
P10

Questionário ONLINE 

Ex Ante/Ex Post

Neste momento, a valorização pessoal que 

sinto em participar no projeto é:

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
P11

Questionário ONLINE 

Ex Ante/Ex Post

Sinto-me mais realizado(a) e valorizado(a) 

pessoalmente ao integrar este projeto.

De 1- Muito baixo(a) a 5- 

Muito alto(a)
P15 Só Ex Post

% de professores que demonstram um aumento 

da integração na comunidade

Sinto-me mais integrado(a) na comunidade, 

depois de participar neste projeto.

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
P16 Só Ex Post

% de professores que demonstram um maior 

sentimento de autorrealização

% de professores que demonstram maiores 

conhecimentos da metodologia do El Sistema
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G - Anexo 7: COMUNIDADE – Outputs, Mudanças e Indicadores 
 

 
 

  

Beneficiários Outputs Mudanças Indicador

Comunidade/ 

população local

N.º de pessoas por concerto

Nº de concertos

Nº visualizações online

Aumento da dinamização 

social e local

% de pessoas que demonstram um 

maior conhecimento e interesse pelas 

atividades do Projeto
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H - Anexo 8: COMUNIDADE – Indicadores e instrumentos 
 

 
  

Indicador Questões (ou afirmações) Escala
Nº perg. 

quest.
Instrumento

Após ter assistido a este concerto, 

considero que aumentei o meu 

conhecimento sobre os objetivos e as 

atividades do Projeto Orquestra Geração:

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
1

Após ter assistido a este concerto, 

considero que aumentei o meu 

conhecimento sobre os problemas que 

afetam os jovens que participam no 

Projeto:

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
2

Após ter assistido a este concerto, 

considero que aumentei a empatia que 

sinto relativamente aos jovens que 

participam no Projeto:

De 1- Discordo totalmente a 

5- Concordo totalmente
3

Questionário fim do 

concerto

% de pessoas que demonstram um maior 

conhecimento e interesse pelas atividades do 

Projeto
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I - Anexo 9: questões focus group ALUNOS 
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J - Anexo 10: questões entrevistas semiestruturadas MEDIADORES 
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