
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente, no mundo globalizado e recheado de tecnologias, as histórias ainda permanecem no meio de 

nós. A internet não consumiu a oralidade e o público ouvinte ainda se encanta com a vivência de um 

personagem expressado nas onomatopeias, no silêncio e nas palavras de um contador de histórias.  

 

“Não há dúvidas de que a narração de histórias vai permanecer entre nós, encontrando na 

voz seu principal objeto, como foi outrora, para os trovadores medievais ou para os 

declamadores do início do século XX. Esse crescente interesse pelas narrações e seus 

narradores pode provocar o aumento da quantidade e diminuição da qualidade poética e da 

reflexão sobre o ato de contar histórias. Esse é um risco que ronda as produções em arte na 

contemporaneidade: ser absorvido pela sociedade de consumo e se tornar instrumento de 

coerção. 

Por outro lado, podemos presenciar, a partir do ressurgimento da narração oral, um 

acréscimo no interesse pelos contos, sejam contemporâneos, sejam da tradição, pelos livros 

e pela leitura. É indubitável que esse comportamento compactua e facilita a construção de 

cidadania, estimulando o olhar crítico e poético do ser humano.”1 

 

Assim como cita Cléo Bussato, as histórias não são apenas palavras jogadas ao vento, elas fazem sentido 

em nossas vidas e nos torna mais humanos. Conseguimos identificar no outro os nossos sentimentos mais 

autênticos, seja nas diferentes culturas ou lugares distantes. O ser humano é único e as histórias nos 

aproximam, mostrando nossa força e, inclusive, nossas tantas fragilidades. 

E assim inicio esse texto afirmando que a narração oral tem espaço no século XXI e nas próximas gerações, 

pois ela está mais lúcida e viva do que nunca na voz dos profissionais da palavra. 

Um exemplo se dá pela quantidade de artigos e teses escritas por pesquisadores nas faculdades de Letras, 

Educação, Sociologia, Antropologia, entre muitas outras.  “A magia das histórias se espalha por todos os 

cantos” (BUSSATO, p. 127.), não sabemos exatamente a sua proporção, mas é gigantesca. 

                                                             
1 BUSSATO, Cléo. A arte de contar histórias no século XXI: tradição e ciberespaço. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. p.127. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Infelizmente, alguns educadores acreditam que a contação de histórias se restringe para fins educacionais, 

que se limitam ao ambiente escolar. Sua finalidade, desse modo, é resumida com fins didáticos no processo 

de “ensino-aprendizagem”. E, ao fechar as portas das escolas, as histórias ficam ali encaixotadas como se 

servissem apenas para as próximas crianças a serem “alfabetizadas” por ela. 

A primeira lição a ser aprendida se resume nessa afirmação: As histórias não servem para nada. E é por isso 

que elas servem para tudo! 

As histórias não tem uma única finalidade, elas, assim como a própria literatura, é construída a partir de 

diferentes interpretações. Isso porque cada pessoa é diferente da outra e terá um olhar singular para o que 

está ouvindo. Todos tem uma vivência, seja vivida, lida ou ouvida, e vai interpretar as histórias de acordo 

com o seu repertório. 

Muitas vezes nos deparamos com uma história e ela não nos faz sentido algum. Depois de alguns anos, ao 

ouvirmos a mesma história, talvez na voz de outro narrador, nos identificamos com ela e acaba fazendo 

todo o sentido. É preciso nos atentar aos seguintes aspectos: durante o período em que se ouviu pela 

primeira e segunda vez, o que essa pessoa vivenciou? Ela sofreu? Chorou? Teve alguma perda familiar? 

Engravidou? Perdeu o emprego ou mudou de profissão? Encontrou ou perdeu um novo/velho amor? 

Todos esses questionamentos alteram a nossa forma de pensar e vivenciar essa história. Se uma criança 

ouve a história “Eu não gosto de você” ainda quando ela é um filho único, o livro não terá o menor sentido 

(ou não). Mas se sua mãe engravidar posteriormente e os questionamentos sobre a vinda desse novo irmão 

aflorar, o livro lhe servirá para a vida (ou não). 

Esse sim ou não que digo é porque cada ser humano lhe dá com os fatos de formas distintas. Digo que o 

problema não é, necessariamente o problema, mas como lhe damos com ele.  

Portanto, as histórias podem servir para nada, como uma mera forma de distração, mas também interferir 

no pensamento de uma pessoa, o que pode mudar a sua vida. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A escola não deve ser o único local para se contar histórias, nem as histórias devem servir de “matéria 

escolar” para fins didáticos de aprendizagem. É fato! 

No entanto a escola, para muitas crianças, acaba se tornando o único espaço para se ouvir histórias e o 

professor, por sua vez, o contador de histórias que levará essa arte até a criança. 

Já ouvi em diferentes situações a expressão “contar historinhas para criancinhas”. Além do diminutivo, o 

ato de contar histórias é resumido em mera distração ou ato ingênuo. Contar histórias para crianças é levar 

homeopatias de verdade para seres humanos em desenvolvimento. 

Nesse momento, esqueça os objetivos pedagógicos, a “moral da história” ou a tarefa que deve ser aplicada 

pós contação. Esqueça tudo isso. 

Em alguns momentos você utilizará textos literários na apostila para fins de “ensino-aprendizagem”, mas a 

hora do conto é sagrada. As histórias não servem para nada, correto? E é por isso que ela vai servir para 

distrair, para ensinar, para gargalhar, para refletir. O que vai ser feito com a história depois da contação 

será o seu aluno/ouvinte que irá determinar, não tente explicar o que você entendeu. Podemos instigar, 

cutucar e, sobretudo, ouvir o que essas crianças tem a dizer. Cada um tem a sua leitura de vida e ouvir a 

reflexão de todos é a mais bela lição. 

 

Após compreendermos a importância de se contar histórias, é possível colocar em prática seguindo 

algumas dicas. Cada pessoa deve contar do seu jeito, mas é possível seguir alguns passos para que a 

história chegue até a criança. 

Um deles refere-se ao ambiente. Ele deve ser aconchegante, que não tenha ruídos ou distrações e que a 

porta esteja bem fechada para que ninguém perturbe sua contação de histórias. 

 

 



 

 

 

 

 

As crianças devem ter lanchado ou bebido água. Ninguém consegue ouvir histórias se estiver 

desconfortável. São elementos primários que perturbam a atenção.  

O ouvinte deve querer ouvir a história e o contador de histórias deve seduzi-lo para isso. 

Celso Sisto2 em seu livro “Textos e pretextos sobre a arte de contar histórias” nos dá dicas valiosas em 

detalhes sobre o que é e não é recomendável: 

                                                             
2 SISTO, Celso. Textos e pretextos sobre a arte de contar histórias (3ª ed. revista e ampliada). Belo Horizonte: Aletria, 

2012, p.131-3. 

RECOMENDÁVEL NÃO RECOMENDÁVEL 

- olhar para a plateia  - fingir que olha, olhar para o chão, para o teto, por cima 

das cabeças 

- distribuir o olhar igualmente por toda a audiência - não fixar-se num lado ou numa pessoa 

- linguagem de acordo com a plateia - infantilizar a linguagem; exagerar nos diminutivos 

- linguagem fluida - vícios de linguagem: aí, né, então... 

- não denunciar o erro: troca de palavras, troca de 

episódios e fatos; esquecimento de algo ou da 

sequência da história 

- expressar o erro pedindo desculpas, fazendo 

comentários acerca do erro, da troca ou falha de 

memória 

- visualizar a história enquanto narra; criar um 

roteiro visual e verbal, por episódio, na sequência da 

história-  

 

- “cuspir” o texto; falar mecanicamente; não sentir o 

poder e força das palavras 

- usar gestos expressivos, que acrescentem algo ao 

entendimento da história 

- usar gestos apenas para ilustrar o que a palavra já diz. 

- movimentar-se só quando a história exigir - andar sem parar, de um lado para o outro, em círculos 

- não explicar a história; o texto deve falar por si 

mesmo 

- transformar a história em aula com desenvolvimento 

didático e necessidade de explicação a cada “coisa” 

narrada 

- preparar a história antes; ensaiar sempre - contar só baseando-se no improviso 

- não prender qualquer parte do corpo enquanto 

está contando, tipo mãos no bolso, braços cruzados 

- contar sentado, imobilizando metade do corpo 

- evitar movimentos repetitivos - cabelo solto, franja no rosto, cordões e roupas 

chamativas 

- que o tom de contar seja diferente do tom de 

bater-papo 

- narrar como se estivesse declamando, de forma 

empolgada e exagerada 

- projetar a voz em direção ao espaço - contar toda a história com o mesmo tom 

- usar diversos ritmos no decorrer da narração - usar o mesmo ritmo, do início ao fim 

- acreditar na história que está sendo contada - fingir que acredita na história 

- usar pausas durante a história, explorar o silêncio, 

o movimento sem palavras 

- falar ininterruptamente 

- dar à apresentação um tratamento de espetáculo - ignorar que toda e qualquer apresentação pública de 

história envolve uma preparação estética. 



 

 

 

 

 

Tais dicas parecem óbvias, mas é possível identificar alguns erros em muitas pessoas experientes que 

contam histórias, inclusive aqueles que são contadores de histórias profissionais. 

Essas dicas não são regras, mas podem contribuir para uma boa contação de histórias. Acrescente o seu 

jeito próprio e essa seria a receita perfeita, se é que ela existe. 

Outras dicas também são bastante pertinentes, como estudar a história. São elas: 

a) Identificar o esqueleto: - começo, meio e fim. Não decore, apenas visualize o que está contando. 

b) Reconhecer os personagens: - voz, sons, características físicas e psicológicas 

c) Dar movimento à história: as palavras;  silêncio; a linguagem corporal 

d) Sinalizar a história: início, meio e fim. 

 

 

 

Regina Machado comenta que "Os começos têm o poder de abrir a porta do universo da história, os finais 

fazem a passagem de volta para o mundo aqui de baixo”. Desse modo, percebe-se que são muito 

importantes para sinalizar a abertura de um novo universo. Frases, cantigas e quadrinhas para iniciar ou 

terminar a história podem ser: 

a) No tempo em que não havia tempo, num lugar que era lugar nenhum... 

  

b) Na época em que os animais falavam... 

 

c) Num dia muito distante, num lugar há mais de mil quilômetros daqui... 

 

d) Quando as estrelas ficavam muito perto da Terra... 

 

e) Era uma vez/ Assim vai começar 

A linda história/ Que agora eu vou contar 

 

 

 



 

 

 

 

 

f) Bata palmas, minha gente 

Bata palmas, outra vez, 

Bata palmas, bem contente 

Vou contar... Era uma vez...( ritmo da ciranda cirandinha) 

 

g) O bruxo da corte/ Perdeu a memória 

Deu três piruetas/ Acabou-se a história. 

 

h) Era uma vez uma vaca Vitória. 

Caiu no buraco e começa outra história. 

 

i) E assim foi... 

Quem não tem cavalo 

Monta no boi! 

 

j) E o que era de vidro se quebrou.  

E o que era de papel molhou-se. 

Entrou por uma porta, saiu pela outra, 

O rei meu senhor que lhe conte outra. 

 

 

Quanto a faixa etária, não há receita pronta para seguir, já que cada criança tem a sua maturidade e 

devemos conhece-la para contar..  

Segundo Betty Coelho3, é possível seguir um parâmetro dentro de uma determinada estrutura, embora isso 

não seja necessariamente uma regra: 

 

 

                                                             
3 COELHO, Betty. Contar histórias: uma arte sem idade. 10. ed. São Paulo: Ática, 1999.  



 

 

 

 

 

 

 
- Histórias de bichos 

- contos rítmicos leves, lúdicos, bem humorados e bem curtos 

- Histórias com a criança 

- cantigas de ninar 

 

 
- histórias de bichos 

- pequenos contos de fadas com enredo simples e poucas personagens 

- poemas curtos 

- trava-línguas 

- parlendas 

- cantigas de rodas 

- histórias de crianças, animais e encantamentos 

- contos de fadas mais elaborados 

- aventura no ambiente próximo: família e comunidade (ele e o outro) 

 

 
- Histórias humorísticas 

- Contos de fadas mais elaborados 

- lendas folclóricas 

- Piadas 

 

A literatura clássica e popular é ampla e há vários livros no mercado que são confiáveis e plausíveis. As 

histórias que nossos avós contam também são nobres e devem ser conduzidas às crianças, pois antes 

mesmo dos livros, as histórias nascem da oralidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Há inúmeras possibilidades para se contar histórias. Uma delas é a utilização de fantoches. Veja o modelo 

abaixo: 

 

FANTOCHES DE PAPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DICAS PARA CONTAR HISTÓRIAS 

 

1)      Escolha leituras que tenham ligação direta com a criança; 

2)      A história a ser contada e apresentada deve estar bem memorizada; 

3)      Destaque e sublinhe os tópicos mais importantes; 

4)      Procure vivenciar a história, envolva-se com ela; 

5)      Fale com naturalidade e destaque com gestos e variações de voz; 

6)      Ofereça espaço aos ouvintes que querem interferir na história e participar dela; 

7)      Transpareça a alegria e o prazer que elas provocam; 

8)      Incentive a criança diariamente; 

9)      Enriqueça a narração com ruídos, movimente o corpo; 

10)   Crie a “hora da história”; 

11)   Estimule a criança a recontar a história que ouviu da sua própria maneira; 

12)   Sente-se no nível da criança; 

13)   Explique (quando necessário) o significado de novas palavras; 

14)   Preserve a atenção da criança; 

15)   Cuide do local no qual a história será contada. 

 

http://www.projetoamplitude.org/com-a-palavra-amplitude/a-importancia-de-contar-historias 
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Alguns autores defendem que música é a combinação de sons e silêncios de uma maneira organizada. Ela é 

composta por: 

a) Melodia: é a voz principal do som, é aquilo que pode ser cantado. 

b) Harmonia: é uma sobreposição de notas que servem de base para a melodia. Por exemplo, uma pessoa 

tocando violão e cantando está fazendo harmonia com os acordes no violão e melodia com a voz. Cada 

acorde é uma sobreposição de várias notas. Por isso que os acordes fazem parte da harmonia. 

 c) Ritmo é a marcação do tempo de uma música. Assim como o relógio marca as horas, o ritmo nos diz 

como acompanhar a música. 

 

Gêneros musicais: Música clássica, Ópera, Música popular, Música tradicional ou folclórica, entre outras. 

A escola deve ser mediador em levar a música de qualidade aos alunos. Talvez seja a única possibilidade 

que ele terá em conhecer tal repertório. 

Muitas vezes a criança não pode dizer que não gosta, se nem conhece. 

 

A criança e a música – 0 a 3 anos 

 

Os bebês ampliam os modos de expressão musical pelas conquistas vocais e corporais. Podem articular e 

entoar um maior número de sons, inclusive os da língua materna, reproduzindo letras simples, refrão, 

onomatopeias. Assim ele explora gestos sonoros, como bater palmas, pernas, pés, especialmente depois de 

conquistada a marcha, a capacidade de correr, pular e movimentar-se acompanhando com a música. 

A expressão musical das crianças nessa fase é caracterizada pela ênfase nos aspectos intuitivo e afetivo e 

pela exploração (sensório-motora) dos materiais sonoros. As crianças integram a música as demais 

brincadeiras e jogos: cantam enquanto brincam, acompanham com sons os movimentos de seus carrinhos, 

dançam e dramatizam as situações sonoras diversas conferindo “personalidade” e significados simbólicos 

aos objetos sonoros ou instrumentos musicais e a sua produção musical. 

Assim, as crianças poderão:  

- Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções musicais; 

- Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir canções musicais. 

 

O fazer musical:  

 

As crianças também podem realizar atividades sobre o fazer musical. Para isso é preciso uma exploração, 

expressão e produção do silêncio e de sons com a voz, o entorno e materiais sonoros diversificados. 

A interpretação de música e canções diversas, participação em brincadeiras e jogos cantados e rítmicos 

também contribuem para tal função, o que ativa a criatividade infantil. 

 

Orientações Didáticas: 

 

No primeiro ano de vida, a prática musical poderá ocorrer por meio de atividades lúdicas. O professor 

estará contribuindo para o desenvolvimento da percepção e atenção dos bebês quando canta para eles; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 produz sons vocais diversos por meio da imitação de vozes de animais, ruídos etc ou sons corporais, como 

palmas batidas nas pernas, pés, etc., embala-os e dança com eles.  

As canções de ninar tradicionais, os brinquedos cantados e rítmicos, as rodas e cirandas, os jogos com 

movimentos, as brincadeiras com palmas e gestos sonoros corporais são atividades plausíveis. 

 

Apreciação musical: 

 

Há vários recursos que podem ser utilizados na aula de música. 

Um deles é a contação de histórias através de fantoches, dramatizações, entre outras técnicas teatrais. 

O contato com instrumentos de percussão utilizando objetos sonoros pra que emitam respostas musicais a 

partir de estímulos dados pelo professor. 

Além disso, é necessário escutar músicas, a intervenções feitas com os instrumentos nas músicas já 

escutadas anteriormente, e, sobretudo, introduzir instrumentos nas canções (clavas, tambor, etc.) 

 

Desenvolver a coordenação motora: 

 

- Exploração do corpo; 

- Percepção das partes do corpo separadamente; 

- Vivenciar os movimentos corporais através da música; 

- Exploração do movimento corporal 

 

Desenvolver a memória musical: 

 

- Linguagem oral e vocabulário;  

- Cantar canções curtas e de fácil memorização com temas sobre o corpo, como: bater palmas, bater pés, 

gestos com os dedos, tornozelos, etc., 

- Desenvolver a percepção auditiva, 

- Capacidade de se concentrar e de imitar 

- Escutar várias gravações das músicas cantadas,  

 

Exploração da música e da cultura popular servem, principalmente, para divulgar nossa cultura, conhecer 

canções e brincadeiras populares, folclore e cantigas de ninar. 

 

4 a 6 anos 

 

Nessa faixa etária é importante que se escute obras musicais de diversos gêneros, estilos e épocas, tanto da 

produção musical brasileira quanto a de outros países. 

Desse modo, permite-se um trabalho com a audição mais detalhado, acompanhando a ampliação da 

capacidade de atenção e concentração das crianças. Elas vão, aos poucos, tomando consciência da  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

linguagem musical se conseguir ouvir e diferenciar sons, ritmos e alturas, saber que um som pode ser grave 

ou agudo, curto ou longo, forte ou suave. 

 

Apreciação musical: 

 

- Instrumentar as músicas e as atividades realizadas no período, 

- Os instrumentos musicais que mais gostam e que menos gostam, além de perceber a sua utilidade. 

- Como e porque construir um instrumento musical. 

- O aproveitamento de sucata para isso e sua importância ecológica nesse fazer. 

- Perceber e descobrir a importância dos instrumentos musicais para a música. 

- Desenvolver o respeito pela natureza através da música. 

- Propiciar ambiente e material para criação de alguns instrumentos musicais de fácil execução. 

- Favorecer o trabalho em grupo. 

- Montar arranjos musicais com os instrumentos construídos. 

 

Desenvolver a coordenação motora: 

 

- Usar todas as aulas do período para desenvolver atividades que proponham movimentar o corpo sob 

vários ritmos e canções, 

- Desenvolver a coordenação motora fina, 

- Poder se expressar espontaneamente combinando movimento e música, 

- Improvisar movimentos/ maior desenvoltura na ação para desinibir e socializar. 

- Poder se expressar espontaneamente combinando movimento e música, 

- Improvisar movimentos/ maior desenvoltura na ação, 

- Produzir sons com as partes do corpo separadamente, organizando-as numa percussão corporal, 

- Descobrir, experimentar, reconhecer e inventar sons com o corpo, 

- Movimentos rítmicos, 

- Facilitar a ampliação dos movimentos conhecidos, 

- Ampliar o respeito pelo outro, 

- Introduzir a reflexão musical (analisando, criticando, discutindo em grupo as danças e coreografias 

montadas). 

 

Desenvolver a memória musical: 

 

- Desenvolver a expressão verbal (versos na roda), 

- Escutar a si e ao outro, 

- Respeitar o outro quando escolhido, 

- Respeitar a sequência da brincadeira, 

- Desenvolver o pensamento lógico, 

- Desenvolver concentração, 

- Desenvolver atenção, 

 



 

 

 

 

 

 

 

Exemplos de atividades: 

a) Canções com desafios:  

São músicas que desafiam na articulação da fala, assim como a trava-língua, ma métrica, da palavra, no 

impulso rítmico e nas canções sobrepostas conhecidas como quodlibet, que desenvolvem a percepção 

auditiva e a atenção ao trabalhar simultaneamente o canto e a audição. 

Ex: cante no ritmo da música cada um dos versos abaixo: 

 

Atirei o pau no gato a 

Tirei o pau no 

Gato atirei 

O pau no gato 

Atirei o pau 

No gato 

Atirei o pau no ga 

To a 

 

 

Brincos e parlendas com bebês 

 

Serra, serra 

Serra, serra, serrador 

Serra o papo do vovô 

O vovô já está cansado 

Deixa a serra descansar. 

Serra, serra, serrador 

Quantas tábuas já serrou? 

Já serrei vinte e quatro 

1,2,3,4...  

(CD cantos de vários cantos. São Paulo: Teca – Oficina de Música, 1999) 

 

Bambalalão 

 

Bambalalão 

Senhor capitao 

Espada na cinta 

Ginete na mão 

 

(Balançando-se como cavalinho) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dem, dem 

Dem, dem 

Seu bispo vem, 

Pato, marreco, 

Peru também 

(O adulto segura o bebê pelas axilas e o balança, acompanhando a música e colocando-o no chão quando a 

música termina) 

 

Toque para São Roque 

Toque para São Roque 

Toque, toque, toque 

Vamos pra São Roque 

Ver o menininho 

Que vem vindo no galope 

(O adulto senta-se no chão com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão. Coloca o bebê sentado 

sobre seus joelhos e acompanha a música como se estivesse galopando. Quando a música termina, abaixa 

os joelhos e estica as pernas.) 

 

O dedos 

Dedo mindinho 

Seu vizinho 

Maior de todos, 

Fura-bolo, 

Catas-piolho. 

 

Esse diz que quer comer, 

Esse diz que não tem quê, 

Esse diz que vai furtar, 

Esse diz que não vai lá, 

Esse diz que Deus dará. 

 

Paca, cotia 

Tatu, traíra, muçu. 

Cadê o bolinho que estava aqui? 

O gato comeu. 

Foi por aqui, por aqui, por aqui... 

Brincadeira com os cinco dedos da mão. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Diferenciação de sons: 

 

Outra possibilidade se dá na diferenciação do som. Através de algumas dinâmicas, a criança poderá 

progredir com o controle da voz, ampliando sua expressão verbal; ter conhecimento das qualidades do 

som, bem como altura do som agudo e grave; perceber timbres, a diferença entre o agudo e o grave, 

desenvolver a linguagem oral através da música, formar grupo dos sons e explorar, inclusive a própria voz. 

Atividades como telefone, pingo d´água, unha de gato riscando e arranhando podem incentivar a imitar 

ruídos. 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O PROFESSOR: 

 

Para as crianças nesta faixa etária, os conteúdos relacionados ao fazer musical deverão ser trabalhados em 

situações lúdicas, fazendo parte do contexto global das atividades. 

A escuta é uma das ações fundamentais para a construção do conhecimento referente à música. O 

professor deve procurar ouvir o que dizem e cantam as crianças, a “paisagem sonora” de seu meio 

ambiente e a diversidade musical existente: o que é transmitido por rádio e TV, as músicas de propaganda, 

as trilhas sonoras dos filmes, a música do folclore, a música erudita, a música popular, a música de outros 

povos e culturas. 

As marcas e lembranças da infância, os jogos, brinquedos e canções significativas da vida do professor, 

assim como o repertório musical das famílias, vizinhos e amigos das crianças, podem integrar o trabalho 

com música. 

É importante desenvolver nas crianças atitudes de respeito e cuidado com os materiais musicais, de 

valorização da voz humana e do corpo como materiais expressivos. 

Organização do tempo 

Cantar e ouvir músicas ocorrem com frequência e de forma permanente nas instituições. Podem ser, 

também, realizados projetos que integrem vários conhecimentos ligados à produção musical. A construção 

de instrumentos, por exemplo, pode se constituir em um projeto por meio do qual as crianças poderão: 

o explorar materiais adequados à confecção; 

o desenvolver recursos técnicos para a confecção do instrumento; 

o informar-se sobre a origem e história do instrumento musical em questão; 

o vivenciar e entender questões relativas a acústica e produção do som; 

o fazer música, por meio da improvisação ou composição, no momento em que os instrumentos 

criados estiverem prontos. 

 

Jogos e brincadeiras: 

A música, na educação infantil mantém forte ligação com o brincar. Em todas as culturas as crianças 

brincam com a música. Os jogos e brinquedos musicais da cultura infantil incluem os acalantos (cantigas de 

ninar); as parlendas (os brincos, as mnemônicas e as parlendas propriamente ditas); as rondas (canções de 

roda); as adivinhas; os contos; os romances etc. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Os acalantos e os chamados brincos são as formas de brincar musical característicos da primeira fase da 

vida da criança. Os jogos sonoro-musicais possibilitam a vivência de questões relacionadas ao som (e suas 

características), ao silêncio e à música. 

Jogos de escuta dos sons do ambiente, de brinquedos, de objetos ou instrumentos musicais; jogos de 

imitação de sons vocais, gestos e sons corporais; jogos de adivinhação nos quais é necessário reconhecer 

um trecho de canção, de música conhecida, de timbres de instrumentos etc.; jogos de direção sonora para 

percepção da direção de uma fonte sonora; e jogos de memória, de improvisação etc. são algumas 

sugestões que garantem às crianças os benefícios e alegrias que a atividade lúdica proporciona e que, ao 

mesmo tempo, desenvolvem habilidades, atitudes e conceitos referentes à linguagem musical. 

 

Organização do espaço: 

Deve ser dotado de mobiliário que possa ser disposto e reorganizado em função das atividades a serem 

desenvolvidas. 

 

As fontes sonoras: 

O trabalho com a música deve reunir toda e qualquer fonte sonora: brinquedos, objetos do cotidiano e 

instrumentos musicais de boa qualidade. Pode-se confeccionar diversos materiais sonoros com as crianças, 

bem como introduzir brinquedos sonoros populares, instrumentos étnicos etc. O trabalho musical a ser 

desenvolvido nas instituições de educação infantil pode ampliar meios e recursos pela inclusão de materiais 

simples aproveitados do dia-a-dia ou presentes na cultura da criança. 

 

Observação, registro e avaliação formativa: 

A avaliação na área de música deve ser contínua, levando em consideração os processos vivenciados pelas 

crianças, resultado de um trabalho intencional do professor. Uma maneira interessante de propiciar a auto-

avaliação das crianças nessa faixa etária é o uso da gravação de suas produções. Ouvindo, as crianças 

podem perceber detalhes: se cantaram gritando ou não; se o volume dos instrumentos ou objetos sonoros 

estava adequado; se a história sonorizada ficou interessante; se os sons utilizados aproximaram-se do real 

etc. 
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BOLICHE SONORO 

 

 

  

 

 

Faixa etária 

3 a 4 anos 

 

Número de jogadores 

Mínimo de 02 jogadores e máximo de 20 jogadores. 

 

Materiais que fazem parte do jogo 

• 06 Pinos de plástico de diferentes cores (garrafas tipo Pet) contendo imagens de figuras de instrumentos 

musicais. 

• 06 instrumentos musicais iguais os que estão na imagem de cada pino (garrafa).  

• 01 bola de tamanho pequeno feita de jornal, envolvida em meia fina (uso de material reciclável). 

 

 Objetivos 

• Associar e Reproduzir os sons a partir da imagem. 

• Explorar a sonoridade dos instrumentos musicais de forma lúdica e prazerosa. 

• Propiciar o desenvolvimento integral das crianças por meio do fazer e do apreciar em música. 

 

Conteúdos 

• Socialização • Percepção visual • Discriminação sonora• Memória auditiva • Concentração • 

Coordenação motora • Exploração e reprodução de diferentes sons • Manuseio/exploração de 

instrumentos musicais 

 

Modo de jogar 

• Organização: Os pinos devem ser organizados no chão em forma de triângulo com espaçamento entre 

eles. As crianças são divididas em dois grupos para acomodá-las sentadas em fila na lateral da pista central. 

O professor poderá demarcar o espaço para o jogo e orientar sobre as regras do boliche. 

 

• O jogo: Uma criança de cada vez (alternando a fila A e a fila B) joga a bola e tentará derrubar um pino. Em 

seguida, verificará qual pino derrubou e qual o instrumento o pino representa. O aluno deverá identificar o 

instrumento primeiramente, e logo depois, buscá-lo para produzir o som. 

Organização do espaço: 

 

Observação: Caso a criança derrube mais de um pino, o jogador deverá escolher apenas um para dar 

continuidade à partida. 
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TAPETE SONORO 

 

Material:    

- Tapete ou folhas com peças móveis, em E.V.A, para servir de suporte às imagens sonoras. 

- Kit’s temáticos de imagens: Paisagens da natureza (tempestade, mar, chuva, floresta) , instrumentos 

musicais, meios de transporte, e animais.  

- Cd com estes sons.  

 

O brincar: – Identificação sonora através da relação som e imagem: 

Esta brincadeira poderá ser desenvolvida individualmente ou em duplas, em forma de competição. 

1) As crianças deverão estar dispostas de maneira que todas possam ver as peças do Tapete, no espaço a 

ser utilizado para brincadeiras, por exemplo, sala de aula ou pátio. Como possibilidade de disposição das 

crianças sugerimos: Todas em semicírculo voltadas para os tapetes de EVA, que estarão posicionados um 

ao lado do outro.  

 

2) Em duplas ou individualmente, as crianças serão escolhidas e deverão ficar atentas ao som que o 

professor executar no radio.  

 

3) O objetivo da brincadeira é que a criança, ao reconhecer o som executado, corra até à figura do 

instrumento que estará em uma das peças do Tapete e sente no lugar deste. Se o jogo for dado em duplas 

em forma de competição, marcará ponto quem primeiro identificar o som e chegar ao Tapete no lugar 

certo. Com crianças pequenas (abaixo de 4 anos) poderá ser feito o mesmo processo, apenas retirando o 

princípio de competição, focando apenas a identificação. 

 

Variações dentro desta mesma proposta:  

Variação I - Da mesma forma como foi descrito o trabalho com os instrumentos musicais, este processo 

pode ser feito com os outros Kit’s temáticos, por exemplo: 

Com sons de animais: o professor coloca a gravação do som de um animal no aparelho de som e as crianças 

(em dupla ou não, em competição ou não) devem identificar qual figura disposta no Tapete é 

correspondente ao som escutado e assim com todas as demais possibilidades: sons da cidade, sons da 

natureza etc. 

 

Objetivos:  

• Desenvolver a percepção sonora e visual. 

• Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos. 

• Reconhecer auditivamente fontes sonoras (instrumentos musicais, sons da natureza, sons do cotidiano, 

entre outras possibilidades). 

•Identificar timbres de instrumentos musicais e sons variados. 
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