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RESUMO 

Introdução: O conhecimento da música é um método que faz parte da rotina na vida da criança, 

fazendo parte da cultura na qual está inserida. A música causa na criança um conjunto de 

comportamentos afetivos (alegria, bem-estar, harmonia), desperta o gosto pela dança, o diálogo 

com seus parceiros e aumenta a autoestima. É também uma metodologia para transformar as 

aulas em espaços mais interessantes, criativos e de efetiva aprendizagem. Objetivo: O objetivo 

a que se apresentou nesse trabalho foi pensar sobre as diversas possibilidades da aplicação da 

música nas práticas escolares ocasionando um estudo agradável e vinculada com inúmeras 

disciplinas provocando o interesse do aluno pelo conhecimento. Metodologia: Foi utilizada 

com metodologia a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: 

Produziu-se dois projetos interdisciplinares usando a música para a construção de competências 

e capacidades nos anos iniciais. No projeto “Construção de uma banda de música com materiais 

recicláveis”, visamos criar espaços e ações que permitam as crianças terem contato com a 

música, incentivando-as a criar seus próprios instrumentos musicais. O projeto “Rádio na 

escola”, teve como objetivo desenvolver a comunicação na escola por meio da música e de 

notícias, criando uma rádio na escola. Conclusão: A música é, por excelência, uma 

metodologia interdisciplinar que permite ser utilizada de diversas maneiras, com possibilidades 

de ativar habilidades e competências em qualquer faixa etária. Cabe ao professor criar ações, 

espaços e atividades nas quais a música seja utilizada de forma consorciada com conteúdos e 

outras metodologias. A música pode, assim, ser um ocasionador da aprendizagem, 
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desenvolvendo a linguagem oral, os valores éticos, estéticos, morais, e também tem o papel de 

ajudar na concentração, cognição, memória e elevar a autoestima e autoconfiança da criança. 
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