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RESUMO 

Introdução: A metodologia da música na Educação Infantil é um recurso que faz parte da vida 

cotidiana da criança, fazendo parte da cultura na qual o aluno está inserido. A música provoca 

na criança um misto de reações afetivas alegria, prazer, emoção e desperta o gosto pela dança, 

comunicação com seus pares e eleva a autoestima. É uma forma de tornar as aulas mais atrativas 

e o aluno demonstrar atitudes e comportamentos mais amorosos com os colegas e os 

professores. Objetivo: O objetivo a que se propôs esse trabalho foi refletir sobre algumas 

possibilidades do uso da música nas atividades escolares proporcionando uma aprendizagem 

prazerosa e articulada com as diversas disciplinas estimulando o gosto do aluno pela 

aprendizagem. Metodologia: Foi adotado como metodologia qualitativa a pesquisa 

bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Montamos dois projetos 

interdisciplinares utilizando música para a construção de habilidades, competências e 

conhecimentos na Educação Infantil. Projeto 1: “Atividades lúdicas com música como recurso 

de aprendizagem”, com o objetivo de despertar no aluno o interesse pelas músicas da sua cultura 

permitindo o desenvolvimento de habilidades necessárias à sua faixa etária. Projeto 2: 

“Construção de uma bandinha com materiais recicláveis”, com o objetivo de manter as crianças 

em contato com a música, incentivando-as a criar seus próprios instrumentos musicais.  

Conclusão: As reflexões apontaram que o uso da música deve fazer parte do cotidiano escolar 

sendo um recurso que auxilia na melhoria das práticas educativas, favorecendo o 

desenvolvimento de várias habilidades necessárias nessa faixa etária e tornando o espaço 

escolar agradável e prazeroso para que os alunos sintam motivados a aprender. A metodologia 
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da música é um fator motivador da aprendizagem, trabalha a linguagem oral, afetividade e 

socialização, os valores éticos, estéticos, morais, além de ajudar na concentração, cognição, 

memória e elevar a autoestima da criança. 
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