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RESUMO 

 

Este trabalho é fruto de um projeto de ensino-aprendizagem desenvolvido no estágio em 

educação infantil e anos iniciais IV, na escola Municipal Jardim América. Para desenvolver 

este projeto, cuja temática é a Musicalidade na Educação Infantil, utilizamos diferentes 

formas de mediação, levando em conta aquilo que as crianças já sabiam a respeito do assunto 

a ser tratado. A nossa expectativa consistia em compreender as significações, os desafios, as 

especificidades e as possibilidades das crianças em relação à linguagem musical. Por 

intermédio das atividades relacionadas à música foi trabalhada a interação do grupo, 

evidenciando a cooperação mútua. A criança nasce inserida em um contexto social e através 

das mediações e dos signos se apropria de sua cultura (SILVA 2012)
5
. Os objetivos 

específicos desse trabalho foram: desenvolver a musicalidade, destacando as linguagens oral, 

musical e artística; reconhecer as variações dos sons nos instrumentos de sopro, percussão e 

corda; construir instrumentos musicais com material reciclável e constituir uma banda. Como 

procedimento metodológico, procuramos contar um pouco da história de cada instrumento e 

apresentar o timbre de cada um deles, de modo que as crianças distinguissem os instrumentos 

de sopro, percussão e de corda. Realizamos a construção de instrumentos musicais com 

materiais reciclados, para tanto, levamos um instrumento construído por nós, com material 

reciclável, como forma de incentivá-las a construir o seu. Também utilizamos tinta guache e 

EVA para decorar os instrumentos construídos. O desenvolvimento do projeto ocorreu 

conforme estava previsto, sendo necessárias algumas modificações nos planos de aula em 

decorrência do tempo que tínhamos para desenvolver as atividades. A avaliação que fizemos 

foi satisfatória, pois as crianças demonstraram interesse e se divertiram ao desenvolverem      

as atividades propostas. Além disso, na culminância do projeto executaram uma música com 

os instrumentos construídos por elas. 
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