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No que diz respeito ao relatório individual de cada criança, devem ser apontados 
seu desempenho, aprendizados, curiosidades e interesses relacionados à música. 
Considerando a perspectiva interdisciplinar da Educação Infantil, as informações 
coletadas e reflexões realizadas pelo professor de Educação Musical serão inseridas no 
relatório geral da criança, que relata as diferentes experiências vividas no contexto 
escolar. Portanto, torna-se imprescindível o registro em diários de bordo79 ou outros 
recursos semelhantes, para que a fala das crianças e situações ocorridas nas aulas de 
música, e demais momentos de interação com música na escola, possam ser utilizados na 
escrita deste relatório. 

O objetivo deste instrumento é o acompanhamento do processo de 
desenvolvimento individual e coletivo das crianças, destacando-se, nos registros, seus 
avanços, dificuldades e possibilidades, tanto nas atuações individuais, como em grupo. 

Adota-se também, na avaliação, a construção de um portfólio que pode ser 
individual e/ou coletivo. Este tipo de registro é um instrumento considerado adequado e 
rico, pois permite que a família conheça o trabalho desenvolvido e que o professor reflita 
sobre sua prática, experiências e desenvolvimento das crianças. O portfólio contém fotos, 
produções individuais e coletivas, textos, dentre várias outras possibilidades, 
considerado, assim, um registro histórico. 

Em música, consideramos o registro audiovisual o mais adequado para que faça 
parte do portfólio, de modo que a experiência musical possa ser compartilhada e avaliada 
não apenas no momento em que se dá, mas a posteriori. Neste sentido, faz-se a seleção de 
gravações de momentos de aulas de música e atividades musicais realizadas pelas 
crianças na escola, de modo que aqueles instantes sejam apreciados e avaliados por seus 
professores e responsáveis. 

Outro aspecto fundamental no processo de avaliação na Educação Infantil é a 
reflexão crítica e a autoavaliação. Para este procedimento, podem acontecer rodas de 
conversas com as crianças acerca do que foi realizado nas aulas e, ainda, considerações 
sobre a performance delas ao assistirem gravações dos momentos em que fazem música. 
Esse aspecto é também enfatizado no RCNEI: “escutando, as crianças podem perceber 
detalhes: se cantaram gritando ou não; se o volume dos instrumentos ou objetos sonoros 
estava adequado; se a história sonorizada ficou interessante; se os sons utilizados 
aproximaram-se do real etc.” (BRASIL, 1998, p. 72). 

 

b) Ensino Fundamental  - Anos Iniciais 

A Educação Musical no Ensino Fundamental – Anos Iniciais do Colégio Pedro II visa 
promover o desenvolvimento musical do estudante e prioriza o fazer musical ativo e 
expressivo por meio da integração das atividades de audição e apreciação, interpretação 
e execução, composição e improvisação80.  

As experiências propiciadas pela prática com a música, individuais e em conjunto, 
sensibilizam o estudante redimensionando seu universo e ampliando-o com novos 
significados, assim como desenvolvem competências sensoriais, cognitivas e físicas. 
Aprende-se música fazendo música (SWANWICK, 2003). 

Tal prática tem fundamento em uma proposta de ensino na qual conhecimento de 
conceitos musicais e habilidades técnicas devem ser adquiridas por meios de criação, 
performance e apreciação, o que favorece a interdisciplinaridade. 

                                                           
79 Cadernos de registro das aulas.  
 
80 Cf. Swanwick (1979; 2003) e França (2013). 
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O que se apresenta é um plano curricular amplo e multifacetado, suscetível de 
receber mudanças, variações, redirecionamentos, aberto a inúmeras abordagens e 
incursões. Nessa concepção rizomática, a realização das atividades será de tal forma que 
a multiplicidade de elementos que se entrelaçam sejam estímulos desencadeadores de 
devires de afeto, emoção e de expressão musical (SANTOS, 2011). 

Consideramos que pode haver diferentes níveis de aprofundamento contidos na 
ação cognitiva. Numa mesma situação de aprendizagem envolvem-se várias modalidades, 
bem como múltiplos conceitos fundamentais. Cabe ao professor, em diálogo com sua 
equipe pedagógica, traçar mapas de possibilidades, inspirar e provocar, potencializar 
encontros, sistematizar, permitir a troca de experiências e estimular questionamentos. 

O reconhecimento de que todos podem aprender música na escola amplia o 
diálogo da equipe pedagógica de Educação Musical com profissionais de outras áreas, na 
procura de novas estratégias de aprendizagem musical que atendam aos estudantes com 
necessidades específicas. Um ambiente acolhedor, com atenção aos sentidos, acessível à 
espontaneidade que incite a curiosidade, são uma combinação adequada para que o 
“encantamento da descoberta e a alegria do conhecimento passem a fazer parte 
definitivamente do cotidiano das aulas de música” (KATER, 2009, p. 7). Ambientes sem 
estímulos sensoriais, sem história, previsíveis, intimidadores, tolhem a liberdade, o 
desejo, inibem os sentidos e as percepções. 

O uso do corpo e do espaço, pela criança, é de fundamental importância para o seu 
desenvolvimento global, especialmente o musical. No corpo se inscreve o fazer musical. 
Dançar, cantar e tocar são maneiras naturalmente utilizadas pelas crianças na sua relação 
com a música. A escuta realizada com o corpo todo, gestos e traços, trata da possibilidade 
de transformação de movimento corporal em música: migra-se da notação para a 
plasticidade do movimento, do cantar para o tocar, ou ainda a improvisação nasce de um 
jogo de escuta (SANTOS, 1994). 

Ressaltamos que as especificidades que constituem o ensino de música neste 
segmento envolvem brincadeiras e jogos musicais, brinquedos cantados, parlendas, 
improvisação e composição - associados a uma introdução aos elementos da linguagem 
musical, como o registro e a notação, técnicas vocais e instrumentais, escuta sonora e 
musical, assim como a reflexão sobre a expressividade musical. 

O trabalho com a flauta doce, com instrumentos de percussão e com outros 
instrumentos pode ser realizado do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. São recursos 
importantes para promover experiências musicais, desde que o domínio técnico não se 
apresente como uma barreira à expressão musical (FRANÇA, 2013). 

A aprendizagem de tais instrumentos acontece pelo engajamento multifacetado, 
por meio de atividades de criação, jogos musicais, prática de conjunto, audições, 
apresentações e muitas outras atividades. Cabe ao professor considerar a singularidade 
do contexto do cotidiano de cada turma, de cada criança e o universo musical no qual está 
inserida para definir o processo de ensino-aprendizagem que utilizará em sala de aula.  

A avaliação nos anos iniciais é feita por meio da observação sistemática e 
autoavaliação, considerando os seguintes aspectos atitudinais: a escuta, expressão e 
realização das atividades; o respeito e cooperação no relacionamento com os colegas, 
professores e demais profissionais envolvidos no processo educativo; e a independência, 
organização e responsabilidade no desenvolvimento das propostas. 

Em relação aos aspectos musicais, são considerados: a exploração e identificação 
dos materiais sonoros e/ou musicais; o canto e a execução de instrumentos 
convencionais e não convencionais com fluência musical; a improvisação e/ou 
composição com sonoridades e ideias musicais; a compreensão dos eventos musicais no 
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contexto em que se manifestam; e a participação da execução musical em interação com 
o grupo. 

 

c) Ensino Fundamental  - Anos Finais 

A Educação Musical no Ensino Fundamental – Anos Finais possui uma 
especificidade: no 6º ano, o Colégio Pedro II recebe estudantes advindos de concurso e da 
própria instituição. Por isso, é fundamental, nesse segmento, que o docente seja 
particularmente sensível às experiências anteriores dos estudantes. É um momento de 
encontro de realidades diversas que deve ser aproveitado para a construção coletiva de 
uma rica etapa de aprendizagem. 

Nos anos finais, há um aprofundamento dos conteúdos específicos da escrita 
musical, formação e história da música brasileira, história da música ocidental e técnica 
instrumental/vocal. A partir da prática musical, desenvolve-se a musicalidade, utilizando 
os conteúdos em uma experiência integradora. Isso propicia a elaboração de conceitos e 
de uma concepção crítica da produção musical como resultado de relações socioculturais. 
Considera-se fundamental cuidar do equilíbrio e integração entre prática musical, teoria 
e história da música.  

Os parâmetros do som apresentam-se como dimensões trabalhadas de modo 
concomitante, no discurso musical, com aprofundamento contínuo a cada ano, sempre a 
partir do discurso musical para que não se tornem nomenclaturas e categorias 
desprovidas de significado e sentido musical. Apreciar, executar (cantar e tocar), compor 
e improvisar são práticas constantes, meios de imersão na música, de elaboração e de 
criação de conceitos, desenvolvimento de habilidades e produção de repertório. Nessas 
experiências, escutar é sempre ação envolvida, importante “função ativa” que permite 
compreensão significativa dos estímulos sonoros, considerando todo o contexto 
envolvido (SANTOS, 2002, p. 34). 

O foco do trabalho pedagógico é a construção de um processo de ensino-
aprendizagem dinâmico, participativo e, sobretudo, musical. Nesse sentido, a valorização 
da vivência prévia dos estudantes – tanto no aspecto de uma formação sistematizada 
quanto informal – pode trazer às aulas elementos instigantes, envolventes, promotores 
de um ambiente de aproximação e compartilhamento de saberes. Considerar o discurso 
musical dos estudantes é admitir que não os introduzimos nesse universo – eles trazem 
suas experiências de outros ambientes sociais, e que a diversidade deve permear e 
enriquecer nossa prática musical na escola (SWANWICK, 2003, p. 66-68). 

O plano de objetivos e conteúdos não é limitador e pode ir além do previsto para 
atender às demandas das turmas. Essa concepção estimula a realização de projetos 
interdisciplinares. Assim, novas propostas podem atualizar os planos para cada ano, 
sempre respeitando as possibilidades e o envolvimento dos estudantes.  

A prática musical em conjunto (vocal e instrumental) está presente em todo o 
segmento. Do 6º ao 8º ano desenvolve-se o estudo da flauta doce e de outros 
instrumentos musicais disponíveis. No 9º ano, a escolha do instrumento é ampliada para 
que se possibilite uma formação mais diversificada de conjuntos.  

O repertório musical variado, considerando aspectos culturais das diferentes 
localidades de moradia dos estudantes, é valorizado nas práticas musicais. Um aspecto 
importante e trabalhado de forma transversal em todas as séries do segmento é a 
ampliação desse repertório e da vivência musical de culturas de outros povos do mundo. 
Seja com repertório de matriz africana, europeia, indígena ou de outras culturas, o 
programa oferece diversas possibilidades para inserir propostas que contemplem esses 
conhecimentos. Cabe ao professor escolher a melhor forma de conduzir em seu cotidiano 


