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O segundo semestre da turma do Maternal A teve muita música! E também muitas novas
adaptações! Por isso, voltei a oferecer para as crianças muitas músicas tocadas ao violão,
e cantadas. Brinquei com os sons da minha voz, falei, cantei e contei histórias. Dessa
forma, pude me aproximar de cada criança, ao tempo de cada uma, de forma acolhedora
e transmitindo muita confiança.
As crianças em idades de até 3 anos, gostam muito dos sons que produzem. Objetos,
instrumentos, brinquedos e o próprio corpo foram nossos recursos para fazer sons.
Manusear, experimentar e brincar com cada um dos objetos foi uma experiência
importante para cada criança, pois reconhecem um momento musical, um professor
diferente, e criam os vínculos e os laços necessários para uma aula prazerosa e didática.

No momento de cantar, todos ficam em roda, e vamos cantando canções tradicionais
como “Borboletinha”, “Dona Aranha”, “A Baleia”, “Sapo Cururu”, “Alecrim Dourado” dentre
tantas outras que em cada momento eram apresentadas para as crianças. Algumas
crianças já me acompanham cantando a música toda, muitas cantam trechos das
músicas, e outras apenas escutam, no seu tempo.

Os nossos instrumentos da pequena percussão também já fazem parte da nossa rotina.
As crianças experimentaram baste os sons de cada um deles (temos Agogô, Caxixi,
Pandeiro, Reco-reco, Ovinhos, Coco, Chocalhos, Triangulo e Clava). Agora o processo é
tocar e respeitar pequenas regras musicais: esperar o silêncio, e parar quando contar até
4! Esse será um processo até o próximo ano, quando as crianças estarão mais seguras e
menos ansiosas com os sons dos instrumentos.
Foi assim nosso segundo semestre: acolhemos, conhecemos, exploramos e brincamos.
Fizemos isso cantando, tocando e dançando. Um contato afetivo com a música e as artes
em geral, é de grande importância para uma longa jornada. E é para isso que preparamos
as aulas de música: para que essa semente artística sensível possa florescer em cada
uma das crianças do Maternal A.
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