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1.IDENTIFICAÇÃO 

 
COMPONENTE CURRICULAR: MUSICALIZAÇÃO INFANTIL: 0 A 3 ANOS 

UNIDADE ACADÊMICA: IARTE 

CÓDIGO: IARTE31955 PERÍODO/SÉRIE:  TURMA:  

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 
30 horas 

PRÁTICA: 
15 horas 

TOTAL: 
45 horas 

 

OBRIGATÓRIA: (  ) 
 

OPTATIVA: (X) 

PROFESSORA: Maria Cristina Lemes de Souza Costa ANO/SEMESTRE: 2022/1 
ofertada 26set22 a 06fev23 

 
OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

2.EMENTA 
 

Abordagens psicológicas do desenvolvimento infantil e musical; abordagens sociológicas da infância; 
princípios teórico-metodológicos para a musicalização de crianças de 0 a 3 anos; adaptação e 
aplicabilidade de atividades práticas e materiais didáticos para a musicalização de 0 a 3 anos; estudo de 
princípios básicos para a composição de canções e composição de canções para a musicalização. 

 

3.JUSTIFICATIVA 
 

A musicalização nos primeiros anos de vida exige do professor/músico um preparo específico, tanto 
teórico quanto prático para atuação com essa faixa etária. As escolas de educação infantil, as creches e 
escolas específicas de música têm uma demanda grande por professores capacitados para esse trabalho 
com os bebês. Nesse sentido este componente curricular se torna fundamental no processo de formação 
docente, instrumentalizando os estudantes para a adequada atuação com bebês. 

 

 
 

4.OBJETIVOS 
 

 
-Conhecer aspectos do desenvolvimento global da criança no período de 0 a 3 anos 
-Conhecer e refletir sobre as características musicais da criança nesta faixa etária 
-Conhecer abordagens sociológicas de infâncias 
-Discutir sobre concepções de ensino de música para crianças de 0 a 3 anos 
-Discutir aspectos metodológicos para a realização da musicalização nessa faixa etária 
-Conhecer atividades musicais destinadas à musicalização de 0 a 3 anos 
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-Discutir a adequação e aplicabilidade de atividades para musicalização 
-Conhecer e construir instrumentos e materiais didáticos para a musicalização de 0 a 3 anos 
-Analisar canções destinadas à musicalização infantil 
-Conhecer princípios básicos para composição de canções 
-Compor canções voltadas aos objetivos da musicalização de 0 a 3 anos 
-Elaborar planos de aula de musicalização para crianças nessa faixa etária 
 

 
 

5. PROGRAMA 
 

I -  Abordagens psicológicas do desenvolvimento 
.Interacionista (J. Piaget) 
    -maturação 
    -experiência 
.Estágios (J. Piaget) 
    -período sensório-motor (0 – 2 anos) 
    -período pré-operacional (2 – 7 anos) 
II – Abordagens sociológicas da infância 
III -  Características musicais da criança 
. Ritmo 
. Movimento 
. Melodia 
IV -  Atividades musicais 
.Canções: voz cantada, voz falada, respiração 
.Exploração sonora: objetos sonoros, instrumentos musicais, corpo 
.Exploração do movimento: coordenação motora fina e grossa, reconhecimento do esquema corporal, 
expressão corporal. 
Ritmo 
.Audição ativa 
. Criatividade 
V – Materiais didáticos 
VI – Composição  de canções 
Aspectos rítmicos, melódicos e harmônicos 
Temática e texto 
Prosódia 
VII – Plano de aula 

 

6. METODOLOGIA 
 

 
 

7. AVALIAÇÃO 

As aulas se darão no formato presencial.  
- Aulas expositivas 
- Leituras coletivas de textos e discussões 
- Apreciação de vídeos e discussões 
- Análise de Planos de Aulas 
- Análises coletivas de composições (canções de trabalho)feitas pelos estudantes 
- Apresentação e avaliação de materiais didáticos 
- Rodas temáticas de Conversa 
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Complementar 

 

CORSARO, William A. Sociologia da infância. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.  
 

DEMOREST, Steven. M.; NICHOLS, Brian; PFORDRESHER, Peter Q. The effects of focused instruction on 
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GORDON, Edwin E. Teoria de aprendizagem musical para recém-nascidos e crianças em idade pré-
escolar. Tradução de: Paulo Maria Rodrigues. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000, 172 p.  
 

A avaliação se dará de forma processual, ao longo do semestre, por meio de: 1) sínteses produzidas pelos 
alunos a partir dos textos lidos e discutidos em aula; 2) elaboração e apresentação de Plano de Aula para 
a faixa etária estudada; 3 composições de “canções de trabalho” a partir dos requisitos apresentados e 
estudados nas aulas, bem como dos critérios definidos com os alunos. No final do semestre os alunos 
deverão escrever um texto a partir de alguns pontos motivadores relacionados às características de 
desenvolvimento dos bebês entre 0 e 3 anos, características e organização do espaço físico para as aulas 
com bebês, características dos materiais didáticos, Objetivos principais das aulas para bebês, estrutura e 
conteúdo das aulas e procedimentos metodológicos. Por fim, organização de um Portfólio com todo o 
material produzido no semestre, inclusive o texto final. 
Pontuação e cronograma: 

Sínteses comentadas: 10 pontos (entrega dia 04 de janeiro) 

05 Composições: 06 pontos cada = 30 ( dia 18 de janeiro -entrega da versão final das composições) 

Um Plano de Aula: 30 pontos ( dia 11 de janeiro – Entrega versão final do Plano de aula) 

Apresentação do Plano de Aula: 10 pontos (dia 11 de janeiro- Apresentação da aula) 

Portfólio final:  20 pontos  (dia 25 de janeiro - entrega do Portfólio) 

Fechamento do semestre – Entrega e Revisão das notas ( 01 de fevereiro de 2023) 

 TOTAL – 100 pontos 
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Ilari. Londrina: EDUEL, 2008. 384 p.  

 
 
 
 

9. APROVAÇÃO 
 

 
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: / /  

 
Coordenação do Curso de Graduação em:  

 

 

 

 

 


