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O projeto de intervenção de estágio na escola campo CEESHA-APAE, cujo tema 

desenvolvido foi “Eu e você: pula brinca e rola”, destacamos o subtema “Canta e abra a 

roda que eu quero entrar” como parte integrante do processo para promover a 

socialização, explorar noções corporais e reconhecimentos dos sentidos, desenvolver a 

coordenação motora, a memória e a atenção. Todos esses objetivos foram trabalhados 

de forma lúdica e integradora. Para o desenvolvimento de habilidades foram propostas 

situações que pudessem desenvolver os sentidos, como: o tato, a visão e a audição. 

Também foram possibilitadas atividades voltadas ao desenvolvimento de expressões 

corporais, despertando o interesse pela apreciação musical e a imaginação por meio da 

criação de personagens feitos pelas próprias crianças. O desenvolvimento desta 

atividade justificou-se por ser a música um facilitador da socialização, auxiliando no 

desenvolvimento das expressões corporais e emocionais e possibilitar à criança o 

reconhecimento do seu próprio corpo, suas potencialidades e limites diante das 

situações problemas, necessidades ou desejos. Para Nogueira (2004), a música estimula 

o funcionamento do cérebro, com ênfase nos sentidos visual, tátil e auditivo. Mesmo 

por meio da apreciação a música é um instrumento capaz de realizar estímulos 

cerebrais, se for ouvida com atenção e sensibilidade. Ao trabalharmos diferentes 

gêneros musicais, contribuindo para a inserção do sujeito em diferentes culturas, 

contribuímos de variadas formas para o desenvolvimento das funções superiores nas 

crianças, emocional e cognitivo, devido ao caráter relaxante que a música proporciona 

para a concentração e atenção. Foram utilizados os referenciais teóricos para 

compreender e planejar a atividade, como: Corsino (2007); Vigotski (2003; 2004); 

Wallon (2007). A metodologia utilizada envolveu a brincadeira cantada, três músicas 

com movimentos corporais e utilização de alguns objetos, como panos e cones. Os 

movimentos corporais espontâneos acompanharam o ritmo das melodias e promoveram 

o desempenho na oralidade. Usamos chocalhos em uma das músicas e uma meia lua 

feita de papel para emitir um som mais rápidos e ou mais lentos durante a atividade. A 

atenção das crianças foi um dos resultados obtidos e observados, quando todos os 

alunos participavam ativamente das atividades e de forma organizada e rítmica. O 

envolvimento e a interação entre as crianças foram destaques devido aos avanços nos 

movimentos e na mobilidade de algumas crianças com comprometimento, como os 

autistas. Esses procedimentos medidos pelo trabalho docente ressaltam a importância do 

trabalho pedagógico na educação infantil.  
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