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RESUMO 

Este trabalho analisa a forma com que a música é introduzida no cotidiano escolar da creche 

Municipal CEMEI VILTON EURICO, onde exerço a função de auxiliar de recreação. A 

partir da observação do cotidiano de crianças de 02 a 03 anos e o contato delas com a música 

e com os instrumentos musicais, busquei refletir sobre de que forma a música vem a 

contribuir na formação das crianças. A partir de autores pesquisados, identifiquei que a 

música e os instrumentos lúdicos podem proporcionar atividades fundamentais para o 

desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança. Porém, através das observações, 

pude perceber que (1) a maioria dos professores de educação infantil sabe da importância da 

música na escola, mas (2) diante das dificuldades encontradas, e por não terem um 

conhecimento mais amplo sobre o assunto e uma formação que direcione essa prática, usam a 

música como recurso recreativo ou como meio para atingir outros fins. Diante disso, concluo 

que a música é muito importante no contexto de uma creche, mas que nós, professores 

pedagogos, podemos desenvolver um trabalho mais focado na questão musical se tivermos 

uma maior compreensão acerca dos elementos musicais e da música enquanto uma forma de 

conhecimento importante ao desenvolvimento humano. 

 

Palavras-chave: Musicalização. Creche. Educação infantil. Pedagogia.  
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INTRODUÇÃO 

 

Iniciei minha vida acadêmica em 2012, ao ingressar no curso de pedagogia do Instituto 

de Educação de Angra dos Reis – IEAR. Na ocasião, já trabalhava na creche MUNDO 

COLORIDO (creche conveniada com o município) há quatro anos, como auxiliar de 

recreação, e já havia cursado o curso normal pordois anos (PROINFANTIL). Depois que 

terminei tal curso,pensei em entrar na faculdade de pedagogia para ter um conhecimento mais 

amplo sobre educação infantil. Quando a creche municipalizou, tive a oportunidade de 

trabalhar contratada por um ano pelo município. Em seguida, fiz concurso para auxiliar de 

recreação. Hoje, trabalho no CEMEI VILTON EURICO (creche municipal) como auxiliar de 

recreação. Nesse período trabalhado (quatro anos), percebo o quanto a música faz parte do 

cotidiano das crianças, podendo contribuir para o desenvolvimento corporal, oral e afetivo, 

além de poder ampliar seu conhecimento e ajudar na formação de seres humanos sensíveis, 

reflexivos e criativos. 

Esse texto é fruto do trabalho de observação das atividades com música na creche 

municipal CEMEI VILTON Eurico, localizada no município de Angra dos Reis. Como 

auxiliar da professora de educação infantil, me interessei pelo tema do ensino de música na 

creche. Desse modo, surgiu o presente trabalho de conclusão de curso 

A temática deste texto está imbricada na observação das crianças e o contato delas 

com a música no âmbito da educação infantil. Os autores consultados apontam para forma 

como a música contribui com o desenvolvimento infantil e a uma aprendizagem que favorece 

a oralidade, a linguagem musical, as sociabilidades etc. 

De acordo com Godói (2011), Brito (2003), Snyders (1997) e Spanavello e Bellochio 

(2005), a música é um fator importante na vida da criança. Desde o ventre se dá o primeiro 

contato com o som, através da voz materna, desenvolvendo esses primeiros aprendizados. O 

ambiente da escola passa a ser seu segundo contato com a aprendizagem musical e 

proporciona o desenvolvimento de novas sensações e descobertas. 

Ainda de acordo com os autores, é através da música que as crianças recebem 

estímulos e esses, por sua vez, favorecem suas possibilidades de percepção auditiva, tátil, 

visual e olfativa, contribuindo tanto para odesenvolvimento intelectualquanto o corporal.  
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Partindo desses pressupostos, neste trabalho busquei pesquisar e verificar como as 

crianças da creche comportavam-se diante das atividades que envolveram músicas.  
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CAPÍTULO 1 - A importância da música na educação infantil 

 

1.1 A música no cotidiano escolar 

A música está presente nas escolas brasileiras há mais de um século.  

O ensino de música nas escolas brasileiras iniciou-se no século 19. A 

aprendizagem era baseada nos elementos técnico-musicais e realizada, por 

exemplo, por meio do solfejo. No fim da década de 1930, no entanto, 

Antônio Sá Pereira e Liddy Chiaffarelli Mignone buscaram inovações. Sá 

Pereira defendia a aprendizagem pela própria experiência com a música; 

Chiaffarelli propunha jogos musicais e corporais e o uso de instrumentos de 

percussão
1
. 

A música faz parte do dia a dia do ser humano e nas escolas se faz presente em todos 

os momentos, desde o hino nacional cantado na entrada da escola, nas rodinhas, nas histórias 

infantis, teatro, brincadeiras, etc.  

Na educação infantil, um momento importante com música são as chamadas 

“rodinhas”. A rodinha é um momento de interação entre aluno/professor e aluno /aluno. É o 

momento em que são trabalhadas as músicas de ciranda, as cantigas de roda, as histórias, a 

chamadinha, entre outras atividades que a professora possa desenvolver. É o momento do 

coletivo, de compartilhar e de troca de conhecimentos e aprendizagem. A rodinha é a rotina 

das escolas, espaço em que se trabalha também o lúdico e, nesse sentido, as cantigas infantis 

exercem papel fundamental. 

Do ponto de vista pedagógico, estas cantigas infantis são consideradas 

completas: brincando de roda e cantando a criança exercita naturalmente o 

seu corpo, desenvolve o raciocínio e a memória, estimula o gosto pelo canto. 

Poesia, música e dança, une-se em uma síntese de elementos indispensáveis 

à educação global. Vale ainda lembrar que a música constitui parte do 

comportamento da criança (EUZEBIO e RIBEIRO, 2013, p. 22). 

Brincando, a criança terá oportunidade de desenvolver capacidades indispensáveis a 

sua futura atuação, tais como atenção, afetividade, o hábito de permanecer concentrado nas 

atividades escolares e outras habilidades perceptuais psicomotoras. A função educativa do 

lúdico oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu conhecimento e sua 

compreensão do mundo. 

                                                 
1
 Texto intitulado “Ensino de música será obrigatório” encontrado em  http://portal.mec.gov.br/ultimas-

noticias/222-537011943/11100-sp-433581153. Acesso em: 24/10/2017. 
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Segundo Dallabona e Mendes (s.d.) Vygotsky fala que a criança aprende a gostar da 

atividade e a se interessar por ela através do lúdico. As brincadeiras com música fazem a 

aprendizagem ser mais divertida, interessante e prazerosa, desenvolvendo a aprendizagem 

através do brincar com os instrumentos musicais e das brincadeiras que envolvam música, 

principalmente nas rodinhas. Vygotsky (apud DALLABONA e MENDES, s.d., p.6) afirma 

que: 

A brincadeira cria para as crianças uma zona de desenvolvimento proximal 

que não é outra coisa senão a distância entre o nível atual de 

desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver 

independentemente em problema, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da resolução de um problema, sob a orientação de um 

adulto, ou de um companheiro mais capaz. 

De acordo com as autoras, para Vygotsky a criança quando consegue realizar sua 

tarefa, sem ajuda de outra criança ou até mesmo do professor, está desenvolvendo sua forma 

de desenvolvimento real. Porém, se desenvolve a partir do que ela aprende com o outro em 

grupo, onde o professor pode colocar a criança menos experiente com a criança que consegue 

realizar a tarefa. Sendo assim, ela se sente desafiada pelo que sabe mais, e com assistência 

dessa criança ela consegue aprender. Com isso ela está lidando com a zona de 

desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal é um domínio psicológico 

que está sempre em transformação. O que a criança consegue desenvolver com a ajuda do 

outro hoje, amanhã ela conseguirá desenvolver sozinha. 

A música no cotidiano escolar além de ajudar no aprendizado de várias formas, 

também contribui e ajuda nos casos de crianças que tenham problemas de relacionamento ou 

inibição, com isso as atividades de dança também podem contribuir para a adaptação das 

crianças no meio escolar. A música desde cedo trabalhada na creche, no contexto escolar, 

ajuda de maneira lúdica e prazerosa. O aprendizado e o trabalho em equipe com as crianças 

incentivam-nas a serem mais sociáveis. 

 

1.2. Os referenciais curriculares para a educação infantil 

De acordo com RCNEI (1998) a música está envolvida no contexto da educação 

infantil. Algumas instituições escolares introduzem a música no currículo escolar como 

disciplina, outras acrescentam a música em suas atividades. Segundo RCNEI, a música está 

presente em diversas situações da vida humana, porém ele fala sobre as atividades com 
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música, que o trabalho com a música proposto garante à criança uma possibilidade de estar 

vivenciando e refletindo sobre as questões musicais, através de exercício sensível e 

expressivo, na qual oferece condições para um desenvolvimento de habilidades como também 

formulação de hipóteses e elaboração conceitos. 

Segundo RCNEI, as escolas colocam música nas atividades escolares como se fosse 

um produto pronto, onde a criança aprende a reproduzir e não construir seus conhecimentos 

em relação a linguagem musical. “A linguagem musical é excelente meio para o 

desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de 

poderoso meio de integração social” (BRASIL, 1998, p.47). 

Ainda que esses procedimentos venham sendo repensados, muitas 

instituições encontram dificuldades para integrar a linguagem musical ao 

contexto educacional. Constata-se uma defasagem entre o trabalho realizado 

na área de Música e nas demais áreas do conhecimento, evidenciada pela 

realização de atividades de reprodução e imitação em detrimento de 

atividades voltadas à criação e à elaboração musical. Nesses contextos, a 

música é tratada como se fosse um produto pronto, que se aprende a 

reproduzir, e não uma linguagem cujo conhecimento se constrói (idem). 

O referencial curricular enfatiza vários meios de se trabalhar música no cotidiano 

escolar, como também em meio a sociedade, onde se faz presente nas rádios, TV, entre 

outros. Como nome já diz referencial, que se faz referência. Por isso ele é um meio de 

estarmos buscando auxilio para envolver a música no cotidiano da criança tanto escolar como 

no dia a dia.  Um “ambiente sonoro com a presença da música em diferentes situações do 

cotidiano leva a criança ou bebês a iniciarem seu processo de musicalização intuitivamente” 

(BRASIL, 1998, p.51). 

Adultos cantam melodias curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras 

cantadas, com rimas, parlendas etc., reconhecendo o fascínio que tais jogos 

exercem. Encantados com o que ouvem, os bebês tentam imitar e responder, 

criando momentos significativos no desenvolvimento afetivo e cognitivo, 

responsáveis pela criação de vínculos tanto com os adultos quanto com a 

música. Nas interações que se estabelecem, eles constroem um repertório 

que lhes permite iniciar uma forma de comunicação por meio dos sons 

(idem). 

Através do referencial, podemos utilizar várias formas de desenvolver um projeto ou 

um trabalho em sala de aula com música, desenvolvendo diversos sons, explorando graves, 

agudos, intensidades, sons curtos e longos de acordo com a faixa etária de cada criança.  

As crianças do primeiro ao terceiro ano de vida têm nessa fase uma expressão musical 

caracterizada e enfatizada nos aspectos intuitivos e afetivos pela exploração (sensório motora)
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dos materiais sonoros, elas integram música nas brincadeiras e jogos, cantando enquanto 

brincam, acompanham sons, movimentos, dançam e dramatizam. O referencial enfatiza vários 

processos do desenvolvimento da criança correlacionado com a música. Nele é enfatizado que  

O brincar permeia a relação que se estabelece com os materiais: mais do que 

sons, podem representar personagens, como animais, carros, máquinas, 

super-heróis etc. A partir dos três anos, aproximadamente, os jogos com 

movimento são fonte de prazer, alegria e possibilidade efetiva para o 

desenvolvimento motor e rítmico, sintonizados com a música, uma vez que o 

modo de expressão característico dessa faixa etária integra gesto, som e 

movimento (BRASIL, 1998, p.52). 

O referencial deve por sua vez auxiliar o professor, a escola em si a trabalhar música 

de acordo com as idades, através de brincadeiras, jogos, instrumentos musicais, imitação, 

produções de música criadas pelos alunos. Segundo o RCNEI crianças de quatro a seis anos já 

conseguem desenvolver sons e compor pequenas canções tudo relacionado a um processo que 

é desenvolvido no primeiro contato com a música na fase ainda bebê. Esse processo com 

sons, música, brincadeiras e jogos vai desenvolvendo um exercício criativo de situações 

musicais criando uma comunicação por meio dessa linguagem, na qual já se situam em 

improvisações e composições em que as crianças criam uma estrutura que sofre alterações e 

variações a cada nova interpretação criada. Segundo o referencial, “A imitação e à base do 

trabalho de interpretação. Imitando sons vocais, corporais, ou produzidos por instrumentos 

musicais, as crianças preparam-se para interpretar quando, então, imitam expressivamente” 

(BRASIL, 1998, pg. 57). 

 

1.3 Música e desenvolvimento infantil 

De acordo com Godói (2011), a música na educação infantil estimula nas crianças o 

desenvolvimento da sensibilidade, da afetividade e da percepção sonora. Contribui para o 

desenvolvimento dos movimentos, da linguagem, da sociabilidade, além de proporcionar 

tranquilidade. Dessa forma, estimula o desenvolvimento da criatividade e curiosidade 

indispensáveis à descoberta do mundo. A educação musical tem como uma importante função 

desenvolver a oralidade nas crianças, pois quando chegam à instituição têm, em geral, um 

déficit de oralidade muito grande.  Nesse mesmo sentido, pedagogos atuantes na CEMEI 

Vilton Eurico observam que as crianças muitas vezes não conseguem se expressar, falar os 

fonemas e, na hora da música, é o momento em que elas se soltam e tornam-se mais criativas 

e espontâneas. Com isso, a oralidade vai sendo aperfeiçoada através da prática musical.  
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Apoiado em Brito (2003), Godói indica que a música pode ser usada de forma 

exploratória para ampliar a capacidade da criança, como um ato criativo e não como 

condicionamento, isto é, sem tornar-se um ato repetitivo e mecânico. O prazer não está em 

cantar cantigas repetidas vezes, todos os dias nas mesmas horas. Está em dar sentido a 

música, em perceber suas qualidades. 

Brito critica as apresentações musicais que utilizam gestos repetitivos, pois 

acredita que esse molde não enriquece a proposta musical dentro da sala de 

aula, apenas perde-se tempo com repetições e excluem a possibilidade de 

criação, podando toda e qualquer chance de uma manifestação criativa da 

criança (GODOI, 2011, p.20). 

A música vai, além disso, o contato com o mundo físico propicia a descoberta de sons 

no ambiente próximo e distante. Toda criança escuta música em casa, na rua, no espaço 

social, e cada uma tem um repertório que traz de casa. 

Para ser significativa e atingir seus objetivos, a música deve ser trabalhada 

de diferentes formas, como por exemplo, com exercícios de pulsação, 

parâmetros sonoros, canto, parlendas, brincadeiras cantadas, sonorização de 

histórias. Pode-se trabalhar com os alunos ruídos cotidianos, o que parece 

muito interessante, uma maneira de explorar os sons ou ruídos de uma forma 

muito completa. Na educação infantil, podemos buscar um trabalho que 

permita o aluno a experimentar sensações e sentimentos como de tristeza, 

alegria, e que ele venha a expressar esses sentimentos através da 

manipulação dos instrumentos musicais que lhes serão colocados a 

disposição pelo professor (GODOI, 2011, p.20). 

Na literatura sobre educação musical, encontramos muitos autores que destacam que, 

através da música, as crianças recebem estímulos que irão favorecer suas possibilidades de 

percepção não só auditiva, como também tátil, visual e olfativa. Conforme Ferreira (2002), 

essa vivência com a música pode ajudar as crianças entenderem melhor seu esquema corporal. 

Não é difícil de ouvir que, além da liberdade corporal, a música desinibe, envolve cativa, fala 

e comunica. Professores costumam dizer que a música permite uma aproximação sem 

preconceito, contribuindo para a socialização e interação dos mesmos.  

A música na escola contribui para o desenvolvimento da criança na questão do 

raciocínio, criatividade e desenvolvimento, tanto cognitivo como motor. Para isso, o professor 

deve aproveitar bem a atividade dentro da sala de aula. A atividade com música auxilia 

também na dança proporcionando à criança momentos prazerosos, equilibrando seu 

metabolismo, coordenação motora e sensorial. 

A fonte de conhecimento da criança são as situações que ela tem 

oportunidade de experimentar em seu dia a dia. Dessa forma, quanto maior a 

riqueza de estímulos que ela receber melhor será seu desenvolvimento 
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intelectual. Nesse sentido, as experiências rítmicas musicais que permitem 

uma participação ativa (vendo, ouvindo, tocando) favorecem o 

desenvolvimento dos sentidos das crianças. Ao trabalhar com os sons ela 

desenvolve sua acuidade auditiva; ao acompanhar gestos ou dançar ela está 

trabalhando a coordenação motora e a atenção; ao cantar ou imitar sons ela 

está descobrindo suas capacidades e estabelecendo relações com o ambiente 

em que vive (CHIARELLI e BARRETO, 2005, s.p.).  

A fonte de conhecimento da criança são as situações que ela tem oportunidade de 

experimentar em seu dia a dia. Dessa forma, quanto maior a riqueza de estímulos que ela 

receber, melhor será seu desenvolvimento intelectual. Nesse sentido, as experiências rítmicas 

musicais que permitem uma participação ativa (vendo, ouvindo, tocando) favorecem o 

desenvolvimento dos sentidos das crianças (CHIARELLI e BARRETO, 2005). 

Por isso, é fundamental fazer uso de atividades de musicalização que 

explorem o universo sonoro, levando as crianças a ouvir com atenção, 

analisando, comparando os sons e buscando identificar as diferentes fontes 

sonoras. Isso irá desenvolver sua capacidade auditiva, exercitar a atenção, 

concentração e a capacidade de análise e seleção de sons (CHIARELLI e 

BARRETO, 2005, s.p.). 

 

 

1.4 A música na formação dos professores da educação infantil 

Pesquisas sobre a música na educação infantil, como as relatadas por Requião (2017) 

observam, que a música faz parte da educação infantil de várias formas, sendo em rodinhas, 

nas atividades para trabalhar algum conteúdo, no lanche, na saída e nas atividades lúdicas. 

Porém, o professor unidocente que não tem formação trabalha de acordo com o que sabe, 

muitas vezes a partir da internet. 

O professor unidocente é responsável por orientar e mediar os aprendizados 

iniciais dos alunos nos vários campos do conhecimento (BRASIL, 2006) e, 

ao longo de sua escolarização, construiu conhecimentos sobre estas 

diferentes áreas porque fez disciplinas que compuseram o seu currículo. 

Todavia, com relação às Artes, a Música, provavelmente, não se fez presente 

na formação escolar da maioria desses professores. O trabalho com 

conteúdos musicais, os quais não foram construídos ao longo de suas vidas, 

torna-se então desafiante, e por que não dizer, uma dificuldade, visto que, na 

maioria dos casos, mesmo tendo uma bagagem de conhecimentos musicais 

não formais, esse professor não consegue vincular tais conhecimentos às 

dimensões de ensino e de aprendizagem na educação básica (BELLOCHIO, 

WEBER e SOUZA, 2017, p. 210). 

Assim, as professoras unidocentesde alguma forma usam esses conhecimentos 

vivenciados em formação continuada ou por meio de suas pesquisas na internet para sala de 
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aula, em atividades como as rodinhas ou em atividades pedagógicas. Isso faz com que, de 

alguma forma, a música esteja presente na vida escolar da criança. 

De acordo com Spanavello e Bellochio (2005), os professores utilizam a música como 

recurso terapêutico e recreativo, enfatizando pelo seu aspecto lúdico, como uma ponte para 

alcançar outros objetivos. Em geral, as crianças de educação infantil passam a conhecer a 

música através da rodinha. Os professores usam as cantigas de rodas porque percebem que 

através da música as crianças aprendem de forma prazerosa. A música ajuda na memorização, 

na identificação, na interação, e é através do ritmo e do som que a música consegue atingir o 

desenvolvimento da motricidade e da sensorialidade. A afetividade é alcançada por meio da 

melodia e com isso a criança consegue interagir melhor com os colegas ajudando assim no 

seu desenvolvimento e no processo de socialização. De acordo com Souza (SOUZA et al., 

2002), Spanavello e Bellochio (2005, p.90) dizem que “a música ainda é vista como recurso 

terapêutico ou recreação o que acaba por minimizar seus significados intrínsecos que é mais 

amplo e que está atrelada a ideia de desenvolvimento do conhecimento musical”. 

Há uma diferença nas concepções do que são música e o que ela pode oferecer para o 

aluno. Para alguns professores a música é tida como recurso, o professor percebe que as 

crianças gostam de música e a utiliza como recurso de atividades, passando a ser um 

complemento das atividades do dia a dia da sala de aula. Porém,para outros professores a 

música torna-se rotina, nada se cria ficando na mesmice, os movimentos tornam-se repetitivos 

e mecanizados, tirando dos alunos a oportunidade de se expressar, participar e experimentar a 

música, pois alguns professores utilizam-na como um meio de rotina e por não terem 

formação não inova, nem levam para o cotidiano escolar novaideias e criatividade para se 

fazer um momento lúdico de grandes descobertas e aprendizagem para a criança. 

Requião (2013), em pesquisa realizada em escolas do município de Angra dos Reis, 

observou que 36% dos professores entrevistados consideram a música como um elemento 

lúdico e que seu papel seria “proporcionar aos alunos um momento de descontração, para que 

os conteúdos das demais disciplinas possam se tornar menos ‘pesados’” (REQUIÃO, 2013, 

p.95). Além disso, 45% consideram a música como componente auxiliar e somente 19% 

entende a música como área de conhecimento específico. 

Na instituição na qual trabalho, os profissionais de educação infantil sabem da 

importância da música, mas, devido a algumas dificuldades encontradas, como a falta de 

formação adequada, torna-se difícil trabalhar a música com os alunos. De forma geral, a 
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música é usada nas rotinas da sala de aula, onde o professor usa para direcionar as crianças 

em suas atividades. O que pude ver em minhas observações são poucas as professoras que 

tem uma formação voltada para a educação musical ou que são musicistas. As professoras 

pesquisadas usam a internet para buscar informações e opções de atividades com música e, 

em alguns casos, as professoras da rede pública participam de formação continuada que 

ensinam atividades para trabalhar música em sala de aula. 

Em muitas das pesquisas consultadas para este trabalho, nota-se que a música é muito 

importante para a formação dacriança. Porém, nota-se a formação musical do educador é 

fundamental para o trabalho de música na escola. 
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CAPÍTULO 2 – O caso do CEMEI Vilton Eurico 

 

2.1 O CEMEI Vilton Eurico 

A instituição a qual irei relatar é uma instituição pública CEMEI VILTON EURICO, 

localizada na Rua José Jair Ferreira Leone, nº139, Jacuecanga, Angra dos Reis, RJ. Segundo 

informações oferecidas pela diretora, a creche possui esse nome devido ao antigo diretor da 

então creche Mundo Colorido, que depois de municipalizada (em 01/03/2010) recebeu o 

nome de CEMEI VILTON EURICO. Não há registros, mas ela acredita que essa creche 

funciona desde 1995. 

A Creche possui 220 alunos que são distribuídos em 9 turmas, sendo, um berçário, 

uma atividade 1, e atividade 2, duas de pré 1 e quatro de pré 2.O berçárioconta com uma 

berçarista e 3 auxiliares, nas atividades I e II, também conta com uma professora e 3 

auxiliares e no pré 1 e 2 só tem a professora com a turma. 

A equipe pedagógica é composta por: uma berçarista, seis auxiliares, oito professoras, 

um monitor de educação especial, dois zeladores, quatro merendeiras, uma diretora, duas 

auxiliares de direção, uma secretária administrativa e uma coordenadora. Totalizando 29 

funcionários. 

O espaço físico é composto por seis salas de aula, uma secretaria/sala de direção, um 

depósito para materiais didáticos, um refeitório pequeno para funcionários, uma cozinha, um 

refeitório para as crianças, dois banheiros para funcionários, quatro banheiros para os alunos, 

sendo, dois para meninas e dois para meninos e um pátio com parquinho.  

O horário de funcionamento da creche é de 8h às 16h, sendo esse o horário para as 

turmas integrais (do berçário à atividade II) e de 7h30min as 12h e 12h15min às 16h45min 

para as turmas de meio período (pré 1,2,3). 

A diretora afirmou que eles trabalham com a metodologia de projetos, onde cada 

professora desenvolve com sua turma seu próprio projeto. Ela relata também que a creche 

tinha um projeto de música patrocinado pelo município com a professora Sanchai, que 

finalizou em 2014. O projeto foi realizado durante um ano e foi muito bem recebido pelas 

crianças. A relação escola-comunidade é boa, já que há participação dos responsáveis nas 

reuniões de pais e no conselho de creche. As reuniões de pais acontecem uma vez por 
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bimestre, as dos professores quinzenalmente e a reunião geral que envolve todos os 

funcionários uma vez por mês. 

 

2.2 A rotina da sala de aula 

A creche começa a funcionar para o período integral às 8h. A professora Leidiane, 

regente da turma, organiza seus alunos em fila para a entrada, chegando à sala de aula as 

auxiliares as recebem e pegam as mochilas para guardar. Logo, as crianças começam a 

interagir com os coleguinhas até a hora do café. De 08h 30min às 08h45min eles vão para o 

refeitório para tomar café, quando terminam as auxiliares levam todos ao banheiro, e em 

seguida vão para sala com a professora fazer a rodinha.  

Na rodinha, as crianças cantam várias músicas, a professora faz a chamadinha através 

de plaquinhas com nomes dos alunos. Em seguida faz janelinha do tempo, pergunta como está 

o dia, (sol, chuva, nublado), qual o dia da semana e do mês. De 9h40min às10h, as crianças 

vão para o refeitório comer a colação e vão novamente ao banheiro, pois como estão na 

atividade I, estão no processo de desfralde, em seguida voltam para sala para fazer atividades 

coletivas como: pinturas em papel de quarenta quilos, onde todos desenham livremente ou 

individuais.  

As atividades são colocadas no portfólio para serem entregues às mães no final do 

bimestre.  Quando as crianças terminam as atividades, vão para o parquinho, onde brincam 

livremente sobre o olhar do professor e seus auxiliares.  

Ao sair do parquinho as auxiliares levam todos para lavar as mãos. Às 11h30min eles 

vão almoçar, após o almoço tomam banho, escovam os dentes e chega à hora do soninho, 

onde eles dormem até 13h30min. 

A partir das 12h, a professora termina sua carga horária e os auxiliares assumem a 

turma até as 16h.  Ás 13h30min, as crianças acordam, penteiam os cabelos e retornam ao 

refeitório para tomar o lanche da tarde, em seguida vão para sala assistir um desenho que seja 

direcionado a atividade que vai ser feita, depois todos sentam em círculo para ouvir histórias 

como “Chapeuzinho Vermelho”, “Os três porquinhos” etc”, e aproveita-se para estimular a 

criatividade, pedindo que desenhem os personagens da história. Outras vezes brincam com 

brinquedos pedagógicos como bloco lógico quebra cabeça etc, pois são materiais 
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extraordinários para estimular na criança o raciocino, partindo da ação, para então 

desenvolver a linguagem. Às 16h é a saída, horário que os pais chegam para buscá-los. 

 

2.3 A música no CEMEI - caderno de observação 

As crianças entram às 08h, formam a fila para entrar, como é de praxe. Elas têm o 

horário do desjejum, enquanto as crianças aguardam esse horário, interagem umas com as 

outras. Na sala ficam três auxiliares, duas olham as crianças brincando a terceira arruma as 

roupas do banho. De 8h às 8h45min, eles servem o café das crianças, ao término do mesmo 

encaminham-nas ao banheiro, por serem crianças que utilizam fralda, as auxiliares fazem essa 

rotina para que elas criem o hábito de utilizar o banheiro desenvolvendo o processo de 

desfralde. Retornando para sala, começa a rotina da rodinha.  

A rodinha acontece todos os dias, após o desjejum.  Na rodinha a professora aproveita 

para trabalhar várias coisas como: o tempo utilizando a janelinha do tempo, semana utilizando 

calendário, nomes com a chamadinha, etc. A música trabalhada na rodinha além de auxiliar 

essas rotinas, auxilia também na coordenação motora entre outros. Após esses pressupostos 

começa a aula com as atividades planejada para o dia.    

 

FIGURA 1 – a “rodinha” 

A seguir um breve relato de observação. 

Dia 30 de maio de 2016: 
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Nesse dia estavam presente 20 crianças. A professora estava de atestado médico, em 

sua ausencia são os auxiliares que fazem a rotina do dia. Pedimos para os alunos fazerem a 

rodinha, começando com a música “bom dia amiguinho”, depois a música da janelinha para 

trabalharmos a janelinha do tempo. Em seguida foi feito a chamadinha de forma cantada 

(vamos ver agora quem vai aparecer é o...que já apareceu), todos cantavam e batiam palmas 

interagindo uns com os outros. Outro exemplo: 

Música: FOGUETINHO 

-Vai subindo foguetinho vai 

Vai levando o (nome da criança) vai 

Oh! Que delícia lá em cima deve ser 

O (nome da criança) me leva com você! 

Tchau (nome da criança), tchau! 

Através da música em rodinha, a criança, junto ao professor, consegue praticar os 

estímulos promovendo melhor interação, desenvolve a atenção e a concentração, com a 

música podemos estimular a oralidade e fazer com que este momento de chegada na creche 

seja prazeroso para eles. Porém, com essa musica da chamadinha cantada trabalhamos o nome 

de cada criança, o reconhecimento do seu próprio nome e dos amiguinhos e o reconhecimento 

da escrita do nome. 

 

Dia 31 de maio de2016 

Hoje vieram 19 alunos, a professora continua de atestado. Iniciamos a rodinha com as 

crianças em círculo, conversamos com elas que a rodinha hoje seria diferente, onde todos 

teriam que ficar em pé, cantamos e dançamos conforme a música apresentada. A ideia era 

quebrar um pouco a rotina da rodinha sentada e aproveitar para trabalhar o corpo e 

coordenação motora. 

Primeiro, cantamos Bom Dia, em seguida cantamos Era umas Casinhas depois 

cantaram Dona Macaca, as crianças adoraram e foram se soltando conforme a música, até os 

mais tímidos começaram a se mexer. 

Música: A CASINHA 

Era uma casinha bem fechada (bis) 
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Abre uma janela para o sol entrar 

Abre outra janela para o sol entrar 

Perto da casa tinha uma árvore (bis) 

E os passarinhos gostam de pousar 

E debaixo dela gostam de ficar 

Perto da árvore tinha uma ponte (bis) 

E por cima dela passa gente assim 

E debaixo dela corre um rio assim  

Esta trovejando, bum! (Bis) 

Fecha uma janela que já vai chover 

Fecha outra janela vou adormecer 

O galo cantou 

Todo mundo acordou! 

 

Na rodinha, trabalhamos vários conteúdos utilizando as músicas. Nessa música, por 

exemplo, é trabalhada coordenação motora grossa, onde os alunos fazem movimentos com os 

braços. É trabalhado também os conceitos fechar, abrir, debaixo, por cima. A música é um 

meio prazeroso de aprender brincando. O som do galo, por exemploé trabalhado som dos 

animais e do trovão fenômeno da natureza. Quando há uma atividade que pode ser trabalhado 

esses conceitos citados acima, como também o som dos animais, a música pode ser 

introduzida em meio as atividades a serem trabalhadas. A criança passa a se envolver mais 

nas atividades quando ela é lúdica e a música traz um momento de alegria trabalhando em si a 

memória, pois a criança fica cantando a música que foi trabalhada na rodinha, como também 

nas atividades todas as vezes que lembrar ou quando é estimulada a cantar. 

Canções de brincar são geralmente mais rápidas, e apresentam jogos de 

palavras ou sugestões de movimentoscorporais que auxiliam a percepção 

auditiva e odesenvolvimento da coordenação motora, da sociabilidade,da 

linguagem e da musicalidade do bebê. (ILARI, 2002 pág. 84) 

 

Dia 01 de junho de 2016 
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Hoje vieram 20 crianças, professora estava presente na sala, fizemos a rodinha e a 

professora cantou com eles as cantigas de roda.As crianças cantavam, batiam palmas e 

dançavam conforme as músicas apresentadas, desta forma elas interagiam umas com as 

outras. 

Música: PALMINHAS 

Palminhas, palminhas nós vamos bater 

Depois as mãozinhas pra trás esconder 

De um lado e pro outro nós vamos bater 

Depois as mãozinhas pra trás esconder 

Bem forte bem forte nós vamos bater 

Depois as (...) 

Bem leve bem leve nós vamos bater  

Depois as (...) 

Pra cima, pra baixo nós vamos bater 

Depois as (...) 

Pra frente, pra trás nós vamos bater 

Depois as (...) 

 

Nesta atividade musical, as crianças fazem uma roda e sentadas começam a cantar, 

fazendo todos os gestos que a música pede: A professora através dessa música trabalha 

lateralidade, interação, dramatização e os conceitos de abrir, fechar, perto, longe, encima, em 

baixo, frente, traz lado, forte, fraco.  E o tempo (sol, chuva, nublado). A música é um meio 

lúdico que pode ser introduzido nos planos de aula para trabalhar várias atividades de forma 

prazerosa, onde a criança aprende brincando. 

 

Dia 02 de junho de 2016 

Vieram 14 crianças, a professora iniciou a rodinha como todos os dias, com músicas 

de repertório infantil, elas adoram esses momentos, poisparticipam sempre, escolhendo as 

músicas que querem cantar. Termino da rodinha a professora colocou um DVD da Xuxa para 

eles dançarem fora da rodinha e livremente. 
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Neste momento, algumas crianças gostam de imitar o que estão vendo, outras dançam 

com os colegas, correm e interagem entre si. Um momento divertido, alegre para cada uma 

delas. 

 

Dia 06 de junho de 2016 

Hoje vieram 19 crianças, a professora começa a rodinha com bom dia e em seguida 

começa as músicas de rotina. Na segunda sempre tem novidades, pois as crianças cantam 

música para contar as novidades, sendo músicas para chamadinha, janelinha do tempo etc, a 

professora sempre procura fazer atividades lúdicas, como a contação de histórias, utilizando 

música, pois ela já percebeu que através da música as crianças interagem e aprendem de 

forma rápida e prazerosa, pois é notável que a criança aprenda brincando. 

Música: MERCADO 

Fui ao mercado comprar café, veio à formiguinha e subiu no meu pé  

Eu sacudi, sacudi,sacudi 

Mas a formiguinha não parava de subir 

Fui ao mercado comprar batata roxa veio à formiguinha e subiu na minha coxa 

Eu sacudi, sacudi, sacudi 

Mais a formiguinha não parava de subir 

Fui ao mercado comprar melão veio à formiguinha e subiu na minha mão 

Eu sacudi, sacudi, sacudi 

Mais a formiguinha não parava de subir 

Fui ao mercado comprar um giz veio à formiguinha e subiu no meu nariz 

Eu sacudi, sacudi, sacudi 

Mas a formiguinha não parava de subir 

Fui ao mercado comprar um espelho veio à formiguinha e subiu no meu cabelo 

Eu sacudi, sacudi, sacudi 

Mas a formiguinha não parava de subir. 
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Trabalhando essa música no cotidiano escolar como rotina de rodinha, a criança está 

desenvolvendo movimentos de braços, pernas e cabeça, pois é trabalhada a coordenação 

motora grossa em si. Nota-se também que as crianças gravam a música muito rápido e cantam 

em vários momentos da aula, porém dessa forma elas estão desenvolvendo concentração, 

memória e linguagem. Em vários momentos em sala de aula a criança lembra da música ou 

em algum momento da atividade que a faz lembrar. A música é uma ferramenta que auxilia o 

professor nas atividades em sala de aula, pois fazendo atividade e cantando a criança tem a 

chance de aprender mais rápido e memorizar a atividade, pois de acordo com a atividade 

trabalhada no dia a dia, ela lembrará da música que foi trabalhada na rodinha ou na própria 

atividade seja ela anteriormente como atualmente. Há professores que valorizam a música em 

sala, porém há professores que não exploram a música no seu cotidiano escolar privando a 

criança a um conhecimento maior, pois a música é um método de ensino que trabalha vários 

conceitos que envolvam coordenação, movimentos, entre outros. Segundo as autoras Ongaro, 

Silva e Ricci (s.d.) 

A escola, enquanto espaço institucional para transmissão de conhecimentos 

socialmente construídos, pode se ocupar em promover a aproximação das 

crianças com outras propriedades da música que não aquelas reconhecidas 

por elas na sua relação espontânea com a mesma. (ONGARO, SILVA E 

RICCI, s.d., p. 2). 

De acordo com as autoras a escola é um espaço onde o professor pode explorar seu 

conhecimento em questão música para promover as crianças novos conhecimentos não só 

com músicas reconhecida por elas, pois elas já entram na escola com conhecimentos musicais 

do seu cotidiano em família, mas que elas entrem em contato com produções musicais 

variadas. É nessas produções musicais que o professor tem que ser criativo, levando para seu 

cotidiano escolar músicas variadas, partindo “do que as crianças já conhecem”, 

desenvolvendo “dentro das condições e possibilidades de trabalho de cada professor”. 

Cabe aos professores criar situações de aprendizagem nas quais as crianças 

possam estar em relação com um número variado de produções musicais não 

apenas vinculadas ao seu ambiente sonoro, mas se possível também de 

origens diversas, como, de outras famílias, de outras comunidades, de outras 

culturas de diferentes qualidades: folclore, música popular, música erudita e 

outros…] A música na vida do ser humano é tão importante como real e 

concreta, por ser um elemento que auxilia no bem-estar das pessoas. No 

contexto escolar a música tem a finalidade de ampliar e facilitar a 

aprendizagem do educando, pois ensina o indivíduo a ouvir e a escutar de 

maneira ativa e refletida (ONGARO, SILVA E RICCI, s.d., p. 2 e 3). 
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2.4 Entrevistas com professores sobre a importância da música na Educação Infantil 

NOME: Luciana de Paula 

INSTITUIÇÃO: CEMEI VILTON EURICO 

DATA: 05/07/2016 

SEGMENTO: Berçário II 

 

P: DE QUE FORMA A MUSICA PODE CONTRIBUIR NA FORMAÇÃO DE 

CRIANÇAS DE 01 A 03 ANOS? 

R: A música é um importante instrumento pedagógico na Educação Infantil. Na faixa 

etária de 01 a 02 anos ela desenvolve habilidades como, ampliação da linguagem oral, noções 

de ritmo (lento/rápido), construção de um repertório musical baseado em cantigas de roda, 

ampliação da atenção e concentração, etc. Nessa faixa etária, trabalhamos com rodinha em 

que são cantadas músicas infantis, bandinha em que são oferecidos instrumentos músicas para 

que elesconheçam e explorem seus sons,brincadeiras de rodas,além das músicas introduzidas 

na rotina da creche(hora do almoço,dasaída,da escovação, etc.) 

 

NOME: MIRTES      

INSTITUIÇÃO: CEMEI VILTON EURICO 

DATA: 05/07/2016 

SEGMENTO: PRÉ-ESCOLA 

 

P: QUAL A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA EDUCAÇÂO INFANTIL? 

R: Eu acho essencial a utilização da música para o desenvolvimento de meu trabalho. 

Procuro utilizá-la em todos os momentos de minhas aulas. A música tem o poder de acalmar e 

disciplinar as crianças facilitando a aprendizagem e a fixação dos conteúdos.   

Tem uma grande contribuição para o desenvolvimento cognitivo e motor despertando 

a criatividade, contribuindo para a socialização e interação dos mesmos e também para o 

desenvolvimento da concentração, daautoestima,daatenção,da memória,da concentração 

corporal e do senso rítmico. No dia a dia das crianças, ela vem atendendo a diversos 
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propósitos como suporte para formação de hábitos, atitudes, disciplina e condicionamento da 

rotina. 

 

NOME: GLÓRIA 

INSTITUIÇÂO: CEMEI VILTON EURICO 

DATA: 06/07/2016 

SEGMENTO: PRÉ- ESCOLA 

 

P: QUAL A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA EDUCAÇÂO INFANTIL E QUAL 

A SUA CONTRIBUIÇÂO? 

R: Amúsica, por estar presente em todos os meios sociais do indivíduo, torna-se uma 

excelente ferramenta de auxilio no ensino aprendizagem, que parte da realidade da criança 

para o espaço escolar.  

A música é um recurso lúdico que enriquece as aulas, podendo ser utilizado nas 

atividades de rotina, nos jogos e brincadeiras, nas dramatizações, e nos mais diversos 

momentos da aula. Através dela é possível estimular e desenvolver as percepções visuais, 

auditiva, a atenção, o ritmo, omovimento,a linguagem oral,a interação e a comunicação. 

 

2.5 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Na entrevista é bem notável que as professoras não têm uma formação específica em 

música, mas sabem da importância da música no cotidiano escolar, o benefício que ela 

fornece ao desenvolvimento dos alunos, como:na aprendizagem, na linguagem, no visual 

entre outras aprendizagens. Mesmo sem formação as professoras procuram estar sempre 

atualizadas, pesquisam e levam a música para sala de aula de maneira lúdica, através de jogos, 

brincadeiras, dramatizações ou no decorrer das aulas. Nota-se que ambas levam a música para 

cotidiano escolar, cada uma do seu jeito, do modo que aprendeu ou pesquisou, pois relataram 

que a música é essencial para o trabalho que elas desenvolvem em sala.Sendo assim, de uma 

forma lúdica não especificamente dependente de formação, elas promovem o contato da 

criança com a música. 
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Aprendi com essa experiência em relação as pesquisas que a música é muito 

importante para a formação da criança. Percebi que a formação musical do educador é 

fundamental para o trabalho da música na escola, mas sem formação o educador também pode 

desenvolver um bom trabalho, pois na nossa atualidade de hoje a internet nos dá várias 

alternativas e ótimo recursos para elaboração das aulas com música. 
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CONCLUSÃO 

 

Conforme os autores estudados, posso dizer que a música faz parte do cotidiano do ser 

humano e tem uma grande contribuição para o desenvolvimento infantil. A música desperta a 

criatividade, contribuindo assim para socialização e interação. Através das observações, pude 

perceber que (1) a maioria dos professores de educação infantil sabe da importância da 

música na escola, mas (2) diante das dificuldades encontradas, e por não terem um 

conhecimento mais amplo sobre o assunto e uma formação que direcione essa prática, usam a 

música como recurso recreativo ou como meio para atingir outros fins. 

Podemos observar essas duas questões através das entrevistas e da observação 

realizada. Por exemplo, na primeira questão nota-se nos relatos das professoras que as 

mesmas sabem da importância da música no cotidiano escolar, pois elas entendem que a 

música contribui para o desenvolvimento do aluno em vários pressupostos, como 

concentração, coordenação motora, linguagem entre outras aprendizagens que a música pode 

desenvolver. Na segunda questão, mesmo não tendo um conhecimento específico ou uma 

formação na música, as professoras procuram introduzir a música no cotidiano escolar de 

forma lúdica e recreativa, pois utilizam-na também em atividades propostas para trabalhar 

dramatizações, histórias, rodinhas entre outras que possam desenvolver ou atingir os objetivos 

a serem trabalhados. 

Diante disso, entendo que a música é muito importante no contexto de uma creche, 

mas que, nós, professores pedagogos, precisamos de auxílio de um professor mais experiente 

na área da música. Com alguma orientação, acredito que será possível desenvolver um 

trabalho mais focado na questão musical. 
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ANEXOS 

 

Musica bom dia 

Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz, tão feliz a natureza é tão bela que 

nos ensina sorrir, bom dia!!!!! 

Chamadinha cantada 

Vamos ver quem vai aparecer, vamos ver quem vai aparecer é o ---------- que já 

apareceu (bis) 

 Música: Rodinha 

-Vamos fazer a rodinha 

- Vamos todos sentar 

Pois a tia precisa 

Aos amiguinhos falar 

Senta, senta, senta amiguinho (bis) 

-Musica usada quando as crianças chegam e a professora começa a organizar a 

rodinha. 

 Música: Bom dia 

-Bom dia amiguinho como vai, a nossa amizade cresce mais faremos o possível para 

sermos bons amigos bom dia amiguinho como vai... Bom!!!Dia!!! 

A professora inicia a rodinha dando bom dia a todas as crianças através dessa música. 

 Música: Dia da semana 

Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo!! 

Cantemos felizes as canções do dia 

Hoje é (o dia da semana) 
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Dia de alegria! 

Hoje é (dia da semana) 

Que dia felizes quantas coisas bonitas esse dia nos diz, hoje é (dia da semana) 

A professora trabalha os dias da semana. 

 Música: Janelinha 

-A janelinha fecha quando está chovendo, a janelinha abre se sol está aparecendo, 

fechou... abriu..., fechou... abriu, fechou, pra lá, pra cá, pra lá pra cá pra lá,... 

A professora através da música janelinha do tempo permite que as crianças observem 

como o tempo está naquele momento. 

 Música: Chamadinha 

-Vamos ver agora quem vai aparecer (bis) é o -----------que já apareceu. 

 Música: Lanchinho 

Meu lanchinho, meu lanchinho vou comer, vou comer, pra ficar fortinho, pra ficar 

fortinho e crescer, e crescer. 

- A professora através dessa música, consegue incentivar as crianças a comerem, 

frutas, verduras e a merenda que encontra no refeitório.  

 Música: Borboletinha 

Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para madrinha, Poti, Poti, perna de 

pau, olho de vidro e nariz de pica pau paupau.  

- Música usada para desenhos livres. 

 Música: Índio 

-Quando índio tocou o seu tambor. UM, DOIS, muita força ele fez para tocar, UM, 

DOIS, todo mundo assustou aaaaaah 

- Para as crianças reconhecerem os números UM DOIS. 

 Música: Trenzinho  
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O trenzinho subiu a serra, foi para numa estação, bebeu água e lavou a cara, e encheu a 

barriga de carvão. Que trenzinho comilão! 

- Música usada quando levamos as crianças para a área externa da creche em fila ou 

dadas às mãos. 

 Música: Dona Macaca 

Dona macaca ô! Dona macaca ô! Subiu no coqueiro bem alto, pegou o coco, jogou o 

coco caiu na cabeça do ----------------. 

 Música: Peixinho 

Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o (nome do aluno) 

Do fundo do mar 

A canoa virou vou deixá-laela virar  

Foi por causa da (nome do aluno) 

Que não soube remar. 

- Músicas para trabalhar o nome através da oralidade. 

 Música: Rosa Juvenil 

A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil (bis) 

Vivia alegre a cantar, a cantar a cantar (bis) 

Um dia veio a bruxa má, muito má, muito má (bis) 

E adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim (bis) 

O tempo passou a correr, a correr, a correr (bis) 

O mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor (bis) 

Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei (bis) 

E despertou a rosa assim, bem assim, bem assim (bis) 

E bata palmas para o rei, para o rei para o rei (bis) 
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A professora através dessas músicas conta histórias cantadas, onde as crianças podem 

representar os personagens. 


