
Ano 4 - Edição nº 47 - Agosto de 2014

A música vai muito além de 
uma combinação de acordes que 
embalam uma letra. Ela é uma im-
portante ferramenta educacional. 
Na FourC, os alunos do Infantil ao 
Fundamental têm na grade escolar 

aulas de música, que cumprem o 
papel de estimular o desenvolvi-
mento dos estudantes. “A música 
trabalha múltiplas habilidades, es-
timula a parte motora, a audição, o 
raciocínio, as noções de proporção 

e ritmo, as emoções, a sensibilida-
de. Há estudos que comprovam 
que a música faz com que várias 
áreas do cérebro funcionem simul-
taneamente”, explica a professora 
de música, Ms. Mariana Sassen. 

Infantil I

Os alunos do Infantil I, através das aulas ministradas pela Ms. Mariana Sassen, com o apoio das 
professoras da sala de aula, ouviram e cantaram cantigas de roda e estão conhecendo os instrumen-
tos musicais e os diferentes sons. Uma das atividades desenvolvidas em sala de aula foi a criação e 
pintura de um Kabuletê. Depois de terem tido o contato com os instrumentos e explorado a função 
de cada um, eles confeccionaram e pintaram nas oficinas, com a ajuda das professoras, um Katuletê. 
Cada aluno escolheu a cor e o desenho para colorir o seu instrumento que foi criado com materiais 
recicláveis.  A atividade está relacionada ao tema do trimestre, Invenções e Descobertas.

Infantil II

Já o Infantil II está trabalhando a musicalidade observando e descobrindo as diferenças 
entre os sons e os tons de uma música. Nessa idade é tudo muito lúdico e a música estimula 
o desenvolvimento das habilidades do aluno. Nessa fase são exploradas a coordenação 
motora e a percepção sonora. “Nas aulas de música trabalhamos a musicalidade e as 
diferenças entre agudo e grave. É uma iniciação ao aprendizado musical. Fizemos várias 
atividades em que eles ouviam e distinguiam os sons para que pudessem descobrir os 
diferentes tons da música”, comentou Ms. Mariana. 

Uma das atividades propostas foi que, com base nos diferentes sons e instrumentos 
que os alunos ouviram em aula, eles criassem o seu próprio instrumento musical com o 
material que tinham em mãos (materiais recicláveis). “Eles chegaram à conclusão de colo-
car um elástico em uma caixa e com a ajuda de uma caneta foi possível diferenciar o som  
agudo e grave. Eles exploraram vários tipos de caixa. Essa parte da percepção de som que 
eles fazem é uma fase de descobertas. Eles vão explorando, descobrindo e criando. É um 
estímulo ao desenvolvimento das habilidades de cada um”, relatou a professora. 

Para que a criança tenha um bom desenvolvimento, é preciso que seja devidamente 
estimulada ainda nos primeiros anos de vida. E uma maneira eficiente (e divertida) de fazer 

isso é colocando-a em contato com a música desde cedo!

“Tem vários sons 
diferentes. Eu fiz com 

a Miss um Kabuletê. 
Fui eu que escolhi a 
cor azul e laranja e 

fiz o desenho. Ele faz 
som também. Eu usei 

palito e papel para 
fazer”.  João Vitor, 

Infantil I

 “A cuíca nós fizemos com 
um pote de Danone com 

um furinho e um barbante. 
Aí a gente molha o 

barbante e desliza o dedo 
na cordinha e faz o som 

que parece uma galinha. 
A Ms. toca a música 

da Galinha e a gente 
acompanha com a cuíca , 
cantando. É muito legal!”. 

  Sofia, Infantil II D

“Nós criamos um 
violão com uma 
caixa de sapato e 
elástico. Se a gente 
colocar uma caneta 
no elástico e tocar, 
o som fica agudo ou 
grave”.  
Júlia, Infantil II D

Som na caixa! 

Momento em que eles escolheram as cores para pintar o Kabuletê

Com o suporte das professoras, os alunos vão colorindo o instrumento musical

Em sala de aula, os 
alunos aprendem os 

diferentes sons de cada 
instrumento

Nas aulas de música, 
eles fizeram a cuíca e o 
violão com materiais 
recicláveis


