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Projeto de trabalho interdisciplinar 

Guia do professor
O objetivo deste guia é oferecer aos profissionais da educação sugestões de abordagem 

para o livro Canteiro 2 - Músicas para aprender, e auxiliar no uso transdisciplinar dos temas e 
das músicas em sala de aula. 

A obra traz quinze canções com temas e atividades que estimulam a formação da cidada-
nia, a socialização, o convívio com as artes e os processos preditores da alfabetização, além de 
oferecer oportunidades para o aluno ouvir, perceber, identificar, classificar, reproduzir e criar.

Adequação à BNCC
A escolha dos temas e seus desdobramentos estão em consonância com o compromisso de 

educação integral considerado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), visando à formação 
e ao desenvolvimento global do ser humano por meio da promoção de uma educação voltada 
ao acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas singularidades e diversidades.

As abordagens das canções, tanto na Educação Infantil como no Ensino Fundamental, 
enquadram-se nas práticas de saberes e conhecimentos definidos pela BNCC, entre os quais 
destacam-se, sobretudo:

O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos que as crianças 
vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que 
existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Con-
forme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar, na 
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coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, di-
ferenciando-se e, simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais.

BNCC, 2017, p. 40.

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm di-
ferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas e limitações. 

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de partici-
pação e cooperação. 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.

(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as 
características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive.

BNCC, 2017, p. 45.

(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos 
nas interações com crianças e adultos. 

BNCC, 2017, p. 46.

Corpo, gestos e movimentos – Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, mo-
vimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, 
desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabele-
cem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre 
o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se, progressivamente, cons-
cientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a 
dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam 
no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem.

BNCC, 2017, p. 41.

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimen-
tos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, 
dança, teatro, música. 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e 
jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas como dança, teatro e música.

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, 
conforto e aparência.

BNCC, 2017, p. 47.

Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações artísti-
cas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, 
possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas 
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formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, 
colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras.

BNCC, 2017, p. 41.

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos mu-
sicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas.

(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e tim-
bre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.

BNCC, 2017, p. 48.

Escuta, fala, pensamento e imaginação – Na Educação Infantil, é importante 
promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializan-
do sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação 
em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em 
grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui 
ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social.

BNCC, 2017, p. 42.

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por 
meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras 
formas de expressão.

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, ali-
terações e ritmos.

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustra-
ções e tentando identificar palavras conhecidas.

BNCC, 2017, p. 49.

(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), 
em situações com função social significativa.

BNCC, 2017, p. 50.

Arte - Tendo em vista o compromisso de assegurar aos alunos o desenvolvimen-
to das competências relacionadas à alfabetização e ao letramento, o componente 
Arte, ao possibilitar o acesso à leitura, à criação e à produção nas diversas lin-
guagens artísticas, contribui para o desenvolvimento de habilidades relacionadas 
tanto à linguagem verbal quanto às linguagens não verbais.

BNCC, 2017, p. 199.

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança 
presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capa-
cidade de simbolizar e o repertório corporal.

(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo 
corporal na construção do movimento dançado.
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(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (desloca-
mentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, modera-
do e rápido) na construção do movimento dançado.

BNCC, 2017, p. 201.

(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, in-
tensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical.

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio cor-
po (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reco-
nhecendo os elementos constitutivos da música e as características de instrumen-
tos musicais variados.

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e 
experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cêni-
cos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma 
intencional e reflexiva.

BNCC, 2017, p. 203.

Antes de ler o livro

Motivação para a leitura

Canteiro 2 - Músicas para aprender traz continuidade ao que foi proposto no livro Canteiro - 
Músicas para brincar, publicado em 2011. A ideia de oferecer canções que falam do contexto 
da criança com temas interdisciplinares foi bem recebida pelas escolas e famílias, com relatos 
de aprendizagem e envolvimento tanto nas atividades musicais quanto nas propostas inspira-
das em projetos pedagógicos.

A obra se destina, prioritariamente mas não exclusivamente, a alunos dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. Para esse momento, a BNCC afirma que

A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita atenção, para 
que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e conti-
nuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas singulari-
dades e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim 
como a natureza das mediações de cada etapa. Torna-se necessário estabelecer es-
tratégias de acolhimento e adaptação tanto para as crianças quanto para os docen-
tes, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz 
de fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo.

BNCC, 2017, p. 53.

Nesse sentido, a interdisciplinaridade da obra e os recursos artísticos e musicais permitem 
uma série de abordagens que auxiliarão na construção do conhecimento dos alunos nessa 
faixa etária.
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1. Crie um ambiente especial na sala de aula. Se possível, afaste as mesas e cadeiras para as 
laterais, a fim de abrir um espaço mais amplo. Convide os alunos a sentar em roda no chão.

2. Explore o título do livro e a biografia da autora nas páginas finais. Levante algumas hipóteses 
sobre o conteúdo da obra com base no que as crianças sugerirem.

3. Observe com os alunos a capa e as ilustrações. Esse livro possui uma compilação de mú-
sicas. Aproveite para explicar como o aprendizado por meio da música faz parte do nosso 
desenvolvimento.

Depois da leitura

O texto e o contexto

As etapas descritas a seguir são sugestões de atividades que não precisam ser realizadas no 
mesmo dia. 

1. Cada canção compõe duas páginas do livro. Proponha aos estudantes que ouçam a música 
observando as páginas correspondentes. Isso desperta e estimula a discriminação auditiva, 
além de contextualizar a leitura.

2. Peça a eles que observem a página da canção sem ouvi-la e procurem reconhecer citações 
e elementos ilustrados. Essa atividade pode ser um exemplo de exercício de observação, 
envolvimento, atenção e memória.

3.   Proponha que escutem novamente a canção, visualizando a página para brincar e cantar 
e acompanhando a letra da música. Essa atividade estimula o ritmo e a fluência da leitura.

A cada vez que ouve as músicas, a criança encontra possibilidades de brincadeiras e, sem-
pre que brinca com a atividade proposta no livro, vivencia a audição musical adequada.

Além do exercício de escuta, é indicado que o professor retorne sempre ao livro como refe-
rência para as brincadeiras e atividades, colaborando para criar no aluno o hábito de observar 
informações gráficas que propõem uma ação.

Para ler e refletir

A autora Margareth Darezzo faz um convite aos educadores: vamos cantar com nossas 
crianças? O envolvimento do profissional da educação e da família valoriza a música e via-
biliza mais sucesso às propostas e ao conteúdo dos dois livros. 
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Leia também

ALMEIDA, Theodora Maria Mendes. Quem canta seus males espanta. São Paulo: Caramelo, 
2020.

Atemporais cantigas infantis reproduzíveis através de QR code, com ilustrações produzidas 
por crianças.

AZEVEDO, Ricardo. Armazém do folclore. São Paulo: Ática, 2000.

Histórias do rico repertório da cultura popular brasileira ganham ainda mais fluência e 
brilho com o texto e as ilustrações de Ricardo Azevedo, que pesquisa o tema há mais 
de vinte anos.

DAREZZO, Margareth. Canteiro: músicas para brincar. 2. ed. São Paulo: Ática, 2017.

O livro traz um CD com quinze canções que tratam de temas como aceitação das dife-
renças e preservação da natureza. Cada canção é acompanhada de uma brincadeira e um 
exercício de sensibilização musical, além da letra da música para a criança acompanhar. O 
volume traz ainda informações sobre instrumentos, compositores e ritmos.
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