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Objetivo e Metodologia

Avaliar a eficiência do Programa
junto aos professores buscando
entender sua repercussão entre
os alunos participantes.

Através de entrevistas pessoais
com aplicação de questionário de
autopreenchimento
Falamos com professores
Escolas Públicas e Privadas
Totalizando 250 respondentes

de

Maioria dos professores assistiu ao Concerto Didático e alunos de
Escola Pública foram os que mais participaram

79%

58% casados
33% solteiros
8% separados

21%

Idade média
de 40 anos

71% dos professores assistiram
ao Concerto Didático

Escola pública: 83%
Escola privada: 14%
*ONG (Associação Cultural), APAE, Associação Crescer no campo,
ONG CAMP – SBC, Associação Cultural Opereta & Federal ‐ (Curso técnico) – 1%

Total ‐ 250 respondentes

Ensino Fundamental: 39%
Ensino Fundamental II: 37%
Ensino Médio: 26%
*EJA (Educação para jovens e adultos) ‐ 2%

Projeto é avaliado como muito importante para o desenvolvimento
do ensino de música nas escolas

Grau de importância de um
Projeto como o Descubra a
Orquestra para o
desenvolvimento do ensino
de música nas escolas

92%

Nota 10

96%

Notas 9/10

9,9

Média

47% já tinham participado
do programa outras vezes
Total ‐ 250

Avaliação do
Programa Descubra
a Orquestra (cursos
e Concerto
Didático)

19% já tinham

24% já tinham

participado pelo
menos uma vez

participado pelo
menos duas vezes

87%

Nota 10

95%

Notas 9/10

9,8

Média

Acreditam no potencial de transformação dessa experiência na vida
futura dos alunos
Música sinfônica vai contribuir, no futuro, para o desenvolvimento
da sensibilidade, dos valores e da visão de mundo dos alunos

Média

Concordo
Totalmente Concordo

4,6

60%

92%

Experiência contribuiu para desenvolver novos valores na vida dos
alunos

4,5

54%

91%

Alunos demonstraram sensibilidade em relação à música sinfônica

4,3

43%

89%

A música sinfônica ganhou importância na vida dos alunos

4,2

38%

83%

Alunos passaram a apreciar mais a música sinfônica

4,2

36%

83%

Total ‐ 250/ Avaliação de Concordância em escala de 5 pontos

40% dos entrevistados fazem sugestões/comentários para o
Programa
É ótimo/os alunos adoraram/
poderia ter mais vagas (alunos/
professores)/ participar +
vezes/ + Atividades para alunos
e adolescentes
Faltou integração/ teatro
+ dinâmico/
apresentação foi rápida
demais / limitação do
número de alunos foi
ruim

Positivas

Negativas

Total ‐ 250

33%

9%

Principais Aprendizados

Professores reconhecem a importância da iniciativa para o desenvolvimento do
ensino de música nas escolas.
O programa é muito bem avaliado, inclusive como fomentador numa mudança
futura na vida dos alunos participantes.
No entanto, “produtos”/“programas” destinados a crianças/adolescentes que
pudessem dar continuidade a essa iniciativa poderiam ajudar esse target a se
aproximar ainda mais da música sinfônica.
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