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 Com 30 de experiência na área de Educação Musical
Infantil e Musicoterapia, Maive Arndt  é Musicoterapeuta,

formada pela Faculdade de Artes do Parana (Curitiba),
compositora  e especialista em Educação Musical Infantil

(pós graduada pela escola de Música e Belas Artes do
Paraná). Compositora dos materiais: Bebê Canção,
Canto&Encanto e Louvor dos Pequeninos além de 

várias outras composições para crianças em 
Português e inglês.

 
Ministra cursos e workshops no formato online para

Educadores Musicais, Musicoterapeutas e profissionais
da infância através da plataforma online de Educação

Musical: Musicandflix.
 

Maive mora atualmente nos EUA, no estado da Flórida,
onde fundou uma Escola de Música e Artes, HOUSE 
OF MUSIC PSL e ali realiza diariamente suas aulas 
de musicalização com famílias e crianças na idade 
da primeira infância. Em anexo a esse espaços tem 

a sua clínica de Musicoterapia em que atende 
crianças e adolescentes dentro do 

espectro autista.
 
 
 
 

OLÁ, SEJA 
BEM-VINDO(a)!

Segue a ementa:
 

O workshop será focado em apresentar
estratégias  práticas para organizar suas

aulas de musicalização com crianças 
de 0 a 6 anos, incluindo repertório e
recursos funcionais para uma aula

dinâmica e atrativa.
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ATIVIDADES PRÁTICAS

Pontos importantes para a prática:

01 - Roteiro de aula 

Estabeleça um roteiro para montar as suas
atividades. 

02 - Escolha de repertório 

Selecionar repertório exige conhecimento.
Saiba o que você vai trabalhar e quais os
objetivos você pretende alcançar. Ao planejar
as suas aulas, lembre-se também: criança
gosta da repetição, criança necessita da
repetição para fixar conteúdo. A repetição é
essencial para o aprendizado e habilidades
da memória e linguagem, e por fim as
crianças amam cantar e tocar o que já
sabem, por isso uma mesma canção pode e
deve ser repetida várias semanas. A repetição
gera retenção. 
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A neurociência já comprovou que o cérebro produz
neurônios e sinapses na medida em que são
estimulados. A repetição de determinada atividade
permite esse estímulo que provoca a criação das
sinapses. Quando repetimos muito alguma coisa,
qualquer coisa, é como se nosso cérebro “falasse”
assim: “_Opa, essa informação (atividade, música...)
vem tantas vezes aqui, que ela realmente deve ser
muito importante” e ai, os neurônios se dedicam
em acolher e reter aquilo que é tão repetido,
criando assim novas ligações neuronais. Nossa
memória se divide em longo e curto prazo. Quando
“aprendemos” alguma coisa pela primeira vez, isso
fica em nossa memória de curto prazo, o que nos
permite que executemos essa ação no mesmo
momento em que alguém nos ensinou, mas isso
rapidamente se perde. Porém quando vamos
repetindo mais e mais o que “aprendemos” esse
conteúdo passa da memória de curto para a
memória de longo prazo e ai realmente o
aprendizado se consolida, se solidifica. Só podemos
afirmar que realmente aprendemos algo quando
esse conteúdo passa para a nossa memória de
longo prazo.   Outro motivo muito importante para
as repetições é que elas criam nas crianças a
previsibilidade. Quando repetimos uma música,
uma atividade a criança já sabe e, muitas vezes,
antecipa aquele canto, aquele movimento. Isso dá a
ela a segurança de que está em um ambiente
confortável e com isso estimula sua autoestima,
fazendo com que ela seja capaz de acreditar que
pode e que consegue realizar algo.
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03 - Instrumentos e recursos. 
     
Escolha de Materiais - Recursos - 
 Instrumentos. Nosso maior e melhor
recurso é nosso corpo; é nossa voz. Porém a
seleção de instrumentos e recursos também
deve ser adaptada de acordo com a faixa
etária e habilidades motoras (não podemos
exigir além do que a criança está pronta -
motoramente falando). 

Com quais instrumentos posso iniciar?

04 -  Estrutura 

Lembre-se que menos é mais. Um ambiente
poluído, carregado de ruídos e informações
visuais, cores, objetos, sons e outros
estímulos vai distrair a atenção da criança
que terá muita dificuldade em focar no que
realmente interessa durante a
aula/atendimento.

05 -  Regras e acordos. 

É importante ter regras e acordos com a
família, com a escola, com as crianças.    
 Lembre-se da importância de se criar
regras e acordos. Acordos feitos com os pais
e com a escola são muito importantes para
um bom andamento das aulas.
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escola regular 
escola de música 
domicílio.

06 - Contexto

07 - Use vocabulário adequado para
comunicar as suas práticas. Nunca usar o
diminutivo. 

Lembre-se: você vai dar uma aula de música
utilizando instrumentos reais com objetivos
específicos para cada atividade. 
Para saber quais objetivos alcançar com
cada turma é preciso muito estudo. Você só
conseguirá fazer isso quando estiver apto.
Porém você não vai fazer uma aulinha com
musiquinhas, instrumentinhos... Cuidado
com o vocabulário que você utiliza com as
famílias, com a escola, com a coordenação...
Palavras no diminutivo vem carregadas de
pequenez, de menos valia. Precisamos ter
muito cuidado para não infantilizar nem
desvalorizar nossa prática.



A
N

O
 2

0
21

08 - Sugestão de roteiro para 8 semanas:  

Esse modelo abaixo será explicado e detalhado
durante o workshop, não se assuste! 

As crianças precisam ter experiências sem
expectativas ou julgamentos. A constante
afirmação de seus esforços (elogios, incentivos)
irá contribuir para a sua experimentação
contínua.
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CONCLUSÃO DO WORKSHOP

Aqui estão apenas algumas ideias que você
pode utilizar como referência para suas aulas,
na liberdade de muitas inovações! Ficarei
muito feliz em receber seu feedback através
de relatos, vídeos, enfim suas experiências
com este conteúdo. Para isso você pode
utilizar um grupo que tenho no Facebook:
Music&Kids, será um prazer te receber por lá!

Para visualizar esse roteiro e muitos outros na
prática, venha participar da minha plataforma
MUSICANDFLIX. 
É uma plataforma online que é um recurso
completo para suas aulas. 
Nela você terá acesso a tudo que você precisa
para atuar. Com acesso ilimitado a aulas
práticas, materiais de apoio como áudios,
playbacks, partituras, apostilas, lives
exclusivas, workshops e muito mais. 
Através de um sistema de assinatura mensal
onde você tem a liberdade de interromper
quando quiser.
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Te convido também a inscrever-se no meu
Canal do Youtube, onde você poderá assistir
vários vídeos com sugestões e atividades e
acessar meu blog para ter acesso a um E-book
GRATUITO. 

Para acessar clique nos links abaixo: 
Facebook:
https://www.facebook.com/maivearndtusa

Instagram:     
 https://www.instagram.com/maivearndt/                      
https://www.instagram.com/houseofmusicpsl/

Blog: https://musicandkids.wordpress.com/

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCrlGgvYKj
Rk-SYTv1n-FW1g/videos

Deus te abençoe nessa linda jornada musical
com os pequeninos.
Conte sempre comigo!

Maive Arndt


