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RESUMO 

Introdução: A música faz parte da educação há muito tempo, sendo fundamental para o 

desenvolvimento humano e auxiliando o despertar de habilidades criativas, fazendo com que a 

criança crie e inove sempre que for desafiada. É um dos eixos de trabalho integrantes do âmbito 

de experiências e conhecimento do mundo. A música pode e deve estar presente de maneira 

plena na escola, por meio de diversas atividades de recreação, as festividades ou comemorações, 

na formação de hábitos e com recursos didáticos para diferentes fazeres na Educação Infantil. 

Objetivo: O objetivo desse artigo foi analisar os saberes e as práticas pedagógicas musicais no 

cotidiano de salas de Educação Infantil e sugerir projetos de aula nessa fase de ensino que usem 

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

pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Sugerimos dois 

projetos de aula com a temática música. O projeto 1 “Instrumentos musicais com material 

reciclado”, voltado para alunos de 4 anos da Educação Infantil, teve como objetivo criar 

instrumentos musicais através de materiais recicláveis de modo que facilite o entendimento dos 

alunos através da forma dinâmica, lúdica, divertida, não mecanizada e desenvolvendo a 

oralidade. O projeto 2 “Trabalhando canção e movimento”, para alunos de 5 anos da Educação 

Infantil, objetivou trabalhar música e movimento para promover a interação entre os alunos e 

ampliar o conhecimento. Conclusão: A convivência da criança com a música na Educação 

Infantil propicia um contexto escolar de aprendizagem interessante, criativo e ativo. A música 
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é um elemento fundamental no processo de aprendizagem na Educação Infantil e deve ser 

utilizada como um recurso pedagógico e metodológico rico em possibilidades pois, desde 

pequena, a maioria das crianças já crescem em um ambiente musical. Logo, a escola deve valer-

se desse recurso pedagógico para estimular a psicomotricidade, a socialização, o 

desenvolvimento cognitivo e afetivo e a fixação de conhecimentos de diferentes temáticas por 

meio da música.   
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