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ALUNOS DO 4º SEMESTRE DE PEDAGOGIA PARTICIPAM DE ATIVIDADE PRÁTICA SOBRE
MUSICALIZAÇÃO INFANTIL

No dia 26 de setembro, durante as aulas da disciplina de Educação Infantil, alunos do 4º semestre de Pedagogia
participaram de atividade prática sobre Musicalização Infantil. Os trabalhos foram conduzidos pela Profª Nádia Cristina Sitta Voltan,
Supervisora Pedagógica da rede municipal de ensino de Amparo.
Primeiramente, a professora abordou junto aos alunos a diferença entre educação musical e as atividades de musicalização
no contexto escolar, destacando que enquanto a educação musical aborda "o ensino da teoria musical, da técnica e também o
ensino de um instrumento específico" a musicalização tem por objetivo "despertar e desenvolver o gosto musical, favorecendo o
desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, do senso rítmico, do prazer em ouvir música, também contribuindo para uma
efetiva consciência corporal e de movimentação".
Após as explicações acerca das possibilidades de trabalho em sala de aula com crianças da Educação Infantil, a Profª Nádia,
tocando violão, apresentou aos alunos um repertório de músicas infantis e resgatou cantigas tradicionais. Também foram utilizados
pelos alunos claves, chocalhos e outros recursos didáticos que aprimoram e tornam as aulas mais atrativas às crianças.
A atividade complementa o trabalho desenvolvido em sala, durante a disciplina de Educação Infantil que além de estudar
acerca dos fundamentos teóricos dessa etapa de ensino, também tem como objetivo inserir os alunos em contextos de atividades
práticas do cotidiano escolar de modo a garantir que essa seja uma atividade diária junto às crianças, atendendo aos preceitos
estabelecidos nos documentos curriculares da Educação Infantil.
As atividades foram coordenadas pela Profª Alessandra Canivezi, responsável pela disciplina.
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