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Como tudo começou...

 

Através do olhar atento das professoras em 
relação ao grupo percebemos que as crianças 
demonstravam um forte envolvimento com a 
música, trazendo para o CEI CD’s de sua 
preferência manifestando satisfação em 
expressar-se corporalmente.



  

O que pretendíamos alcançar...

 

Valorizar as cantigas de roda, ampliando o 
acervo musical das crianças desenvolvendo 
assim a imitação dos sons, gestos, percepção, 
memorização, raciocínio, linguagem e 
expressão corporal. Utilizar a música como 
instrumento significativo na aprendizagem 
da história da mesma, sons e instrumentos 
musicais, diversos ritmos, músicos e 
compositores.



  

O que fizemos....

∀•  Pesquisamos a história da música e dos sons vivenciando 
experiências rítmicas e musicais.

∀• Visitamos bandas, orquestras, escolas de música, escola de 
dança, museus e lojas de instrumentos musicais.

∀• Expressamos através de movimentos com o corpo os 
diferentes ritmos musicais.

∀• Organizamos festivais, karaokê de músicas no CEI.

∀• Abordamos a diversidade dos sons da natureza, do corpo, 
dos objetos, dos animais, dos instrumentos musicais e o 
silêncio. 

∀• Ouvimos músicas populares, infantis, cantigas, folclóricas, 
eruditas, clássicas e instrumentais.



  

O que 
vivenciamos...



  

Painel Musical



  



  

Conceito e História de música e músico



  



  



  

Conhecendo, classificando, construindo os 
instrumentos e interagindo com o meio 

social



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Ritmo e Movimento



  



  

Sintonia com Eu e o Mundo



  



  



  

Crianças Famosas



  

Construindo a linha do tempo



  

O que concluímos... 

A música mantém forte ligação com o 
brincar, que por si só justifica sua 
presença na educação infantil.

O projeto É música no ar... 
oportunizou as crianças o prazer de 
aprender com a diversidade musical.
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[...] Há muitos homens que expressam 
sua verdade através da Beleza do som. 
E é certo que se deixássemos penetrar 
essa harmonia no mais profundo de 
nosso ser, muitas angústias seriam 
varridas, como por arte de magia: O 
ritmo universal terá colocado ordem 
em nosso micro universo que 
chamamos “homem”. (Autor 
desconhecido)


