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Resumo 

O presente texto tem como objetivo propor um trabalho pedagógico musical para 
crianças com Síndrome de Down em âmbito familiar, a partir da pesquisa das 
características específicas, utilizando os recursos facilitadores para a aprendizagem. 
A musicalização para crianças com Síndrome de Down é um tema ainda pouco 
explorado, gerando assim escassez nos materiais específicos. Este trabalho buscou 
voltar atenção a isto, gerando um material lúdico e didático, enfatizando a 
importância do desenvolvimento das habilidades na primeira infância, propondo 
assim, que estas sejam realizadas em âmbito familiar. O método utilizado foi à 
pesquisa-ação, proporcionando além da elaboração a observação das atividades, 
nas quais podemos visualizaro desenvolvimento no campo musical, motor, 
linguístico e sócio afetivo, assim como o contato com conceitos e o fazer musical. 
 

Palavras-chave: Síndrome de Down. Musicalização. Família. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

 

This text aims to propose a musical pedagogical work for children with Down 
Syndrome in the family, based on the research of specific characteristics, using the 
facilitating resources for learning. Musicization for children with Down Syndrome is a 
topic that is still little explored, thus generating shortages in specific materials. This 
work sought to return attention to this, generating a playful and didactic material, 
emphasizing the importance of the development of skills in early childhood, thus 
proposing that they be performed in the family. The method used was action 
research, providing besides the observation of the activities, where we can visualize 
the development in the musical, motor, linguistic and social affective field, as well as 
the contact with concepts and the musical making. 
 

Keywords: Down syndrome. Musicalization. Family. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente texto foi escrito a partir de investigação realizada na Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul, como pré-requisito para a obtenção do título de 

Licenciada em Música. Apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

desenvolveu uma pesquisa-ação, com enfoque na musicalização para crianças com 

Síndrome de Down, a partir de uma proposição de atividades realizadas em âmbito 

familiar.  

A infância é uma fase essencial no desenvolvimento, e nela podemos e 

devemos estimular diferentes aspectos fundamentais, conforme alguns estudos nos 

mostram sendo esse, inclusive, o melhor momento para tal. A educação musical 

também se encontra fortemente ligada a estes conceitos, pois como nos traz Ilari 

(2003)  

 
A maioria de nossas atividades musicais tem potencial para auxiliar no 
desenvolvimento do cérebro das crianças. Cada atividade, quando 
cuidadosamente planejada e realizada, parece beneficiar os sistemas do 
neurodesenvolvimento, alguns mais do que outros (ILARI, 2003, P.16) 
 
 

Nesta perspectiva, ao pensarmos na educação musical visando à educação 

especial, estes aspectos tomam uma proporção ainda maior, na infância 

encontramos um ótimo momento de desenvolvimento, mas assim como a educação 

musical, diversos outros fatores encontram nessa fase importantes necessidades, e 

por isso destaco desenvolvimentos intrínsecos às atividades de musicalização, tais 

como: motricidade, fala, cognição, além da inter-relação com os demais 

participantes, que neste caso serão os pais e familiares. 

Neste trabalho a musicalização encontra-se em âmbito familiar e através de 

brincadeiras, assim proporcionando o desenvolvimento musical da criança 

juntamente com os pais, que acompanharam e participaram desta aprendizagem, 

tendo o conteúdo propício para a realização das atividades, além de gerar um 

vínculo familiar relacionado à música. Também foram desenvolvidos aspectos 

previamente pensados, a partir de algumas características comuns à Síndrome de 

Down, considerando os fatores facilitadores da aprendizagem, assim como as 

dificuldades, mas destacando que cada indivíduo é único, e apesar de algumas 

características gerais trazerem semelhanças, suas particularidades continuam 



 

presentes e devem ser respeitadas, adaptando assim as atividades conforme cada 

vivência. 

 O tema foi escolhido baseado em minha vivência pessoal e profissional, como 

professora de Musicalização na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) do município onde resido, tendo como estopim o caso específico de uma 

aluna. Esta aluna com Síndrome de Down, com faixa etária de três anos, passou por 

uma série de tratamentos por conta da descoberta da Leucemia, ocorrendo assim 

um afastamento da escola. Tendo em vista a importância fundamental dos primeiros 

anos para o desenvolvimento da criança, e considerando a recorrência da cena por 

conta de diversas patologias que ocorrem principalmente nessa fase às crianças 

com SD, passei a questionar como poderia continuar o processo educacional sem 

esta estar presente nas instituições1, e pessoalmente para realizá-lo.  

Foi então que surgiu a ideia para a proposição de atividades a serem 

realizadas em âmbito familiar, tendo como mote o seguinte questionamento:“Como 

propor um trabalho pedagógico musical informal com crianças com Síndrome de 

Down na primeira infância, em âmbito familiar?”.Esse questionamento nos conduziu 

ao objetivo, qual seja: elaborar e validar uma sequência de atividades visando a 

musicalização de crianças com Síndrome de Down em sua primeira infância, por 

meio de atividades musicais que contemplem elementos como pulsação, ritmo, 

escuta e melodia, bem como oportunizar interações sócio afetivas e estimular as 

funções neurológicas importantes ao desenvolvimento pessoal e musical de forma 

lúdica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 Associação de pais e alunos (APAE); 
  Creche municipal. 



 

1 EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Segundo novos dados do IBGE, há cerca de 6,7% de pessoas com 

deficiência no Brasil, com base na média populacional de 209,3 milhões (2017, 

Banco Mundial, Departamento do Censo dos EUA), chegamos a uma média de 14 

milhões de pessoas com deficiência no Brasil. 

Desde 2006 com publicação da Convenção da ONU sobre os direitos das 

pessoas com deficiência, o Brasil tem passado por importantes transformações 

referentes à educação especial, incluindo sua legislação, somando um crescimento 

de quase 70%, chegando a 900.000 matrículas na educação básica brasileira. Ao 

realizarmos uma comparação de dados entre o índice de brasileiros com alguma 

deficiência (cerca de 14 milhões), e o número de matrículas na educação básica 

(900 mil), verificamos que apesar de uma crescente considerável, ainda possuímos 

uma longa caminhada. 

Ao longo da história podemos perceber diversas nuances em relação à 

educação especial, esta sendo encontrada de diferentes formas. Inicialmente 

encontramos a exclusão, na qual a educação especial era negada, seguindo para 

escolas específicas, onde se passou a desenvolver o ensino aprendizagem das 

pessoas com deficiências em escolas específicas, passando em seguida à 

integração, na qual o aluno era integrado à escola na rede regular, mas deveria se 

adaptar ao ambiente, sem receber o auxílio necessário para que seu aprendizado 

fosse efetivado, e por fim culminando na inclusão, na qual o aluno é incluído ao 

ambiente escolar, e este deve oferecer as adaptações necessárias a cada indivíduo 

para que seu desenvolvimento ocorra da melhor forma.Em seu artigo Miranda (2003) 

nos traz estas diferentes etapas da Educação Especial, ao longo da história: 

 

Inicialmente é evidenciada uma primeira fase, marcada pela negligência, na 
era précristã, em que havia uma ausência total de atendimento... Num outro 
estágio, nos séculos XVIII e meados do século XIX, encontra-se a fase de 
institucionalização, em que os indivíduos que apresentavam deficiência 
eram segregados e protegidos em instituições residenciais [...]. O terceiro 
estágio é marcado, já no final do século XIX e meados do século XX, o à 
parte  pelo desenvolvimento de escolas e/ou classes especiais em escolas 
públicas, visando oferecer à pessoa deficiente uma educação... No quarto 
estágio, no final do século XX, por volta da década de 70, observa-se um 
movimento de integração social dos indivíduos que apresentavam 
deficiência, cujo objetivo era integrá-los em ambientes escolares, o mais 
próximo possível daqueles oferecidos à pessoa normal (MIRANDA, 2003, 
p.2). 

https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/marcos-legais/convencao-sobre-os-direitos-das-pcd/
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/marcos-legais/convencao-sobre-os-direitos-das-pcd/


 

 

No Brasil a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 1961, traz a educação 

especial como prioritariamente estando na rede regular de ensino “A Educação de 

excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de 

Educação, a fim de integrá-los na comunidade” (LDB, 1961), sendo reforçado 

também na constituição federal de 1988 que traz, em seu artigo 208, que é dever do 

estado “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988). 

 A Educação Especial se dá a partir da escolarização do educando com 

deficiência ou necessidades especiais, sendo preferencialmente realizada na escola 

regular através da inclusão, mas podendo ocorrer também em escolas, classes ou 

serviços especializados. Segundo o artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), nº 9.394: “Entende-se por educação especial, para os 

efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.” (BRASIL, 1996). 

A educação especial se diferencia da educação inclusiva, sendo a primeira 

voltada especificamente a alunos com deficiência, abrangendo diversos âmbitos e 

percorrendo por especificidades conforme as necessidades, se faz necessária caso 

a educação inclusiva não supra as necessidades do educando. A educação inclusiva 

se faz presente nas escolas regulares, e visa à inclusão dos alunos com deficiência.  

A educação especial em Instituições especializadas se dá a partir de um 

ensino voltado a pessoas com deficiência, trabalhando conforme as particularidades 

das deficiências, de forma paralela, ou não, ao ensino regular. Segundo Amorim 

(2016), 

 
A Educação Especial compreende o atendimento e a educação de pessoas 
com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento em instituições 
especializadas. Tem como objetivo atender específica e exclusivamente 
alunos com determinadas necessidades especiais. Profissionais 
especializados como professor, psicólogo, educador físico, fonoaudiólogo, 
fisioterapeuta, e terapeuta ocupacional desenvolvem suas práticas para 
garantir que o objetivo seja alcançado (AMORIM, 2016, p.4-5). 

 

No Brasil a primeira instituição especializada foi o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos, fundada por D. Pedro II, em 1854 no Rio de Janeiro. Desde então 

foram instituídos diversas instituições voltadas a Educação Especial, dentre elas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm


 

encontramos as APAEs que se fazem presentes em diversas localizações do 

território nacional,sendo este um marco importante. 

A educação inclusiva é prioritária ao nos referirmos à educação especial, 

sendo vista assim também na legislação, mas a educação especial se encontra de 

forma importante nas instituições especializadas, das quais também devemos 

ressaltar a importância. Há diferentes casos de pessoas com deficiências, e estes 

devem ser analisados e considerados para podermos proceder quanto ao melhor 

modelo educacional.  

 Na Educação Especial temos também o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), responsável pelo auxílio e orientação de forma assistiva, 

elaborando recursos pedagógicos voltado ao cotidiano e desenvolvimento geral do 

aluno com deficiência, minimizando ou eliminando as barreira e dificuldades 

encontradas em âmbito escolar e diário.  

Ao nos reportarmos à criança na Educação Especial é comum vermos a 

música sendo abordada através da musicoterapia, um trabalho importante que traz 

consigo diversas vantagens, mas a musicalização, propriamente dita, também 

precisa se fazer presente neste meio, é importante que as oportunidades entre todos 

os indivíduos sejam iguais, para que a criança com deficiência ou necessidades 

especiais desenvolvam sua Inteligência Musical (termo desenvolvido por Howard 

Gardner (1983) em sua teoria de inteligências múltiplas) 

 
Musicalizar é oferecer à pessoa ferramentas básicas para a compreensão e 
utilização da linguagem musical. A criança constrói seu conhecimento 
musical por meio da escuta e exploração do som e suas qualidades 
(Colloquium Humanarum, vol. 9, n. Especial, jul–dez, 2012. p.585). 
 

Importante ressaltar que essa pesquisa utiliza a música não como forma 

terapêutica ou Musicoterápica, mas sim, como parte da especialidade da subárea da 

Educação Musical, ou seja, a Educação Musical Especial. Nesta, o ensino de música 

é a finalidade principal, trazendo a aprendizagem de aspectos musicais específicos, 

tais como pulsação, ritmo, melodia, harmonia, propriedades do som, o fazer musical, 

entre outros, características importantes ao indivíduo, além das características 

culturais que possibilitam expressão e desenvolvimento de diversos fatores 

neurológicos, psicológicos e físicos, que tem em si uma grande relevância na 

aprendizagem de crianças, jovens e adultos, com ou sem deficiência. Para 



 

exemplificar as diferenças entre os dois campos Fernandes (1999) traz uma breve 

contextualização 

 

A Musicoterapia é, sem dúvida, muito mais ampla que a Educação Musical 
Especial e a diferença se dá, basicamente, pela própria finalidade de cada 
uma. A Educação Musical Especial trata da aprendizagem e do ensino de 
música para portadores de deficiência física (cegos, surdos e mudos) e 
mental, perseguindo o desenvolvimento musical, a progressão conceitual e 
de habilidades, a memorização, a prática de conjunto e todos os processos 
envolvidos, inclusive a apresentação pública dos resultados, o que é 
fundamental para a própria Educação Musical, não sendo, pois, aplicação 
de técnicas musicoterápicas. (FERNANDES, 1999, p.9) 
 

 Embora essas aprendizagens se doem ao longo de toda vida, é durante a 

infância que ocorre o pleno desenvolvimento cognitivo tornando esse período 

propício à aprendizagem de novas habilidades, ou desenvolvimento das mesmas. 

De acordo com Ilari (2003) 

 
Tudo indica que do nascimento aos 10 anos de idade, o cérebro da criança 
está em pleno desenvolvimento e apresenta as melhores “condições” de 
aprendizado, as chamadas janelas de oportunidades. As conexões do 
cérebro infantil dão origem aos diversos sistemas do neurodesenvolvimento, 
que por sua vez auxiliam no desenvolvimento das diversas inteligências 
(ILARI, 2003, p.14). 
 

Para que este trabalho seja realizado efetivamente, algumas adaptações 

podem e devem ser utilizadas, para oportunizar a aprendizagem de todos, como 

descrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais “atender a condições específicas 

necessárias, de modo a obter maior participação do aluno” (BRASIL, 1997, p. 120).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 SÍNDROME DE DOWN 

 

 Adentrando a Educação Especial nos deparamos com algumas ramificações 

das quais se faz necessário um olhar especial, pois encontramos deficiências e 

especificidades múltiplas, as quais interferem diretamente na forma como se dá o 

ensino/aprendizagem. Dentre essas linhas encontramos a Síndrome de Down (SD), 

a qual será foco neste trabalho.  

Síndrome de Down, a alteração genética mais comum, segundo as Diretrizes 

à pessoa com Síndrome de Down(2013).  “No Brasil nasce uma criança com SD a 

cada 600 e 800 nascimentos, independente de etnia, gênero ou classe social”. Esta 

se dá a partir da trissomia do cromossomo 21, podendo ser apresentada de três 

formas conforme a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF):Trissomia simples (95% dos casos) todas as células do indivíduo 

possuem 47 cromossomos; Translocação (de 3 a 4% dos casos) onde o 

cromossomo extra do par 21 fica ligado a outro cromossomo; e o Mosaico (entre 1 e 

2% dos casos) apenas partes da célula recebem o cromossomo extra, ficando 

algumas com 47 e outras com 46. Estes tipos não implicam diferenças no 

desenvolvimento da pessoa com Síndrome de Down, com exceção do Mosaicismo, 

que por não ter a alteração em todas as células, têm um comprometimento menor 

nas características geradas pela alternância, como nos traz Wuo (2006)  

 
Esses três tipos de trissomia do 21 não implicam diferenças no grau de 
desenvolvimento das pessoas com SD, com exceção do mosaicismo que, 
por não afetar todas as células, tem um menor comprometimento no 
desenvolvimento global do indivíduo - mas, como já mencionado, trata-se de 
um caso pouco expressivo. Nota-se, dessa forma que as diferenças que se 
observam entre as pessoas com SD dependem mais de suas 
determinações sociais, do que das genéticas (WUO, 2006, p.9)   

 
Mesmo o mosaicismo tendo um comprometimento menor, é importante 

destacar que não há “níveis” de Síndrome de Down, e todo desenvolvimento e 

aprendizado, embora geralmente de forma mais lenta e gradual, pode e deve 

ocorrer, estando diretamente ligados aos estímulos dados desde a infância e 

estendidos ao longo da trajetória.  

Ao falarmos historicamente sobre a SD chegamos ao nome da síndrome, que 

vem em homenagem a John Langdon Down, que trabalhava no Hospital John 

Hopkins em Londres, o pediatra que em 1886 falou cientificamente sobre algumas 



 

características de um grupo de pacientes, que denominava como “idiotia mongólica”. 

Somente por volta de 1950 que a trissomia do cromossomo 21 foi assim classificada, 

se remetendo a questão cromossômica, a partir do trabalho de Jérôme Jean Louis 

Marie Lejeune, que após um exame dos cromossomos de uma criança com 

Síndrome de Down, constatou a alteração.  

 Algumas das características e estratégias específicas que devem ser levadas 

em consideração na educação da criança com SD, segundo o site Movimento Down 

(2014)são:  

 

1. Características:  

 

Deficiência visual: 70% das crianças com Síndrome de Down precisam 

usar óculos, mas geralmente possuem uma ótima aprendizagem visual; 

Deficiência auditiva: é comum a perda auditiva, principalmente nos 

primeiros anos, até 75% delas podem ter a perda e de 50 a 70% desenvolvem 

otite de repetição. Atraso nas habilidades motoras: hipotonia, baixo tônus 

muscular; 

Dificuldades de fala e linguagem: gerada por alguns aspectos físicos e 

alguns perceptivos ou cognitivos, mas que não impedem a comunicação;  

Memória de curto-prazo reduzida: o armazenamento de memória 

relacionado à audição, que leva a reter, compreender, assimilar e processar a 

fala, até a resposta;  

Período de concentração menor: se distraem facilmente, geralmente 

possuem um período de concentração menor.  

 

2. Estratégias:  

 

Utilizar imagens, figuras e textos ampliados, com poucos detalhes e 

reforçados, com o traço forte. Gesticule, e enfatize as expressões faciais, use 

materiais diversificados que estimulem e fortaleçam a musculatura e a 

coordenação. Linguagem simples, mantenha contato visual, de tempo para 

falar e ouvir, proponha atividades curtas e variadas, com intervalos.  

 



 

 Esses pontos devem ser observados tanto na educação escolar quanto nos 

outros âmbitos de aprendizagem. Toda criança em sua primeira infância necessita 

de um contato familiar sólido que a ajude e estimule, com as crianças com SD isso 

não é diferente, e se faz extremamente necessário. Algumas questões relacionadas 

à saúde (Tabela 1) tornam necessário um cuidado especial, podendo assim trazer a 

família como necessidade ainda maior e se fazendo mais presente, além da sua 

importância intrínseca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diretrizes de Atenção à pessoa com Síndrome de Down(2013 p. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A Educação Especial se dá a partir da escolarização do educando com 

deficiência ou necessidades especiais, sendo preferencialmente realizada na escola 

regular através da inclusão, mas podendo ocorrer também em escolas, classes ou 

serviços especializados. O texto História Deficiência e Educação Musical, gerado a 

partir de reflexões da tese de doutorado: A Prática Pedagógica do Professor de 

Alunos com Deficiência Mental de MIRANDA (2008), nos traz, através de um 

rastreamento histórico, o contexto da educação especial permeando as etapas de 

exclusão, integração e inclusão, abrangendo o histórico mundial, mas com foco no 

contexto brasileiro, nos mostrando diferentes perspectivas e etapas históricas da 

Educação Especial. 

Ao referirmos a musicalização informal inclusiva, encontramos o artigo A 

Musicalização e o Bebê: relações afetivas, desenvolvimento musical e inclusão Lang 

et al. (2018), o qual relatam o planejamento, as aulas e resultados do projeto 

desenvolvido pelo Laboratório de Educação Musical da Universidade Federal de 

Pelotas, com bebês de um mês a 2 anos, depois sendo ampliado para crianças de 

dois a quatro anos, onde juntamente com os pais são realizadas atividades musicais, 

no qual a família desenvolve um importante papel através de suas participações nos 

encontros, e também na reprodução do mesmo em casa.  Fizeram parte do projeto 

crianças com Autismo e Síndrome de Down, trazendo a inclusão havendo assim 

pesquisas relacionadas e adaptações para participação e desenvolvimento de todos. 

Por fim é destacada a importância do projeto para a formação do futuro educador 

musical, além das aprendizagens dos participantes, dando destaque à importância 

da preparação do educador para a inclusão. 

Para nos reportarmos ao desenvolvimento neurológico e cognitivo 

relacionados à música e a educação musical, trazemos o artigo A música e o 

cérebro: algumas implicações do neurodesenvolvimento para a educação musical 

ILARI (2003), que nos mostra um panorama sobre as questões neurológicas, fatores 

de desenvolvimento, suas variadas características, assim como o aprendizado e as 

relações com a música.  A autora exibe diferentes formas de iniciação na educação 

musical infantil, alguns como o canto, brincadeiras de roda, jogos musicais, a 

execução instrumental, e conclui ressaltando a importância do mesmo para o 

desenvolvimento do cérebro da criança.  



 

A educação musical voltada à criança com Síndrome de Down possui pouca 

produção específica, tendo grande escassez relacionada à pesquisa, propostas, ou 

materiais gerais voltados ao tema. Entre os poucos achados, podemos citar o artigo 

Educação Musical e Síndrome de Down: um pequeno perfil docente, de ALVEZ 

(2016), nos traz uma revisão bibliográfica juntamente com um levantamento de 

dados realizados a partir de entrevistas com cinco professores de música que 

trabalham com crianças com Síndrome de Down (S.D.), em diferentes lugares, 

incluindo APAE’s, conservatório de música, escola regular e um projeto de inclusão. 

As entrevistas e análises foram realizadas tendo como referência a autora Viviane 

ouro. Como resultados o artigo nos mostra uma carência grande em relação a 

formação dos professores, pois possuíam um conhecimento muito superficial sobre 

o assunto, e não trabalhavam com pedagogias que melhorassem a aprendizagem, 

sem utilizar métodos que suprissem as necessidades dos alunos.   

O artigo A música no desenvolvimento sócio afetivode crianças com 

Síndrome de Down na pré-escola, realizado por Gomes Camargo (2015) da 

Universidade do Estado de Mato Grosso (2015), retrata a educação musical voltada 

às crianças com Síndrome de Down no ensino infantil. Ela nos traz um estudo de 

caso no Centro Municipal de Educação Infantil no município de Sinop (MT) no ano 

de 2014 e 2015, onde realizava seu estágio, possuindo uma criança com Síndrome 

de Down na inclusão, no pré I (5 anos de idade). Há uma forte ligação do aluno com 

a música, onde são trabalhadas canções, brincadeiras lúdicas, além de danças, com 

intuito de, além da musicalização, desenvolver também aspectos fundamentais da 

formação humana, como socialização, motricidade, fala, interação e expressão. O 

aluno do caso possuía um bom desenvolvimento, e nas atividades musicais 

encontrava uma importante ferramenta de socialização, criando vínculos e 

exercitando diversas vivências, em um processo de ensino-aprendizagem recíproco 

com os colegas e professores.   

O artigo Educação Musical e Síndrome de Down de Gomes et al. (2018) do V 

Congresso Paraense de Educação Especial nos traz a contextualização da relação 

música e Síndrome de Down na educação, no norte do Brasil, através de um 

levantamento de dados, trazendo um panorama geral, algumas pesquisas e uma 

sequência de atividades voltadas para o desenvolvimento neurológico e motor dos 

mesmos. Em suas conclusões há apontamentos relacionados a importância da 



 

realização de pesquisas relacionadas à música e Síndrome de Down, assim como 

sua escassez, sugerindo assim a realização de mais produções ligadas ao tema.   

O trabalho A Educação Musical e a Síndrome de Down de SANTOS (2008) é 

uma revisão bibliográfica referente à Educação Musical e sua aplicação voltadas às 

crianças com Síndrome de Down, trazendo a importância e escassez de materiais e 

pesquisas relacionadas ao tema, questões importantes como a necessidade de 

capacitação para que não seja feito de forma rasa, sem desenvolver 

adequadamente as noções musicais. Também traz características de aprendizado, 

que devem ser usadas como ferramentas de aprendizagem, como a necessidade do 

aprendizado ocorrer através da vivência e ação, e não transmissão de 

conhecimento. 

Como descrito nas conclusões dos artigos encontrados, os materiais e 

pesquisas relacionadas à Educação Especial no Brasil são escassos, ao 

especificarmos a Educação Musical com crianças com Síndrome de Down estes 

números caem ainda mais. Ilustrando estes dados o estudo Educação Musical 

Especial: produção brasileira nos últimos 30 anos de Fantini et al (2016), que nos 

traz um levantamento das produções relacionadas e educação musical especial, em 

periódicos da música, Educação Musical e Educação Especial. Essa coleta se deu 

de agosto de 2014 a julho de 2015, e abordou as últimas três décadas, usando 

como metodologia um levantamento do estado da arte. Como resultados foram 

encontrados 129 trabalhos, entre artigos, resenhas, teses e dissertações, sendo 

apenas 3 voltados especificamente a crianças com Síndrome de Down, apontando 

novamente a escassez de pesquisas relacionadas, não apenas a educação musical 

e a Síndrome de Down, mas relacionada a educação especial em seu todo “sabe-se 

que em um país em que 23,9% da população apresentam algum tipo de deficiência, 

129 estudos em um período de trinta anos representa um grande distanciamento 

entre a demanda e a efetivação do ensino de música para esse público” (FANTINE; 

JOLY; ROSE, 2016).  

O artigo Inclusão de alunos com deficiência na sala de aula: tendências de 

pesquisa e impactos na formação do professor de música de Regina Finck 

Schambeck (2016), através de pesquisa exploratória, depoimento de coordenadores 

de cursos de licenciatura em música, e tendo como base a legislação brasileira, nos 

traz diferentes visões da inclusão na educação brasileira, assim como algumas 

pesquisas utilizadas pelos profissionais. Aponta também a legislação e suas 



 

aplicações na sociedade e educação, apontando as mudanças geradas a partir 

delas, e suas implicações, assegurando e promovendo a inclusão.  

 

A incapacidade determina uma deficiência que deve ser considerada, 
apenas, como fator que restringe e limita certas ações humanas, mas que, 
nem por isso, impede a realização de um grande número de atividades que 
garantam a essa criança sua independência e autorrealização como 
membro participante da sociedade. Portanto, as pesquisas retratadas neste 
texto indicam que alunos com deficiência congênita, ou mesmo adquirida, 
podem, sim, ser musicalizados (SHAMBECK, 2016, p.32) 

 

Interliga os aspectos da Educação Musical, suas pesquisas e casos da área, 

tendo como questionamentos a importância da inclusão para os demais alunos, a 

possibilidade de musicalização no contexto inclusivo e quais suportes pedagógicos 

podem ser usados.    

Embora o artigo Musicoterapia aplicada a niños com Síndrome de Down de 

Pérez e Remón (2011), seja realizado pela musicoterapia, carrega em si importantes 

questões da educação musical, pois desenvolve nas crianças com Síndrome de 

Down uma sequência de habilidades musicais, como questões rítmicas, corporais, 

diferentes propriedades do som como altura, timbre, além do próprio fazer musical. 

O estudo foi realizado com 18 crianças de 3 a 6 anos, duas vezes por semana no 

Círculo Infantil Especial, del municipio Playa, en Ciudad de La Habana. O trabalho 

traz dados obtidos durante a pesquisa, referentes aos aprendizados e 

desenvolvimentos trazidos pela música a este grupo específico, colocando a partir 

do ponto de vista dos professores e familiares, relatados na linguagem, socialização, 

aprendizagem e habilidades motoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 METODOLOGIA 

 

Tendo em vista a proposição de atividades de musicalização para crianças 

com Síndrome de Down em âmbito familiar, aplicando, observando e investigando 

suas propriedades e resultados, procurou-se pensar a metodologia de modo a 

abranger estas especificidades.  

 

4.1 ABORDAGEM QUALITATIVA  

 

 Procurando uma abordagem que vise à particularidade e especificidade das 

atividades na família participante, de forma a valorizar a profundidade na análise e 

não em quantidades numéricas, obtendo dados de forma narrativa, optou-se pela 

abordagem qualitativa que segundo MOREIRA (2002) “enfatiza os aspectos 

subjetivos do comportamento humano, o mundo do sujeito, suas experiências 

cotidianas, suas interações sociais e os significados que dá a essas experiências e 

interações.” Desenvolvendo um plano de atividades amplo, mas sendo aplicado em 

apenas um caso específico, a pesquisa irá procurar uma análise sob as respostas 

dos participantes à proposição. 

 

O interesse central dessa pesquisa está em uma interpretação dos 

significados atribuídos pelos sujeitos a suas ações em uma realidade 

socialmente construída, através de observação participativa, isto é, o 

pesquisador fica imerso no fenômeno de interesse. Os dados obtidos por 

meio dessa participação ativa são de natureza qualitativa e analisados 

correspondentemente. As hipóteses são geradas durante o processo 

investigativo. O pesquisador busca universais concretos alcançados através 

do estudo profundo de casos particulares e da comparação desse caso com 

outros estudados também com grande profundidade (MOREIRA, 2002, p.2) 

 

Através da observação da realização das atividades, podemos observar as 

atividades em prática, assim como nos traz MOREIRA, anteriormente, a pesquisa se 

volta a uma interpretação dos significados atribuídos as ações, e busca a análise de 

forma específica com enfoque não nas quantidades, mas na questão qualitativa,  

 

 

 

 



 

4.2 MÉTODO PESQUISA-AÇÃO 

 

Considerando a aplicação destas atividades, de forma a estarem inclusas não 

apenas em uma proposição, mas em uma ação, visou-se a pesquisa-ação na qual 

foi buscada a realização e observação das atividades, assim como seus resultados, 

e implicações, e a partir disso realizada as análises, assim como ressalta Moreira 

(2002) “a pesquisa-ação é um processo participativo, coletivo, colaborativo, político, 

auto-reflexivo, autocrítico, auto-avaliativo que requer o envolvimento dos 

participantes em todas as fases e em todos os aspectos característicos desse 

processo.” (MOREIRA, 2002, p. 3). 

Participou desta pesquisa uma família com uma filha com Síndrome de Down 

que se encontra na primeira infância, com três anos de idade. A partir do contato 

educacional que tive com a criança e sua família na APAE, através das aulas de 

música que ministro nesta instituição, surgiu o interesse pelo tema desta pesquisa, 

assim como a escolha dos participantes. Portanto, foram participantes desta 

pesquisa uma família (pai, mãe e irmã), com sua filha com Síndrome de Down. Os 

pais além de realizarem as atividades com a filha, também participaram da reflexão 

sobre os encontros, trazendo seu ponto de vista sobre as atividades.  

Para esta pesquisa foi feita a proposição de uma sequência de atividades, 

pensadas e criadas a partir das vivencias prévias e das pesquisas realizadas, 

pensando assim nas características específicas, geralmente presentes nas pessoas 

com Síndrome de Down, já citadas anteriormente, como deficiência visual, 

deficiência auditiva, atraso nas habilidades motoras, dificuldades de fala e 

linguagem, memória curto-prazo reduzida, período de concentração menor. 

Estas atividades foram dadas por escrito aos familiares da criança, em forma 

de livro, trazendo um material lúdico como aparato para realização das mesmas.  

 

4.3 TÉCNICA PARA A COLETA DE DADOS 

 

Como técnica de coleta de dados, foi utilizadaa observação, que foi 

transcritagerando notas de campo, além do retorno dos pais através de uma 

entrevista ao final dos encontros, nos trazendo, sob o ponto de vista deles, como 

ocorreue o que lhes proporcionou. As observações foram descritas detalhadamente. 

 



 

 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 Após a coleta dos dados, e realização de um caderno de observação, onde 

os quatro encontros estarão transcritos e relatados detalhadamente, será realizada a 

análise dos dados, através da análise de conteúdo, buscando observar e refletir 

sobre os resultados. 

 
A análise de dados é o processo de busca e de organização sistemático de 
transcrições de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais que 
foram sendo formulados, com o objectivo de aumentar a sua própria 
compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir apresentar aos 
outros aquilo que encontrou. A análise envolve o trabalho com os dados, a 
sua organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de 
padrões, descoberta dos aspectos importantes e do que deve ser aprendido 
e a decisão sobre o que vai ser transmitido aos outros. Em última análise, 
os produtos finais da investigação constam de livros, artigos, comunicações 
e planos de acção. A análise dos dados leva-o das páginas de descrições 
vagas até estes produtos finais. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.205) 

 

 

Para realizar a análise dos dados obtidos, foi preciso primeiramente pensar 

de forma esmiuçada o desenvolvimento e objetivos das atividades, tendo este como 

ponto de partida para as análises.  

 

4.5 CRITÉRIOS ÉTICOS  

 

A pesquisa encaminhada para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

ERGS que segue as Normas da CONEP/MS Norma Operacional 001/2013 e a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012; CNS 2013). 

 A resolução que orienta essa pesquisa é a resolução do Conselho Nacional 

de Saúde resolução N°510, de 7 de abril de 2016. Os riscos previstos à pesquisa 

são mínimos. Buscando mitigá-los algumas medidas foram tomadas, voltando a um 

planejamento seguro e eficaz.  

Os registros foram realizados através da escrita do caderno de observação, 

encontros. Foi requisitada aos participantes a permissão no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Considerando que a criança que 

participou das atividades guiadas pelos pais está na primeira infância e não se 



 

encontra alfabetizada optou-se por não utilizar o Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE).  

Com duração aproximada de 50 minutos, as atividades foramrealizadas pelos 

pais,gerando assim maior segurança e familiaridade para a criança, sendo os 

materiais previamente selecionados com cuidado, para que não tivesse pontas ou 

superfícies cortantes, além de tamanho adequado, evitando a ingestão do mesmo. O 

local foi o lar da família participante, este não sendo revelado, assim como suas 

identidades, utilizando nomes fictícios. A data e horário dos encontros foram de 

acordo com a escolha dos participantes. Por tanto, os riscos destes procedimentos 

foram mínimos, pois as atividades foram curtas e realizadas pelos pais, gerando 

assim maior segurança e familiaridade para a criança, sendo os materiais 

previamente selecionados com cuidado, para que não haja pontas ou superfícies 

cortantes, além de tamanho adequado, evitando a ingestão do mesmo.  

Os participantes possuem total liberdade de se abster de qualquer atividade 

ou especificação, podendo abandonar a pesquisa se assim for desejado, tendo 

liberdade total sobre sua participação.  

Como benefícios, durante a pesquisa a criança teve oportunidades de 

desenvolvimento no campo musical, motor, linguístico e sócioafetivo. A família 

juntamente com a criança pode aprender conceitos musicais, assim como seu fazer, 

além das áreas sociais e cognitivas, entrelaçadas a musicalização.  

A Educação Musical Especial ainda é um tema pouco abordado, e se tratando 

especificamente da Síndrome de Down essa escassez amplia ainda mais, essa 

pesquisa visa ajudar na diminuição desse déficit, tendo um olhar voltado a essa 

especificidade, e esperando um crescimento na área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 ATIVIDADES 

Nesse capítulo são apresentadas as etapas e fases de cada uma das quatro 

atividades propostas. Cada uma pretende contemplar um dos quatro parâmetros do 

som. São eles: intensidade; duração; timbre e altura. 

 

5.1 ATIVIDADE 1 (Intensidade) 

Fase 1 (observação/sensação): 

● Escute o áudio da canção “Casinha de madeira”. 

● Separe um objeto que possa ser batido no chão ou em outra superfície (tenha 

cuidado que este objeto não tenha um som muito estridente, que possa 

assustar ou causar desconforto ao ser batido com mais força), em seguida 

toque este objeto juntamente com o áudio.  

Fase 2 (experimentação)  

● Deixe a criança explorar o objeto, ajudando a realizar um som forte e fraco, de 

forma que ela perceba essa diferença.  

● Peça para que ela bata fraco, e depois forte, mas desta vez o fazendo 

sozinha.  

● Mostre o desenho de Maria e de João, relacionando ao sons forte e fraco 

respectivamente, batendo o objeto forte quando for mostrado o desenho de 

Maria, e fraco quando for mostrado o desenho de João.  

Fase 3 (apreciação e fazer musical)  

● Coloque o áudio da canção novamente, agora tocando juntamente com ele, 

utilize as fichas de Maria e de João para ajudar na visualização, do forte e 

fraco.  

● De as mãos para a criança, e faça uma roda, gire juntamente com a canção. 

Ao cantar a “TUM TUM TUM, rachou!” (PARTE FORTE), deem pulos, assim 

como em “TUM TUM TUM, bato forte na madeira”, e ao cantar “TUM TUM 

TUM, o prego não entrou!” caminhe na ponta dos pés, assim como em “TUM 

TUM TUM, bato fraco”. 

 



 

5.2 ATIVIDADE 2(duração) 

Fase 1 (observação/sensação)  

● Os pais deverão escolher dois fios (grossos, para melhor visualização e 

contato) sendo um comprido e outro mais curto. Na ausência de fios ou 

cordas, podem ser utilizados tecidos, retalhos, toalhas ou mesmo mangas de 

camisetas. 

● Iremos utilizar nesta atividade além da audição também o tato. Os pais 

deverão segurar o fio e ir desenrolando, passando a mão por toda sua 

extensão, fazendo juntamente com o gesto o som da vogal “A” de forma 

contínua, ficando assim um som longo no fio comprido, e um som curto 

(rápido) no fio curto. Repita algumas vezes.  

Fase 2 (experimentação)  

● É hora de deixar a criança passar a mão no fio/tecido, estimule para que 

produza som enquanto gera o movimento. 

● Em seguida deixe que ela faça o gesto e você realize o som, parando nos 

momentos que ela para, indo devagar ou rápido conforme a ação dela em 

relação ao fio.  

Fase 3 (apreciação e fazer musical)  

● Estenda o fio comprido de um lado e o fio curto do outro, coloque o áudio da 

música “Seu Lobato”, ao escutar o som do animal pause a música, se for um 

som curto (como piu, piu, do pintinho) mostre a ela o fio curto, se for um som 

longo (como muuuuuu da vaca) mostre o fio comprido. Caso seja necessário 

repita o som do animal, como no áudio, quantas vezes forem necessárias.  

● Agora estimule a criança a pegar o fio que represente o som, caso a criança 

já tenha a fala desenvolvida, cante juntamente com o áudio o som dos 

animais.  

5.3 ATIVIDADE 3(timbre) 

Fase 1 (observação/sensação):  



 

● Separe 3 objetos diferentes que encontrar em casa, podendo ser os mais 

variados, mas com um cuidado especial para que possam ser de manejo da 

criança, que não sejam quentes, cortantes ou pontiagudos e de tamanho 

adequado a não ingestão.  

● Em seguida, emita algum som com eles (batendo, balançando, esfregando), 

procure evitar que estes sons soem muito estridentes ou de forma repentina, 

para que não haja estranhamento ou espanto da criança. Observe as 

expressões e reações que a criança irá esboçar, qual som mais lhe agrada, e 

qual menos gosta, se à atenção ou pouco interesse. 

 

Fase 2 (experimentação):  

● Este é o momento de experimentação, deixe que a criança tenha liberdade 

para manusear os objetos.  

● Estimule a curiosidade e proponha a emissão de som juntamente com ela, 

procurando explorar as diferentes sonoridades.  

● Ponha o áudio 1 a rodar (A loja do Mestre André), toque livremente 

juntamente com a criança explorando os sons e ritmos. 

Fase 3 (apreciação e fazer musical):  

● Defina uma sequência numérica para os objetos, exemplo: 1 - copo; 2 - 

colher; 3 - panela. 

● Diga então o nome dos objetos mostrando-os para a criança. Procure 

estimular a fala, mesmo que ainda não clara ou formal, em seguida repita o 

nome do objeto e o produza seu som (definido na fase 1). 

● Coloque o áudio 2, no qual iremos encontrar a loja do Mestre André 

novamente, desta vez a música utilizada possui lacunas nas partes em que se 

encontravam o nome dos instrumentos. Nestas lacunas você deverá 

pronunciar o nome do objeto e produzir o som deste.  

● Repita a atividade, estimulando para que a criança pegue o objeto citado e 

emita seu som, desta vez, sozinha. 

 



 

5.4 ATIVIDADE 4 (altura) 

Fase 1 (observação/sensação): 

● Leia a estória a seguir. Utilize o desenho do Monstrinho como recurso visual, 

fazendo-o andar pela montanha.   

Monstrinho azul  

Era uma vez um Monstrinho brincalhão, que morava em um reino muito 

distante. Sua maior alegria era passear por todos os lados, mas ficava triste 

ao não conseguir ir muito longe, pois tinha medo de altura, e adivinhe só, era 

cercado por montanhas. 

O Monstrinho havia feito uma caverna ao pé da montanha, onde morava com 

muito conforto, e todos os dias ao acordar saia pela porta, olhava para o alto 

e pensava “hoje eu chego lá, bem lá em cima”, mas toda vez que tentava não 

conseguia subir nem um pouquinho que o coração disparava.  

Um belo dia o Monstrinho escutou um som estranho, era um passarinho que 

cantava, mas o engraçado era que quanto mais alto ele voava mais fininha 

sua voz ficava.  

Ele gostou tanto disso que foi correndo atrás do passarinho cantarolando, e 

sem perceber foi subindo a montanha, mais e mais. Somente quando chegou 

bem lá no alto que percebeu onde estava, o susto foi tanto que ficou 

paralisado.  

Foi então que seu amigo passarinho apareceu cantando novamente, e o 

Monstrinho se alegrou, o medo foi passando e a música contagiando. Agora o 

Monstrinho e seu amigo brincam felizes pela montanha e de longe se escuta 

a canção dos dois. 

Fase 2 (experimentação): 

● Entregando o desenho do Monstrinho a criança deixe que ela explore os 

cenários da história, levando o monstrinho para “passear”. Em seguida diga o 



 

nome dos lugares que você quer que ela coloque o monstrinho, exemplo: na 

porta da caverna, no alto da montanha, no chão. 

Fase 3 (apreciação e fazer musical): 

● Escute o áudio com a música do Monstrinho; 

● Conforme a canção quando o monstrinho for subindo a montanha, utilize o 

desenho do monstrinho para subir também, em seguida estimulando para que 

a criança o faça.  

● Por fim tente cantarolar juntamente com o canção, buscando que o “Lá, lá, 

lá…” seja realizado também pela criança, mesmo que a fala não seja clara, 

mas buscando a variação da voz, da parte mais grave (grossa), até a mais 

aguda (fina).  

 

O registro dessas atividades deu-seem forma de observação dos encontros. 

Por serem postas em prática as atividades pensadas, trazemos Thiollent (1986) com 

o conceito de pesquisa-ação, metodologia que será abordada. 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com urna ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986, p.14). 
 

As atividades foram elaboradas e propostas tendo em vista particularidades e 

características gerais comumenteencontradas nas crianças com trissomia 21, 

buscando desenvolver habilidades musicais e gerais. 

Tendo um planejamento de ação a partir de um cronograma pré estabelecido, 

visando quatro encontros, nos quais as proposições das atividades foram realizadas 

a partir de uma sequência gradativa, dividida em atividades que abordam três fases, 

sendo a primeira sensitiva, a segunda de experimentação e a terceira de apreciação 

juntamente com o fazer musical, “a pesquisa-ação, além da participação, supõe uma 

forma de ação planejada de caráter social, educacional, técnico ou outro” (DARIDO; 

RUFINO, 2010, p. 2)  

Os conteúdos musicais a serem explorados foram: propriedades do som, 

ritmo, escuta musical, e canto. Estes sendo divididos em capítulos, contendo as três 



 

fases citadas anteriormente, e uma breve contextualização dos conteúdos como 

base teórica para os pais, com uma linguagem simples e lúdica.  

 

 

 

6 DESCRIÇÃO DOS ENCONTROS A PARTIR DAS OBSERVAÇÕES 

 Nessa parte do trabalho apresento os dados coletados a partir das 

observações realizadas durante os encontros e a realização das atividades. Como já 

informado anteriormente, foram realizados quatro encontros, cada qual relativo a 

uma das atividades propostas. 

 

6.1 PRIMEIRO ENCONTRO 

 

O primeiro encontro ocorreu no dia 29 de outubro de 2019, cheguei à casa 

dos participantes às 17h e 15 min. Estava chovendo bastante, a criança (que aqui 

chamarei de Ana como forma de preservar a identidade verdadeira) estava na área 

brincando de bola. Brinquei um pouco com ela, conversei brevemente com a mãe e 

entreguei o livro, dizendo um pouquinho de como seria as atividades, pedi então que 

lesse o material e falei que ela faria os exercícios com Ana. 

Ana não quis entrar em casa, estava bem agitada e queria brincar, então por 

causa da chuva a mãe achou melhor fazermos as atividades na garagem. Lá foi 

colocado um cobertor com alguns brinquedos, e Ana sentou-se em um balanço, no 

centro da garagem. Liguei o notebook para pôr a música e me sentei um pouco 

distante. 

A mãe chamou Ana para a coberta, mas ela estava contente no balanço e 

não queria descer. A mãe pegou então um brinquedo que possuía um “martelinho” 

onde ao bater na parte inferior do brinquedo bolinhas subiam, conforme a força em 

que se batia (o que era ótimo para a atividade relacionada ao parâmetro 

intensidade), mas esse apesar de chamar atenção também não funcionou. 

Depois de algum tempo a mãe de Ana conseguiu trazê-la para o cobertor e 

começou a mostrar para ela o forte e fraco batendo no brinquedo (citado 

anteriormente), coloquei então a música, mas percebi que a mãe estava um pouco 

perdida em relação ao que fazer, ela realizou uma leitura muito breve e rápida sobre 

a atividade, percebi que o livro e as canções deveriam ter sido entregues 



 

anteriormente, não na hora como foi feito, mas como ainda estava sendo produzido, 

e foi impresso naquele mesmo dia, se tornou inviável entregá-lo antes. 

Embora o objetivo fosse apenas observar para não interferir no processo, 

para dar continuidade, acabei participando da atividade, percebi que seria difícil 

apenas observar, pois por mais que não quisesse interferir, o fato de haver uma 

presença diferente na casa, já gerava alterações, então a ocorrência de estar ali 

modificava o processo familiar, pois a interação de Ana com o ambiente e com a 

família se modificava. Quando a canção acabou peguei as fichas de Maria e João e 

mostrei para Ana, a mãe e eu mostramos para ela a relação do forte a Maria e do 

fraco ao João. Ana fez algumas poucas vezes as batidas, mas se interessou 

bastante pelas fichas, e procuramos continuar fazendo a relação, embora a atenção 

dela não tenha se prendido por muito tempo. Logo o pai chegou em casa, e como 

estava de viagem a alguns dias Ana estava com saudades e a atenção se dispersou 

de vez. 

Resolvi finalizar a atividade, pois Ana estava muito agitada. Não consegui 

realizar todas as fases, mas ouve uma interação do forte e fraco. Após terminar 

estava na sala com a família (estava esperando a chuva diminuir para poder ir 

embora), quando Ana pegou uma varinha e começou a balançar (como vara de 

condão), fingindo que estava jogando um feitiço na irmã, quando a varinha começou 

a bater no sofá muito forte, e a mãe olhando para ela disse que era para brincar 

fraquinho, igual o João, não bater forte como a Maria, embora Ana nãotenha dado 

muita atenção ao comentário, percebi que houve uma compreensão, e achei muito 

bacana a ligação ao cotidiano que a mãe fez. 

Deixei o livro com a família, para que pudessem ver as próximas atividades, e 

pedi para a mãe que se possível tentasse realizar a atividade sozinha com Ana, para 

ver como seria sem a minha presença.  

 

 

6.2 SEGUNDO ENCONTRO 



 

O segundo encontro ocorreu no dia 05 de novembro de 2019, cheguei à casa 

dos participantes por volta das 17h e 10 min. Ana estava brincando com a mãe na 

sala, quando cheguei vieram me recepcionar. 

Entramos na sala, conversamos brevemente e iniciamos a atividade. A mãe 

pegou dois barbantes como solicitado no livro, um curto e um longo, e então, 

juntamente com a sua filha mais velha, começaram a fazer o som de “Ahhh” 

mostrando o fio para a criança e passando a mão sobre ele. Ana estava bem 

interessada, e interagia bastante, começou a fazer o som junto com elas. Pegava o 

barbante da mão da irmã e da mãe, fazia o som, trocava os fios de uma para outra, 

teve momentos em que os jogou fora também, mas a mãe logo os trazia de volta e 

chamava Ana novamente para a atividade. 

Ana interagia e prestava muito atenção na irmã, e a mãe comentou comigo 

que já havia lido e percebido que a aprendizagem das crianças se dava de forma 

mais fácil quando ensinadas por outras crianças, por conta dessa relação. A 

atividade prosseguiu sendo repetida várias vezes.  

Chegou visita na casa, um amiguinho de Ana que vinha sempre brincar com 

ela, por isso fomos para a última etapa. Coloquei o áudio do “Sítio do seu Lobato” e 

Ana adorou, já conhecia a música, e cantou algumas palavras juntas, sendo o 

preferido o cachorro onde ela fazia o “au au au” com bastante entusiasmo. Gostou 

muito também da caixinha de som que tinha luzes coloridas. 

Após escutar o áudio cantando e mostrando os desenhos dos bichinhos que 

havia no livro, começou a associação do som do animal ao fio curto ou longo. Para 

isso a mãe pegou um barbante e a irmã o outro, assim a mãe lia o som do animal, 

mostrava o desenho, e se fosse o longo ela o realizava mostrando o fio, quando 

curto a irmã realizava mostrando o seu respectivo fio. 

Após algum tempo explorando os fios e os sons pedi para que elas fizessem 

o som curto e longo e tentassem que “A” fizesse a associação ao fio, ela acertou 

algumas vezes mas percebeu-se que não houve uma compreenção muito firme do 

conceito, a mãe mencionou que talvez para a realização plena dessa atividade seria 

necessário talvez um pouco mais de idade, percebi uma certa preocupação pela 

atividade não estar sendo desenvolvida plenamente, lhe falei que o objetivo era o 

contato com os conceitos, e esse primeiro momento de musicalizar, a experiência e 

troca musical, e que aos poucos depois de mais vivências e de repetições das 

atividades assim vindo esse “Fazer correto”, pois são conceitos complexos, sendo 



 

muita expectativa para uma criança com 3 anos de idade que após a primeira 

atividade já apreenda de forma concisa, mas sim que vá absorvendo e 

desenvolvendo as demais características da educação musical como melodia, ritmo 

e pulsação. 

 

6.3 TERCEIRO ENCONTRO 

Dia 12 de novembro de 2019, cheguei na casa da família, fui recepciona, e a 

mãe da Ana contou que ela havia passado muito mal durante o final de semana, 

indo inclusive para o hospital, ela estava melhor, mas ainda se encontrava um pouco 

abatida e cansada, por conta disso o encontro foi cancelado.  

Dia 19 de novembro de 2019, cheguei a casa dos participantes às17:10, mas 

não havia ninguém em casa, como sabia que Ana e a mãe buscavam a Irma mais 

velha de Ana na escola antes dos encontros aguardei um pouco, e logo chegaram.  

Ana estava animada e queria brincar, pedia a sua mãe para ir na cassa do 

amiguinho apontando para a residência (são vizinhos). Ao nos posicionarmos na 

sala para iniciar a atividade ela não estava muito interessada, pois queria ir para a 

rua brincar.  

Pedi para que a mãe pegasse três objetos que seriam utilizados. Ela trouxe 

uma panelinha de brinquedo, uma flauta de plástico e um violãozinho de brinquedo. 

A mãe e a irmã de Ana começaram então a explorar os sons dos objetos, 

incentivando que Ana os fizesse também, mas ela ia para longe, somente 

conseguimos atrair a atenção dela quando coloquei o áudio da música “na loja do 

mestre André”, onde então ela veio para perto, a mãe e a irmã continuaram com os 

sons de forma livre tocando juntamente com o áudio.  

Ana não estava muito animada em participar da atividade, e começou a jogar 

os objetos, a mãe chamou-lhe atenção dizendo que ela só iria para a rua brincar 

após as atividades, Ana sentou-se e começou a tocar junto com a mãe.  

Sentei-me ao lado de Ana e dizendo o nome do objeto que estava com a mãe 

(violão) pedi para a mãe tocá-lo, em seguida fiz o mesmo com a irmã, que estava 

com a flauta, e passei para Ana que estava com a panelinha, que a percutiu. Em 

seguida repeti o exercício, mas agora dizendo o nome do objeto e perguntando para 

Ana quem estava com o objeto, de modo que ela apontava para quem estava ou 

tocando caso estivesse com ela. Repetimos algumas vezes esse exercício.  



 

Para finalizar coloquei o áudio da “loja do mestre André” com as lacunas, que 

deveriam ser preenchidas dizendo o nome do objeto e tocando-o, cada uma estava 

com um objeto, tocando na sua vez. Repetimos, e Ana quis trocar de instrumento, 

pegando a flauta da Irmã, fizemos o exercício mais algumas vezes e finalizamos o 

encontro. 

6.4 QUARTO ENCONTRO 

O quarto encontro ocorreu no dia 26 de novembro de 2019, cheguei à casa 

dos participantes às 17h e 10min, onde fui recebida por Ana e sua mãe, estava 

chovendo e fomos logo para a sala. Ana estava bem contente, e sua mãe comentou 

que na semana anterior havia sido o último dia de quimioterapia dela (por conta da 

leucemia), e que com isso estava muito mais leve e contente desde então.  

Ana estava com as fichas da Maria e do João nas mãos, mas as largou e veio 

ao meu encontro para pegar a caixinha de som com as luzinhas, coloquei um 

pedaço da música que trabalharíamos (O monstrinhos azul), e em seguida 

começamos a atividade.  

A mãe da Ana começou a ler a estória para ela, que sentou ao seu lado, e 

ficou escutando atentamente. Sempre que se dispersava um pouco sua mãe atraia a 

atenção novamente mostrando alguma das imagens ou fazendo alterações na voz.   

Ao terminar a estória elas começaram a explorar o cenário com a fichinha do 

Monstrinho Azul, subindo e descendo a montanha. Em seguida foram para as partes 

do cenário sugeridas na etapa 2, onde Ana procurou a porta, o chão e o topo da 

montanha, indo então para o caminho subindo nota por nota do caminho (no 

cenário), atendendo a todos os pedidos da mãe. 

Fomos então para a última etapa, onde coloquei o áudio a tocar, Ana gostou 

da parte dos “La, La, La” e cantava junto com a canção. Conforme a letra da música 

ia cantando, Ana e sua mãe iam levando a ficha do Monstrinho pelo cenário, ficando 

na parte inferior no grave e no topo nos agudos, e passando pelo caminho da 

montanha. Neste momento a atenção de Ana estava se dispersando, e começou a 

perder o interesse na atividade, descendo do sofá e querendo ir brincar, com isso 

fomos então para a finalização da atividade, onde pedi para ela que me mostrasse 

onde o monstrinho ficava quando havia o som grosso (cantava os La, La, La, graves 

para ela), e onde o monstrinho ia quando ficava fininho (cantando os La, La, La 

agudos), o quais ela mostrou uma vez e saiu para brincar novamente.    



 

 

7 TABELA DE ANÁLISE 

 

A tabela a seguir está dividida em três partes sendo a primeira a Descrição 

das atividades, onde encontramos descrito o modo como estas foram elaboradas a 

partir dos objetivos esperados; a segunda coluna trazendo a análise realizada sob 

as observações, com base na descrição das atividades; e a terceira coluna que nos 

traz o ponto de vista familiar sobre as atividades, onde os pais relatam sua 

percepção sobre as mesmas.  

 

Tabela 2:descrição e análise 

Descrição da Atividade 
Análise com base na 
descrição das atividades e 
observação 

Comentário 

da família 

ATIVIDADE 1 
 
FASE 1 
Nesse primeiro momento se dará o contato com a 
canção através da escuta, onde todos juntos irão 
ouvir o áudio. Essa fase é importante, pois quando 
forem descritos os próximos passos as partes que 
serão destacadas da música já terão sido 
escutadas, dando ideia do que será feito. 
Seguindo a FASE 1, teremos o momento para 
separar um objeto, que fará o papel do martelo, e o 
qual utilizaremos para tocar junto com o áudio. 
Neste momento não há necessidade de batidas 
específicas, pois será apenas um primeiro contato 
com a atividade que se desenvolverá nas próximas 
fases. 
 
FASE 2 
 
Nessa fase é a vez da criança explorar o objeto e a 
sonoridade, sendo orientada pelos pais para que 
comece a desenvolver as batidas fortes e fracas, 
enfatizando esses aspectos, e em seguida o 
fazendo novamente, mas desta vez sozinha. Se 
busca neste momento, ver a interação da criança 
com os termos, para que possamos ver como ela 
está percebendo os conceitos forte e fraco. 
Em seguida nos utilizamos das imagens, trazendo 
uma referência lúdica para retratarmos os 
conceitos, fazendo ligação com o aspecto visual 
como forma de reforço. 
 
FASE 3 
Na frase 3 damos continuidade a esta 

 
FASE 1 
Os objetivos foram 
alcançados, havendo o 
momento de escuta, 
utilização de objeto e 
realização das batidas, 
dando embasamento para 
seguir a atividade. 
 
FASE 2  
Nesta fase ouve a realização 
da variação nas intensidades 
refletindo as ações da mãe e 
depois como ação própria, 
assim como a interação com 
as imagens propostas 
relacionando-as ao forte e 
fraco segurando-as nas 
mãos, mas com pouco 
tempo da atenção prendida, 
tornando a atividade rasa.  
 
FASE 3 
A fase 3 foi realizada apenas 
parcialmente, pois a atenção 
já havia se dissipado, e por 
conta da agitação não 
conseguimos restaurá-la, 
sendo assim foi realizada a 
interação das imagens, ao 
conceito e em seguida a 
música (de forma superficial, 
mas havendo um 

 
“Acho que 
estava bom, 
como ela é 
muito 
pequena 
acho que 
não pegou 
tanto, mas 
eu achei bem 
legal” 



 

aprendizagem e fazemos a ligação das imagens 
com a música, interligando o trajeto até então de 
forma gradativa e por diferentes perspectivas, 
traçando diferentes caminhos para a apreensão da 
propriedade (intensidade), evitando também a 
dispersão da atenção, por conta da variação das 
estratégias. 
Para finalizar trazemos a aprendizagem para o 
corpo de forma mais efetiva, trazendo a 
movimentação junto com o canto e a escuta. 
 

entendimento, mesmo que 
leve), mas não houve a 
transposição do mesmo para 
o corpo utilizando a 
movimentação.  

ATIVIDADE 2 
 
FASE 1 
Inicialmente deverá ser separado duas 
cordas/fios/tecidos, sendo um curto e outro longo. 
Ao emitir o som da vogal “A” juntamente com o 
visual da trajetória do objeto, trazemos de forma 
“concreta” o conceito abstrato da duração de forma, 
que mesmo sem a compreensão do termo a 
visualização da diferença entre o longo e o curto se 
torna visual juntamente com a escuta. 
 
FASE 2 
Já ouve a escuta e a visualização, agora trazemos 
para o tato, deixando que a criança percorra com a 
mão a superfície, de forma orientada para que haja 
a compreensão da diferenciação e do que é para 
ser feito neste primeiro momento, para que depois 
faça de forma independente, brincando tanto com o 
objeto quanto com a voz e suas possibilidades. 
 
FASE 3 
Neste momento passamos a associar o “curto” e o 
“longo” a outros sons além do “A”, utilizando 
também o já familiar fio longo e curto, como 
referência visual. A escuta da música, assim como 
a ligação do som aos conceitos é feita de forma 
gradativa, e lenta, sendo programada também a 
repetição. 
 

 
FASE 1 
Esta transcorreu bem, os 
objetivos foram alcançados, 
e houve a ligação do som à 
simbologia do fio. 
 
FASE 2 
Esta fase também 
transcorreu bem, havendo o 
manuseio do fio pela criança, 
assim como a realização do 
som do mesmo, embora não 
tenha o realizado sozinha.  
 
FASE 3  
Esta se deu com mais 
dificuldade, e embora tenha 
havido a realização da 
atividade, ligando o som, os 
fios e o som dos animais, se 
percebeu que não houve 
grande entendimento da 
ligação entre os pontos, pois 
ao pedir que relaciona-se o 
fio ao som do animal não se 
houve êxito, em meu ver 
necessitando de mais 
repetições para apreensão 
plena.  

 
“Essa ela até 
gostou mais, 
como ela 
gosta muito 
de bichos né, 
pra ela foi 
mais legal, 
mais 
interessante” 

ATIVIDADE 3 
 
FASE 1 
Neste primeiro momento foi pensada a separação 
de 3 objetos, assim como o manejo dos mesmos, 
pelos pais, emitindo e explorando sons, de forma 
que a criança possa observar as diferentes 
possibilidades e escutando. Esta ação nos ajuda a 
diminuir o estranhamento e aumenta as 
possibilidades do fazer, pois a criança ira 
“espelhar” os pais na próxima fase. 
 
FASE 2 
É hora de testar o que estava visualizando até 
então. Em seguida tocando juntamente com os 
pais, até chegar ao tocar livremente junto com o 
áudio. 
 
FASE 3 

 

FASE 1 
 

Esta fase foi realizada, mas 
não em sua totalidade, pois a 
criança estava dispersa, e a 
atenção não estava se 
voltando para os sons 
realizados pela mãe. 
 

 
FASE 2 
Esta fase transcorreu bem, 
pois com a utilização do 
áudio consegui-se chamar e 
prender a atenção da criança 
para a atividade, onde então 
ela participou de forma mais 

 
“A das 
panelinhas 
também ela 
gostou mais, 
tu viu foi a 
que a gente 
fez todo 
mundo junto” 



 

Nesta etapa o conceito do timbre passa a ser 
melhor explorado. Classificamos e nomeamos os 
objetos, ligando ao som, pensando em aquilo que 
já conhecia (pois já havia visto, tocado e escutado 
os objetos) agora ser nomeado e posto em uma 
ordem. 
Para finalizar será tocado novamente junto com o 
áudio, mas desta vez pensando na colocação dos 
objetos em si na música, assim com seus sons 
(timbre), no lugar dos instrumentos musicais 
formais. 
Dando, no todo, essa ligação entre o visualizar a 
emissão do som (fase 1), realizar esses “barulhos” 
com os objetos, em seguida os tocando juntamente 
com o áudio (fase 2), para, por fim, colocar os 
objetos em si na música, assim como seus sons 

ativa. 
 
FASE 3 
Os objetivos desta foram 
alcançados, e embora ela 
não tenha tocado os três 
objetos (ela ficou com um, a 
mãe com outro e a irmã com 
outro) houve a percepção do 
conceito, pois sabia a hora 
de cada participante tocar, 
mantendo atenção, 
percebendo as diferenças, e 
percutindo o objeto quando 
mencionado. 

ATIVIDADE 4 
 
FASE 1 
Esta vem trazendo pela estória o conceito da altura 
de forma lúdica e abstrata, proporcionando uma 
primeira vista sob o “alto” e o “baixo”. 
Obs: a estória foi criada a partir da letra da canção 
que será utilizada em seguida, já preparando essa 
interlocução e dando continuidade de como um 
todo para a atividade. 
 
FASE 2 
Nesta hora a criança usa do visual para brincar e 
explorar o cenário, que remete à altura, levando o 
monstrinho para “passear”. Sendo realizado aqui 
uma primeira observação sobre o que já ouve de 
apreensão sobre os aspecto do alto e baixo. 
 
FASE 3 
Agora há a música vindo de encontro a estória e 
trazendo através da escuta o grosso (baixo) e o 
fina (alto), e novamente apresentando o visual 
como recurso para apreensão do conceito. 
Por fim, se busca que a criança exteriorize esse 
conceito, assim como os pais, tentando realizar 
com a voz essa diferenciação do grosso (grave), e 
do fino (agudo), arriscando inclusive o solfejo da 
escala. 
Nesta fase a principal característica a ser 
observada não é a afinação em si, mas se há a 
diferença do grave e do agudo na voz. 
 

 
FASE 1 
Esta fase transcorreu bem, 
prendendo a atenção da 
participante, introduzindo a 
atividade, e já trazendo os 
aspectos que seriam 
trabalhados (grave e agudo) 
 
FASE 2  
Ouve uma boa exploração e 
relação do cenário, 
mostrando uma breve 
compreensão sobre a 
“subida” e “descida” do 
Monstrinho e sua voz.  
 
FASE 3 
 Esta também cumpriu seu 
objetivo, embora não tenha 
havido muito o canto, pode-
se notar a compreensão do 
Grosso e fino, com a 
locomoção da ficha do 
Monstrinho ao longo da 
canção. 

 
“A de hoje 
também, só 
assim viu 
que as vezes 
ela dá umas 
(pausa, se 
referindo as 
dispersões 
de atenção), 
mas ela 
gostou, viu 
que ela fez 
direitinho do 
monstro” 

Fonte: Autor (2019) 

 

 O comentário da família foi realizado no último encontro através de uma 

entrevista, onde perguntei a mãe o que achou de cada encontro, sendo as respostas 

então transcritas, e apresentadas na tabela acima. E a opinião da mãe sobre os 

encontros de modo geral foi:  

 



 

“Eu acho que ela gostou, só que ela é um pouco impaciente, sabe como é, 
mas ela gostou, porque tu viu ela brincou. Antes nós já lemos o livro 
também eu e ela, nós tava lendo, e ela ficou ali com o monstrinho, daí com 
o João e a Maria eu explicando e ela fazendo. Acho que ela gostou, e eu 
também, até a “irmã mais velha” gostou, mas só que hoje ela foi fazer um 
trabalho na casa da Mel” (Mãe de Ana, 2019) 

 

A partir da reflexão, observação e análise dos encontros, assim como o 

retorno da família com seu olhar sob o mesmo, se mostra a realização e efetivação 

das atividades, embora não em sua amplitude geral, mas realizada com êxito, pois 

ocorreu a vivência musical, entrando em contato com diferentes aspectos musicais 

importantes como a pulsação, ritmo, propriedades do som, melodia e apreciação. 

Além do cumprimento de um importante objetivo, que é destas atividades se 

encontrarem no cotidiano familiar, se introduzindo ao dia a dia, introduzindo a rotina 

familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todo indivíduo tem o direito de acesso à educação, e a Educação Musical 

esta implícita a isto. Quando trazemos a Educação Especial é comum nos 

depararmos com a música sendo trabalhada pelo viés da Musicoterapia, uma 

importante área que deve ser utilizada, mas que não deve ser a única voltada às 

pessoas especiais, quando nos referimos à música. É importante que a Educação 

Musical se faça presente, de modo formal e informal.  

Ao iniciar a pesquisa sobre, notou-se a escassez de materiais específicos 

voltados à Música e a Síndrome de Down, tanto em pesquisas, quanto em materiais 

didáticos e pedagógicos, ressaltando a ausência da musicalização nesta área da 

educação, uma realidade que necessita ser mudada.   

Com isto, tendo como proposta desenvolver uma sequência de atividades 

musicais voltadas a este público em sua primeira infância, trazemos o 

questionamento “Como propor um trabalho pedagógico musical informal com 

crianças com Síndrome de Down na primeira infância, em âmbito familiar?”, este 

sendo respondido através da pesquisa, onde a partir das características gerais e de 

aprendizagem, assim como as dificuldades geralmente encontras nas pessoas com 

Síndrome de Down, foi elaborada uma sequência de quatro atividades, divididas em 

três fases, desenvolvidas de forma gradativa, e que compuseram o “livro” no qual se 

encontram as atividades de forma lúdica. Os desenhos, formatação, além das 

atividades em si, foram todos elaborados voltados às crianças com Síndrome de 

Down, incluindo o desenho da personagem principal, que transcorre toda a história, 

contem em seu perfil as características físicas da Síndrome. As canções do 

“Monstrinho azul” e “Casinhas de madeira” são autorais e foram pensadas com base 

nas atividades.  

Para a elaboração das atividades foi pensada algumas característica da 

Síndrome, enfatizando os facilitadores de aprendizagem e buscando suprir as 

dificuldades. Desta forma buscou-se atividades curtas e divididas, por conta da fácil 

dispersão da atenção, materiais lúdicos e coloridos, que tragam para a imagem o 

que esta sendo passado, assim como utilização de gestos e expressões, utilização 

da fala variada, estimulando a mesma, mas sem impedir a participação caso esta 

ainda não esteja desenvolvida, repetições do mesmo exercício de diferentes formas, 

proporcionando maior apreensão sem perder a atenção, uso constante do tato e 



 

visão tendo como aliados na aprendizagem, com as imagens grandes para melhor 

visualização, fichas e objetos de fácil manejo considerando a hipotonia e o baixo 

tônus muscular, que geralmente gera um atraso motor.  

Com a realização das atividades através dos encontros com a família 

participante, pudemos observar a efetividade analisando o desenvolvimento musical 

adquirido, o qual ocorreu, embora de forma rasa por conta do tempo escasso, 

necessitando de repetições para melhor apreensão. Outra característica vista foi de 

que algumas atividades continham dificuldades para a faixa etária, como ocorreu na 

duração, no qual a atividade foi realizada, mas de forma abstrata, tendo a utilização 

do lúdico através dos fios, mas ao ser colocada a canção notou-se a dificuldade com 

a ligação ao conceito “longo e curto” ao som dos animais. 

Outro fator importante a ser ressaltado, é que durante conversas com a mãe 

de Ana pedi para que ela continuasse a utilizar o livro em outros momentos com ela, 

e foi durante o dia a dia que o trabalho se fortaleceu, pois a mãe conseguiu trazer 

para o cotidiano da família as atividades, me relatou que as realizava com Ana 

durante as brincadeiras, horas do lanche, momentos de distração e que ela gostava 

muito.  

Essa vivencia cotidiana com as atividades, é muito importante, pois mesmo 

não estando observando, através dos relatos da mãe e interações com Ana pude 

perceber o desenvolvimento das questões trabalhadas, por conta desta repetição e 

por trazer isso ao ambiente familiar, a rotina, a experiência diária.  
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APÊNDICE 

 

As canções autorais utilizadas nas atividades podem ser encontradas no 

Youtube através dos links: 

Casinha de madeira: 

https://youtu.be/TduYTpjIYbk 

Monstrinho azul: 

https://youtu.be/tGhPXO0JbTQ 

 

É importante ressaltar que estas canções foram gravadas de forma 

independente e caseira, utilizando o programa Audacity. 

Para a criação do desenho do vídeo, assim como os demais utilizados em 

todo o livro, foi usado o programa Paint 3D do Windows, no qual os desenhos eram 

feitos à mão no papel, escaneados pelo celular e em seguida coloridos no Paint. 

 

https://youtu.be/TduYTpjIYbk
https://youtu.be/tGhPXO0JbTQ


 

 



 

Apresentação 
Olá, meu nome é Sara, e vamos juntos nos aventurar pelo mundo da 

música.  

Através de quatro capítulos iremos aprender sobre as propriedades do 

som, ritmo, escuta musical, e canto.  

Em cada capítulo teremos as seguintes etapas:  

• Conceito do tema trabalhado; 

• Fase 1 (Sensitiva); 

• Fase 2 (experimentação); 

• Fase 3 (Apreciação e fazer musical).  

  

As atividades foram desenvolvidas visando características e estratégias que 

potencializem o aprendizado de crianças com Síndrome de Down. 

Os termos sensitiva, experimentação e apreciação e fazer musical, foram criados com intuito de 
exemplificar o modo em que seria realizada cada etapa. A sensitiva relacionada a sensação ao ver os pais 
realizando, assim como a resposta ao mesmo, a experimentação sendo uma etapa livre onde a criança 
ganha maior liberdade para experimentar, pegar testar. E a apreciação e o fazer musical relacionado a 
escuto e a prática musical.  
 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

É importante que haja um momento de 
conexão, onde a criança perceba que a atividade 
irá começar e fique mais presente, por isso, 
antes de começar cada etapa coloque o áudio 1 e 
explore diferentes possibilidades, traga a 
criança para próximo de você, se ela permitir de 
um abraço, faça uma roda, ou simplesmente 
bata palmas, e traga ela até o local onde será 
realizada a atividade.  

Ao finalizar repita o 
processo, mas introduzindo 
movimentos que remetam ao 
“tchau”, para mostrar que 
chegou ao fim.  
 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENSIDADE 
A intensidade é 

percebida 
conforme a 

amplitude da 
onda sonora. 

A 
intensidade 

pode ser 
dita como 
FORTE ou 

FRACA 

Atividade 

1 



 

 

 

 

 
 
 

Fase 1 (observação/sensação): 

 

 Escute o áudio da canção “Casinha de 

madeira” 

 

 Separe um objeto que possa ser batido no 

chão ou em outra superfície (tenha cuidado 

para que este objeto não tenha um som muito 

estridente, que possa assustar ou causar 

desconforto ao ser batido com mais força), 

em seguida produza sons com este objeto 

juntamente com o áudio.  

 
  



 

 
 
 

Fase 2 

(experimentação): 

 

 Deixe a criança explorar o objeto, ajudando 

a realizar sons fortes e fracos, de forma que 

ela perceba essa diferença.  

 

 Peça para que bata fraco, e depois forte, mas 

desta vez o fazendo sozinha.  

 

 

 Mostre o desenho de Maria e de João, 

relacionando ao som forte e fraco, 

respectivamente, batendo o objeto forte 

quando for mostrado o desenho de Maria, e 

fraco quando for mostrado o desenho de 

João.  

  



 

 

 
 

Fase 3 (apreciação e fazer musical): 

 

 Coloque o áudio da canção novamente, agora 

tocando juntamente com ele, utilize as fichas 

de Maria e de João para ajudar na 

visualização do som forte e fraco.  

 

 De as mãos para a criança, e faça uma roda, 

gire juntamente com a canção. Ao cantar 

“TUM TUM TUM, rachou!” (PARTE FORTE), 

dêem pulos, assim como em “TUM TUM TUM, 

bato forte na madeira”. Ao cantar “TUM TUM 

TUM, o prego não entrou!” caminhe na ponta 

dos pés, assim como em “TUM TUM TUM, bato 

fraco” (caso a criança ainda não caminhe 

pegue ela no colo, de pulos pequenos na 

parte forte, e a embale ao invés de andar nas 

pontas dos pés). 

 
  



 

Letra da canção: 

 

Casinha de madeira 

 

Maria ia fazer uma casinha de 

madeira 

E pra começar pegou uma tábua e 

pregou 

Com o seu martelo bateu muito forte 

TUM TUM TUM, rachou! 

João foi ajudar na casinha de 

madeira  

E pra começar pegou uma tábua e 

pregou  

com o seu martelo bateu muito 

fraco 

TUM TUM TUM, o prego não entrou! 

TUM TUM TUM, bato forte na 

madeira  

TUM TUM TUM, bato fraco 

TUM TUM TUM, bato forte na 

madeira  

TUM TUM TUM, bato fraco 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURAÇÃO 
A duração é o 
tempo em que 
se propaga o 

som. 

O som 
conforme a 

duração 
pode ser 

CURTO ou 
LONGO 

Atividade 

2 



 

 

 

 

Fase 1 (observação/sensação) 

 

 Os pais deverão escolher dois fios (grossos, 

para melhor visualização e contato) sendo 

um comprido e outro mais curto. Na ausência 

de fios ou cordas, podem ser utilizados 

tecidos, retalhos, toalhas ou mesmo mangas 

de camisetas. 

 

 Iremos utilizar nesta atividade além da 

audição também o tato. Os pais deverão 

segurar o fio e ir desenrolando, passando a 

mão por toda sua extensão, fazendo 

juntamente com o gesto o som da vogal “A” de 

forma contínua, ficando assim um som longo 

no fio comprido, e um som curto (rápido) no fio 

curto. Repita algumas vezes.  

 
  



 

 
 
 

 

Fase 2 (experimentação): 

 

 É hora de deixar a criança passar a mão no 

fio/tecido, estimule para que produza som 

enquanto gera o movimento;  

 

 Em seguida deixe que ela faça o gesto e você 

realize o som, parando nos momentos que ela 

para, indo devagar ou rápido conforme a 

ação dela em relação ao fio.  

 
 
  



 

 

 
 

Fase 3 (apreciação e fazer musical): 
 

 Estenda o fio comprido de um lado e o fio 

curto do outro, coloque o áudio da música 

“Seu Lobato”, ao escutar o som do animal 

pause a música, se for um som curto (como piu, 

piu, do pintinho) mostre a ela o fio curto, se 

for um som longo (como muuuuuu da vaca) 

mostre o fio comprido. Caso seja necessário 

repita o som do animal, como no áudio, 

quantas vezes forem necessárias.  

 Ponha o áudio a tocar, ao som dos animais 

passe a mão pelo fio correspondente (curto 

ou longo conforme o fio), passando um vez no 

longo e três quando for curto. 

 

 Agora estimule a criança a pegar o fio que 

represente o som, caso a criança já tenha a 

fala desenvolvida, cante juntamente com o 

áudio o som dos animais.  

 
  



 

 
  

MUUUUUUUUU 

PIU, PIU, PIU 

AU, AU, AU 

MIAUUUUUUU 

BÉÉÉÉÉÉÉÉ 



 

Letra da canção:  

 

O sítio do Seu Lobato 

 

Seu lobato tinha um sítio, ia, ia ô! 

E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, ô! 

Era muuuuuu pra cá! era muuuuuu pra lá! 

Era muuuuuu pra todo lado, ia, ia ô! 

 

Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô! 

E nesse sítio tinha um pintinho, ia, ia ô! 

Era piu, piu, piu pra cá! era piu, piu, piu pra lá! 

Era piu, piu, piu pra todo lado, ia, ia ô! 

 

Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô! 
E nesse sítio tinha cachorro, ia, ia, ô! 

Era au au, au pra cá! au au, au  pra lá! 

Era au au, au pra todo lado, ia, ia ô! 

 

Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô! 

E nesse sítio tinha um gatinho, ia, ia, ô! 

Era miauuuu pra cá! Era miauuuuu pra lá! Era 

miauuuu pra todo lado, ia, ia, ô! 

 

Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô! 

E nesse sítio tinha uma ovelha, ia, ia, ô! 

Era béééééé pra cá! Era béééééé pra lá! Era 

bééééééé pra todo lado, ia, ia, ô! 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRE 
Timbre é a 

característica do som 
que nos possibilita 

diferenciar sua 
origem. 

 

Exemplo: 
Por causa do 
timbre podemos 
saber se uma 
mesma nota está 
sendo tocada em 
um piano ou em 
um violão. 

Atividade 

3 



 

 

 

 
 
 

Fase 1 (observação/sensação): 
 

 Separe 3 objetos diferentes que encontrar 

em casa, podendo ser os mais variados, mas 

com um cuidado especial para que possam ser 

de manejo da criança, que não sejam quentes, 

cortantes ou pontiagudos e de tamanho 

adequado a não ingestão.  

 

 Em seguida, emita algum som com eles 

(batendo, balançando, esfregando), procure 

evitar que estes sons soem muito estridentes 

ou de forma repentina, para que não haja 

estranhamento ou espanto da criança. 

Observe as expressões e reações que a 

criança irá esboçar, qual som mais lhe 

agrada, e qual menos gosta, se à atenção ou 

pouco interesse. 

 
  



 

 

 

 
 
 

Fase 2 (experimentação): 

 

 Este é o momento de experimentação, deixe 

que a criança tenha liberdade para manusear 

os objetos.  

 

 Estimule a curiosidade e proponha a emissão 

de som juntamente com ela, procurando 

explorar as diferentes sonoridades.  

 

 Ponha o áudio 1 a rodar (A loja do Mestre 

André), toque livremente juntamente com a 

criança explorando os sons e ritmos. 

  



 

 

 
 

Fase 3 (apreciação e fazer musical): 
 

 Defina uma sequência numérica para os 

objetos, exemplo: 1 - copo; 2 - colher; 3 - 

panela.  

 Diga então o nome dos objetos mostrando-os 

para a criança. Procure estimular a fala, 

mesmo que ainda não clara ou formal, em 

seguida repita o nome do objeto e o produza 

seu som (definido na fase 1). 

 Coloque o áudio 2, no qual iremos encontrar 

a loja do Mestre André novamente, desta vez 

a música utilizada possui lacunas nas partes 

em que se encontravam o nome dos 

instrumentos. Nestas lacunas você deverá 

pronunciar o nome do objeto e produzir o som 

deste.  

 Repita a atividade, estimulando para que a 

criança pegue o objeto citado e emita seu som, 

desta vez, sozinha. 

 
 
  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTURA 
A altura é 
percebida 

conforme a 
frequência da 
onda sonora. 

O som pode 
ser GRAVE 
(grosso), ou 

AGUDO 
(fininho). 

Atividade 
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Fase 1 (observação/sensação): 

 

 

 

 Leia a estória a seguir. Utilize o desenho do 

Monstrinho como recurso visual, fazendo-o 

andar pela montanha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONSTRINHO AZUL 

Era uma vez um Monstrinho brincalhão, que 

morava em um reino muito distante. Sua maior alegria 

era passear por todos os lados, mas ficava triste ao não 

conseguir ir muito longe, pois tinha medo de altura, e 

adivinhe só, era cercado por montanhas. 

O Monstrinho havia feito uma caverna ao pé da 

montanha, onde morava com muito conforto, e todos os 

dias ao acordar saía pela porta, olhava para o alto e 

pensava “hoje eu chego lá, bem lá em cima”, mas toda 

vez que tentava não conseguia subir nem um pouquinho 

que o coração disparava.  

Um belo dia o Monstrinho escutou um som 

estranho, era um passarinho que cantava, mas o 

engraçado era que quanto mais alto ele voava mais 

fininha sua voz ficava.  

Ele gostou tanto disso que foi correndo atrás do 

passarinho cantarolando, e sem perceber foi subindo a 

montanha, mais e mais. Somente quando chegou bem lá 

no alto que percebeu onde estava, o susto foi tanto que 

ficou paralisado.  

Foi então que seu amigo passarinho apareceu 

cantando novamente, e o Monstrinho se alegrou, o 

medo foi passando e a música contagiando. Agora o 

Monstrinho e seu amigo brincam felizes pela montanha, 

e de longe se escuta a canção dos dois. 



 

  



 

 

 

 

Fase 2 (experimentação): 

 

 Entregando o desenho do Monstrinho a 

criança deixe que ela explore os cenários da 

história, levando o monstrinho para 

“passear”. Em seguida diga o nome dos 

lugares que você quer que ela coloque o 

monstrinho, exemplo:  

 na porta da caverna 

 

 

 

 no alto da montanha 

 

 

 

 no chão  

  



 

 

 

 

Fase 3 (apreciação e fazer musical): 

 

 Escute o áudio com a música do Monstrinho; 

 

 Conforme a canção quando o monstrinho for 

subindo a montanha, utilize o desenho do 

monstrinho para subir também, em seguida 

estimulando para que a criança o faça; 

 

 Por fim tente cantarolar juntamente com o 

canção, buscando que o “Lá, lá, lá…” seja 

realizado também pela criança, mesmo que a 

fala não seja clara, mas buscando a variação 

da voz, da parte mais grave (grossa), até a 

mais aguda (fina).  

 

 

  



 

Letra da canção: 

 

 

Monstrinho azul 

 

Havia um monstro azul 

Que morava na montanha 

Embaixo na caverna grosso se 

escutava 

Lá, Lá, Lá, Lá 

Mas quando o Monstrinho 

Ia subindo o morro 

sua voz ia mudando  

e agudo então virava 

Lá, Lá, Lá, Lá 

E bem devagarinho 

O monstro ia subindo 

Brincando com a voz, 

cantarolando assim: 

Lá, Lá, Lá, Lá, Lá, Lá, Lá, Lá 

Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó 


