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RESUMO 

Introdução: A música é uma modalidade que desenvolve a mente humana, promove o 

equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e a 

coordenação motora. Ela auxilia a criança em seu desenvolvimento integral em seus aspectos 

motores, cognitivos e emocionais e faz com que o aluno amplie seu repertório musical. A 

musicalização para crianças na Educação Infantil favorece o desenvolvimento da sensibilidade, 

da criatividade do senso rítmico e do prazer de ouvir música. Objetivo: O artigo teve como 

objetivo sugerir projetos de aula para a Educação Infantil na faixa etária de 04 e 05 anos 

utilizando como recurso metodológico a música. Metodologia: As metodologias utilizadas 

foram a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Para atingir 

o objetivo proposto montamos duas sugestões de projetos de aula a partir das propostas da 

pedagogia de projetos. O projeto 1 “Música para conhecer o corpo”, foi pensado para alunos de 

4 anos da Educação Infantil e teve como objetivo apresentar aos alunos as partes do corpo e a 

necessidade da adoção de hábitos de higiene, exercícios e alimentação para um corpo saudável. 

O projeto 2 “Música e contos para a construção de valores”, direcionado para alunos de 5 anos 

da Educação Infantil, objetivou utilizar os contos e as músicas para construir atitudes e valores 

na convivência social dentro e fora da sala de aula. Conclusão: As metodologias musicais 

facilitam a aprendizagem e a fixação de conteúdos diversos, mas devem ser utilizadas com 

objetivos pedagógicos claros que permitam a criança construir uma aprendizagem significativa 
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e desenvolver as habilidades e competências necessárias a cada fase da educação infantil, 

auxiliando os alunos da Educação Infantil na construção de relações mais complexas com os 

colegas e a sociedade a sua volta. 
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