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Organizadora do Projeto Vivências  Musicais  para Bebês e  Famíl ias  -
UERGS.  Graduada Pedagogia Séries  Iniciais  -  UFRGS (1991)  e  Graduanda
em Música:  Licenciatura pela Universidade Estadual  do Rio Grande do
Sul  -  UERGS.  Real izou curso de Aulas de Canto (Fundarte)  e  está
cursando Especial ização em Orientação Educacional  (Uniasselvi) .

     O curso assíncrono "Vivências Musicais para Bebês e
Famílias" é uma das ações realizadas pelos integrantes do
projeto de extensão Educação Musical Diferentes Tempos e
Espaços, orientado pela professora Dra. Cristina Rolim
Wolffenbüttel, da Universidade Estadual do Rio Grande do
Sul (UERGS). Fazem parte deste projeto estudantes do curso
de Licenciatura em Música, Especialização em Educação
Musical e Mestrado Profissional em Educação da UERGS. 
     Fazem parte deste projeto os seguintes integrantes:

1 QUEM SOMOS NÓS?

Organizadora do Projeto Vivências  Musicais  para Bebês e  Famíl ias  -
UERGS.  Graduanda em Licenciatura em Música pela Universidade
Estadual  do Rio Grande do Sul  -  UERGS.  
Real izou curso de Fi losofia  Suzuki  pelo Centro Suzuki  de Porto Alegre
Educação Musical  desde Bebê,  e  Curso de Prática Pedagógicas/viol ino e
viola pelo Método Suzuki .  É  professora estagiária  de viol ino
(FUNDARTE),  professora de viol ino e  musical ização na Casa da Música
de Taquari/RS.

Organizadora do Projeto Vivências  Musicais  para Bebês e  Famíl ias  -
UERGS.  Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal  do Rio
Grande -  FURG.  Pós-  Graduada em Educação Musical  para professores
da Educação Básica pela UERGS e mestranda em Educação no Mestrado
Profissional  do PPGED-UERGS.

Ana Lúcia da Rosa Lutckmeier

Alessandra de Mello

Carolina Cardoso da Silva Rosa



Coordenadora do Projeto:  Pós-Doutora,  Doutora e  Mestre em Educação
Musical  pela Universidade Federal  do Rio Grande do Sul .  Especial ista
em Informática na Educação -  Ênfase em Instrumentação,  pela
Pontif íc ia  Universidade Catól ica do Rio Grande do Sul .  L icenciada em
Música pela Universidade Federal  do Rio Grande do Sul .  Coordenadora
do Curso de Especial ização em Educação Musical ,  na Universidade
Estadual  do Rio Grande do Sul ,  Unidade em Montenegro.  Professora do
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual  do
Rio Grande do Sul ,  Unidade Litoral  Norte.

Bolsista do Projeto de Extensão -  Organizadora do Projeto Vivências
Musicais  para Bebês e  Famíl ias.  Formada pelo Curso Normal
(Magistério) ;  Graduanda em Música:  Licenciatura pela Universidade
Estadual  do Rio Grande do Sul  -  UERGS.

Organizadora do Projeto Vivências  Musicais  para Bebês e  Famíl ias.
Mestre em Educação pela Universidade Estadual  do Rio Grande do Sul  -
UERGS (2021),  possui  graduação em Psicologia pela UNISUL/SC (2009)  e
Licenciatura em Pedagogia pela UNICNEC/RS (2021).  É  especial ista  em
Educação Inclusiva e  em Ludopedagogia e  Psicopedagogia Cl ínica e
Institucional .  Atualmente está cursando Especial ização em Educação
Musical  -  UERGS.

Colaboradora no Projeto Vivências  Musicais  para Bebês e  Famíl ias.
Mestranda em Educação pela Universidade Estadual  do Rio Grande do
Sul  -  UERGS.   Possui  graduação em Pedagogia e  atua como Professora
na Educação Infanti l  da Rede Municipal  de Ensino de Porto Alegre/RS.

Cristina Rolim Wolffenbüttel

Djeniffer Heinzmann Chassot

Danielle Viegas Wolff Guterres

Fabiane Araujo Chaves



Professor  de música.  Integrante do Projeto de Extensão.  Organizador
do Projeto Vivências  Musicais  para Bebês e  Famíl ias.  Graduado em
Psicologia pela UNIJUI/RS,  pós-graduado em Educação Musical  pela
UCAM/RJ e  Graduando em Música:  Licenciatura pela Universidade
Estadual  do Rio Grande do Sul  -  UERGS.

Tiago Rubert



2 SOBRE O CURSO
     Sabendo da importância da música desde a gestação e durante os
primeiros anos de vida do bebê, as quais proporcionam aprendizados
significativos e auxiliam no seu desenvolvimento, o projeto de
extensão elaborou o curso "Vivências Musicais para Bebês e Famílias"
para auxiliar as famílias a terem a oportunidade de realizarem estas
vivências com seus bebês.     

     As práticas musicais disponibilizadas neste curso foram realizadas
de forma síncrona (online e ao vivo) em formato de Lives pelo YouTube
no primeiro semestre de 2021, e como forma de possibilitar maior
acesso a este conhecimento, gravamos as vivências e o material está
sendo disponibilizado de forma assíncrona e gratuita para o público
interessado durante a realização do curso.

     O público alvo para participar das vivências musicais são famílias
com bebês de zero a dois anos, entretanto, crianças maiores também
podem gostar e se beneficiar com as atividades propostas. Sugere-se
que a família crie uma rotina para assistir o material, escolhendo um
dia da semana e horário específico e que os vídeos sejam acessados
semanalmente conforme cronograma sugerido neste informativo. É
recomendado que as canções sejam inseridas na rotina do bebê,
utilizando em diferentes momentos que não somente no momento da
vivência, desta forma estará trabalhando a repetição, que é muito
importante para a aprendizagem e desenvolvimento dos bebês.

     No momento das vivências, interaja com o bebê, não se
preocupando em realizar exatamente as mesmas ações que a
ministrante faz. Neste momento o importante é o contato com a música
e também a interação com o bebê. Caso o bebê seja pequeno, evite que
ele fique olhando diretamente para as telas (celular, televisão ou
computador), deixe ele virado para você em seu colo, por exemplo, e
você faça esta mediação entre a tela e o bebê. Um vídeo ilustrando esta
mediação pode ser acessado antes de assistir os demais materiais.



     As vivências musicais poderão ser acessadas a partir dos
links dispostos neste material explicativo. Para tanto, basta
acessar cada um deles seguindo as informações explicativas.

      Mais informações sobre a temática de música com bebês
pode ser encontrada em nosso site: 
 www.educacaomusicaluergs.com

     Caso saiba de alguém que gostaria de acessar o curso, este
material poderá ser compartilhado seguindo seu modelo
original, porém, é proibida a reprodução sem autorização.

   O curso é composto por quatro vídeos com duração de
aproximadamente 30 minutos cada, com as vivências musicais
mais completas e por quatro vídeos de vivências musicais
complementares, as quais possuem menor duração. Além
destes, disponibilizamos uma vivências bônus!     

     Você pode realizar o curso no seu ritmo, assistindo as
vivências musicais uma ou mais vezes na mesma semana, caso
queira. Mas sugere-se que siga o cronograma para não ficar
cansativo para a família e para o bebê, assistindo as vivências
de maior duração uma vez por semana e as de menor duração,
no intervalo entre elas.

 
        Antes de iniciar, assista o vídeo "Como interagir com o
bebê durante as vivências musicais."
    
     Desejamos que tenha excelentes momentos com seu bebê!

3 VIVÊNCIAS MUSICAIS



     Vídeo de apresentação:
 - Como interagir com seu bebê durante as vivências musicais.

- Duração: 2min54seg
- Link de acesso: https://youtu.be/uKPxR-erL2M 

    Semana 1:
-   Vivência 1: "Cores"- Pedagoga Carolina Rosa

- Duração: 39min29seg
- Link de acesso: https://youtu.be/jbHTaZebP1w 

- Vivência complementar: "Cai cai balão" - Professora de
Música Djeniffer Heinzmann Chassot

- Duração: 4min27seg
- Link de acesso: https://youtu.be/voFrYxS6wvI 

4 SUGESTÃO DE CRONOGRAMA

https://youtu.be/uKPxR-erL2M
https://youtu.be/jbHTaZebP1w
https://youtu.be/voFrYxS6wvI


     Semana 2:
- Vivência 2: "Corpo" - Professor de Música Tiago Rubert

- Duração: 26min51seg
- Link de acesso: https://youtu.be/ij7nJsB7spM 

- Vivência complementar: "Hora do Banho" - Pedagoga
Carolina Rosa

- Duração: 5min31seg
- Link de acesso: https://youtu.be/oYseF83YDIc 
  
   Semana 3:
- Vivência 3: "Sons" - Professora de Música Ana Lúcia
Lutckmeier

- Duração: 23min39seg
- Link de acesso: https://youtu.be/jmdTENYsdz8 

https://youtu.be/ij7nJsB7spM
https://youtu.be/oYseF83YDIc
https://youtu.be/jmdTENYsdz8


- Vivência complementar: "Chuva miúda" - Professor de
Música Tiago Rubert

- Duração: 2min07seg
- Link de acesso: https://youtu.be/T1xe4FAx3rI  
  
   Semana 4:
- Vivência 4: "Animais" - Professora de Música Djeniffer
Heinzmann Chassot

- Duração: 21min14seg
- Link de acesso: https://youtu.be/XI3Hvu6_7V4  

- Vivência complementar: "Marcha soldado" - Professora de
Música Alessandra Mello

- Duração: 3min18seg
- Link de acesso: https://youtu.be/VDSECffef9o  

https://youtu.be/T1xe4FAx3rI
https://youtu.be/XI3Hvu6_7V4
https://youtu.be/VDSECffef9o


     Vivência bônus: "A janelinha" - Pedagoga Danielle Viegas
Wolff Guterres

- Duração: 5min
- Link de acesso: https://youtu.be/U8GPNqqz2eQ 
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https://youtu.be/U8GPNqqz2eQ
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EDUMUSICAL.UERGS@GMAIL.COM

WWW.EDUCACAOMUSICALUERGS.COM

EDUCAÇÃO MUSICAL DIFERENTES TEMPOS E ESPAÇOS

@GRUPEM_ARTCIED


