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O	  prazer	  em	  fazer	  música	  e	  o	  desenvolvimento	  musical	  
andam	  juntos	  

Queridos	  pais	  e	  responsáveis	  dos	  
alunos	  de	  música,	  

Foi	  um	  grande	  prazer	  para	  mim,	  
este	  semestre,	  conhecer	  os	  bebês,	  
as	  crianças	  e	  seus	  acompanhantes	  
e	  aprender	  como	  posso	  
complementar	  os	  estímulos	  
musicais	  que	  os	  pequenos	  recebem	  
em	  casa.	  

Os	  alunos	  com	  até	  3	  anos	  de	  idade	  
estão	  na	  fase	  de	  aculturação,	  
absorvendo	  tudo	  em	  que	  reparam	  
no	  ambiente	  musical.	  É	  bom	  que	  
esta	  janela	  para	  o	  mundo	  musical	  
fique	  aberta	  até	  os	  4	  anos	  de	  idade	  
para	  que	  aproveitem	  a	  exposição	  à	  
diversidade.	  Nós	  adultos	  e	  crianças	  
mais	  velhas	  temos	  o	  prazer	  de	  
brincar	  musicalmente	  com	  os	  mais	  
novos,	  explorando	  os	  sons	  vocais	  e	  
do	  ambiente,	  os	  movimentos	  com	  

a	  música,	  os	  instrumentos,	  música	  
gravada	  e	  ao	  vivo.	  Equilibrando	  a	  
exposição	  à	  diversidade,	  
respeitamos	  as	  preferências	  do	  
momento	  dos	  alunos	  porque	  só	  se	  
interessam	  por	  atividades	  que	  
estão	  prontos	  cognitivamente	  para	  
aprender.	  De	  vez	  em	  quando,	  os	  
alunos	  com	  até	  3	  anos	  param	  e	  
olham	  fixamente	  para	  a	  fonte	  da	  
música,	  um	  sinal	  de	  que	  	  estão	  
começando	  a	  processar	  a	  música	  
mentalmente	  como	  uma	  
linguagem	  que	  depois	  vão	  
aprender	  a	  	  “falar”.	  Também	  
ocorrem	  momentos	  quando	  estes	  
alunos	  soltam	  improvisos	  vocais	  
breves.	  

Os	  alunos	  com	  4	  e	  5	  anos	  estão	  
improvisando,	  entre	  outras	  
atividades,	  vocalmente,	  ao	  teclado,	  
xilofone	  e	  outros	  instrumentos	  de	  

percussão,	  variando	  timbres,	  
alturas	  e	  intensidade,	  e	  explorando	  
ritmos,	  expressão	  e	  formas	  
musicais	  singelas.	  Um	  dia	  estes	  
alunos	  criaram	  composições	  curtas	  
ao	  teclado	  inspiradas	  em	  histórias	  
sobre	  bichos-‐preguiça,	  macacos,	  
gorilas	  e	  esquilos.	  	  

Todos	  os	  alunos	  estão	  
contribuindo,	  através	  da	  música,	  
para	  o	  senso	  de	  comunidade	  de	  
cada	  turma.	  Por	  exemplo,	  quando	  
as	  crianças	  revezam	  na	  realização	  
de	  uma	  atividade	  musical,	  
aprendem	  a	  ouvir	  e	  a	  respeitar	  o	  
outro,	  fortalecendo	  os	  vínculos	  
entre	  elas	  e	  aumentando	  o	  prazer	  
de	  fazer	  música	  juntas	  nas	  aulas.	  
	  

Abraços,	  
Carla	  J.	  Seibert,	  
Professora	  de	  Música	  

Coordenação	  Rítmica	  
Para	  desenvolver	  a	  pulsação	  regular	  e	  ritmos	  variados,	  o	  bebê	  ou	  a	  criança	  precisam	  de	  
interação	  com	  ritmos	  e	  andamentos	  variados	  ao	  longo	  de	  anos.	  A	  aprendizagem	  parte	  do	  
andamento	  preferido	  do	  pequeno,	  que	  o	  adulto	  pode	  observar	  ao	  deixá-‐lo	  iniciar	  uma	  
atividade	  musical.	  

Aulas	  de	  Música	  no	  
Centro	  Cultural	  Maria	  Lívia	  de	  Castro	  

A	  Formiguinha	  
Fui	  ao	  mercado	  comprar	  
café.	  
Veio	  a	  formiguinha	  e	  picou	  
o	  meu	  pé.	  
E	  eu	  sacudi,	  sacudi,	  sacudi,	  
Mas	  a	  formiguinha	  não	  
parava	  de	  subir.	  
	  

	  (Letra	  da	  música	  de	  
Domínio	  Público)	  



	  
	  

Você	  sabia	  que	  o	  Centro	  Cultural	  Maria	  Lívia	  de	  Castro	  
é	  a	  sede	  da	  administração	  dos	  diversos	  projetos	  

desenvolvidos	  pela	  ONG	  
Humbiumbi	  Arte,	  Cultura	  e	  Educação?	  
♪	  www.humbiumbi.org.br	  ♪	  
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Música,	  Dança	  e	  Pintura	  –	  

todos	  com	  os	  pés!	  

Em	  outubro,	  mês	  das	  

crianças,	  variamos	  a	  rotina	  

das	  aulas	  com	  uma	  atividade	  

de	  pintura	  com	  os	  pés.	  	  

Uma	  maneira	  de	  experienciar	  

a	  música	  é	  com	  o	  movimento	  

dos	  pés,	  incluindo	  a	  dança	  e	  o	  

som	  dos	  pés.	  	  

Ao	  aplicar	  tinta	  guache	  aos	  

pés,	  e	  pisar	  e	  dançar	  em	  uma	  

tela,	  conseguimos	  um	  registro	  

visual	  da	  experiência	  musical	  

das	  crianças.	  

Experimentem	  em	  casa	  

durante	  as	  férias	  de	  verão.	  No	  

mínimo,	  fiquem	  com	  um	  

registro	  dos	  pezinhos	  antes	  

de	  crescerem!	  

Convidamos	  as	  famílias	  dos	  
alunos	  para	  o	  

Encerramento	  das	  Aulas	  de	  
Música	  de	  2012	  

Sábado,	  15	  de	  dezembro,	  10h.	  

Sugestões:	  

Usem	  roupas	  que	  permitam	  
sua	  participação	  com	  os	  
alunos	  das	  brincadeiras	  

musicais.	  

O	  aluno	  pode	  levar	  um	  
“bebê”	  (boneco	  ou	  bicho	  de	  
pelúcia,	  por	  exemplo)	  da	  sua	  
preferência	  para	  “participar”	  

do	  evento.	  

Também	  pode	  levar	  um	  par	  
de	  meias	  ¾	  para	  servir	  de	  
fantoches	  de	  minhoca	  e	  

“minhoco”.	  


