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Introdução:A musicalização deve ser trabalhada na escola desde as Séries Iniciais,
a música não é somente uma associação de sons e palavras, mas sim um elemento
que encanta a todos de diversas formas. Buscamos trabalhar esse tema de forma
direta e lúdica com as crianças, mas também solicitando opiniões sobre o uso da
musicalização para diversas atividades, assim os alunos mesmos poderiam nos dar
suas opiniões sobre o seu próprio uso tanto da internet como da musicalização em
si. Objetivo: Analisar como a musicalização contribui para a empatia e cooperação
no processo do desenvolvimento da criança. Método: A musicalização é
fundamental no ensino aprendizagem, se tratando de algo que as crianças têm
mais contato, e pode ser melhor explorado, a musicalização abre um leque de
possibilidades e essas tendem a surpreender muito nos resultados, e aqui falamos
também da interação que os alunos acabaram tendo, também salientamos a
interação de alunos e professor, que quando essa relação se estabelece de uma
forma boa, o ensino aprendizagem flui melhor e os alunos se sentem mais confiantes
a aprender.Resultados: Tantas possibilidades de uso da música é interessante
destacar que esta faz parte das atividades de rotina e apresentações de datas
comemorativas.
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desenvolvimento integral e construção de novas aprendizagens, possibilitando a
criança produzir e pensar a música através da sensibilização. Conclusão:
Relacionando as possibilidades de desenvolvimento com a aprendizagem da
musicalização é válido destacar que tanto a criança, o professor e a escola
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desempenham seu papel para que essa construção se desse através da
músicalização e os seus relacionamentos em sala.
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