
A atividade envolve a criança em jogos,
brincadeiras e expressões corporal e sonora.

Desperta o hábito de ouvir e perceber sons,
ritmos e movimentos, senti-los e expressá-los.

Estimula a experimentação sonora dos 
brinquedos, instrumentos musicais, 
objetos ou partes do corpo.

Estimula a audição e apreciação de diferentes 
tipos de músicas: erudita, folclórica e popular.

Contribui com o processo de alfabetização
utilizando rimas, parlendas e um repertório
diversificado de canções, favorecendo o 
desenvolvimento da memória musical.

Desenvolve a percepção auditiva, 
discriminação e classificação dos sons.

Thelma Chan - Coralito|Pra ganhar beijo e 
outros
Bia Bedran - Dona árvore|Acalantos|O melhor 
de Bia e outros
MPB4 - Adivinha o que é
Adriana Partimbim (1 e 2)
Arca de Noé - Toquinho e Vinicius de Morais 
|Walter Franco
Arco-Íris - Carlos Savala
Palavra Cantada - Canções de brincar|
Canções curiosas,cantigas de roda e vários 
outros (é uma coleção grande e todos são 
muito bons) .
Casa de brinquedos - Toquinho
Coleção Funarte - Heitor Villa-Lobos
Criar e recrear - Quinteto violado
Disney bossa nova
É hora de cantar  - Celina Santana
Estica e dobra - Grupo Curupaco
Forró para crianças - vários intérpretes: Maria 
Rita,Chico Buarque, Alceu Valença e outros
O gigante da floresta - Hélio Ziskind
Lendas brasileiras - compositores como: Luis 
melodia, Morais Moreira, Milton Nascimento e 
outros
As mais belas cantigas de roda - Nave dos 
sonhos
Meu pé, meu querido pé - Hélio Ziskind
Mil pássaros - Ruth Rocha
Música de brinquedo - Pato fu

Por que aprender 

música é importante 

para o seu filho

Indicações de CDs para alunos da 
Educação Infantil:

Acompanhar as músicas com movi-
mentos do corpo, como palmas, sapa-
teados, danças, volteios de cabeça.

Ouvir, cantar, imitar e dançar, favore-
cendo à criança construir seu conhe-
cimento sobre música.

Estimular o repertório musical de 
qualidade.

Realizar brincadeiras com percepção 
auditiva e rítmica.

Usar materiais sonoros com brinca-
deiras e instrumentos musicais.

Estratégias

 



No carnaval - furufunfum
Pedro e o lobo - narração de Rita Lee
Por que - Rita Rameh e Luiz Waak
A princesa e a ervilha - Marcos Assump-
ção
Castelo Ratimbum
Os saltimbancos - Chico Buarque de 
Holanda
Samba para as crianças - vários intér-
pretes: Ney Matogrosso, Zé Renato e 
outros
Trem maluco - Hélio Ziskind
Canções dos direitos das crianças -  
Toquinho e Elifas Andreato
Umbigon - Elza Maria
Vila Sésamo - 1974 - Trio Soneca
Pequeno Cidadão - Arnaldo Antunes
Brasil for Chidren - Francisco Marques-
-Estevão Marques - Marina Ritter-Fê Stok
Linha agulha costura - Canção 
brincadeira leitura - Estevão Marques-
-Francisco Marques - Carlos Nadalin.
Canteiro - Músicas para brincar-Marga-
reth Darezzo
Desafios musicais - Ana Tatit-Maristela 
Loureiro.
A orquestra - Tin tim  por tin tim-Liane 
Hentschke-Susana Ester Krüger-Luciana 
Del Bem - Elisa da Silva e Cunha.
Projeto Guri convida - Direção de Beto 
Vilares.

Obrigada

Professora Cristina Byczkowski

Indicações de
 músicas

Educação Infantil e 1º ano


