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TEMA: MUSICALIZAÇÃO
PROPOSTA: A música possui um papel importante no desenvolvimento integral da criança,
uma vez que esta contribui para o desenvolvimento psicomotor, social, afetiva, cognitiva e
linguístico, além de ser facilitadora do processo de ensino e aprendizagem.
A musicalização é um processo de construção de conhecimento favorecendo o
desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da
imaginação da memória, da atenção, do respeito ao próximo da socialização e afetividades.
As atividades devem ser desenvolvidas com a presença de um adulto ao ser realizado,
garantindo a segurança da criança.

OBJETIVO GERAL: Proporcionar para a criança de forma lúdica toda a magia que a
musicalidade pode oferecer e o prazer de descobrir os vários sons e ritmos que o instrumento
confeccionado pode oferecer explorando com a família.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
BEBÊS: (EI01TS03) explorar diferentes fonte sonoras e materiais para acompanhar
brincadeiras cantadas, canções musicais e melodias.
CRIANÇAS BEM PEQUENAS: (EI01TSS01) explorar sons produzidos com o próprio corpo e
com objetos do ambiente;
(EI01TS01) criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar
diversos ritmos de música.
CRIANÇAS PEQUENAS: (EI03TS01) utilizar sons produzidos por materiais, objetos e
instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais.
EI03TS03-Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre),
utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.
DESENVOLVIMENTO: As famílias deverão se reunir de acordo com o horário disponível para
todos, em um ambiente tranquilo, lembrando de providenciar o material que será usado de
acordo com o instrumento musical escolhido pela família, que estão como sugestão logo
abaixo, violão, chocalho, tambor, castanholas, entre outros, usem a criatividade, todos podem
participar na construção do instrumento, sempre ter o cuidado para não deixar tesouras ou
outros objetos cortantes perto dos pequenos.
Depois do instrumento pronto é hora de brincar, pode acompanhar uma canção como
(Borboletinha, Escravo de Jó entre outras), observar o som do instrumento com ritmos (se é
alto ou baixo,). Use sua imaginação e viagem nesta brincadeira.
BEBÊS E CRIANÇAS BEM PEQUENAS: As crianças nesta idade ampliam os modos de
expressão musical pelas conquistas vocais e corporais, a família pode está escolhendo e
confeccionando um instrumento bem colorido como um chocalho, que faça o som e que a
criança possa manusear, batendo palma, pernas, pés, correr, pular, dançar, sempre com o
acompanhamento do instrumento musical, cantar musiquinhas movimentando o corpo.
CRIANÇAS PEQUENAS: A família deverá proporcionar a criança escolher seu instrumento que
deseja confeccionar, com ajuda de um adulto, explorar a criatividade da criança, no colorido e no
instrumento que vai repercutir o som musical, depois de pronto tocar e cantar musiquinhas, dança,
assovio, batendo palmas e pés procurar sincronizar o som da música e movimentos corporais. Após
explorar o brinquedo confeccionado sugerimos que a crianças desenhe (no papel, na areia, na calçada,
na farinha e etc) o instrumento escolhido e faça a tentativa da escrita espontânea do nome deste
instrumento musical.

CULMINÂNCIA: A sugestão é que encaminhem no WhatsApp do grupo, fotos do instrumento
confeccionado, áudio ou vídeos, contando como foi participar da oficina e o resultado final nas
brincadeiras com o instrumento escolhido, vamos incentivar a tocar com ritmos de uma música
que a criança gosta e conhece de memória, vamos compartilhar com os colegas e professores.
BEBÊS (0 a 1 ano e 6 meses)
CRIANÇAS BEM PEQUENAS (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)
CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)

RECURSOS: Papel, papelão, caixa de sapato, garrafa pet, latas, tampinhas, pratos de
plástico, garrafinhas de plastico, tinta guache, fio de nylon, tampa de panela, panela, fita
colorida, refil de amaciante, prato de planta, palito de picolé, pote de iogurte, balão.

SEGUEM ALGUMAS IMAGENS COMO SUGESTÕES:
Imagens Retiradas da Internet

PROFESSORES
Adriana Gonzales Diaz
Alexsandra Ferreira do Valle
Andrea Grittens
Carla Gomes de Oliveira
Caroline Chagas Santos
Caroline Figueiredo Couto
Elaine Aparecida dos Santos
Flávia Marques da Silva
Francislaine Cristina da Silva
Gisele D. L. Moraes
Ivete Tarnowski
Janaina Beatris Rocha da Luz
Juçara de Mello
Linara Zancanela C.
Margarete da Rosa Brustolin
Muriel Saibel Neres Cordeiro
Patricia Cordeiro
Rosangelei Possamai dos Santos
Sabrina Graciela Aparecida de Souza Carturano
Silvanete Bezerra de Oliveira

