


Metodologia
Todas as propostas estão no livro do professor e 
oferecem às crianças espaços para escrever ou 
desenhar. Os projetos podem ser trabalhados 
com a turma, com os colegas de outras salas 
e até mesmo com as famílias. As unidades são 
divertidas e ilustradas com beleza e humor. As 
atividades sempre começam a partir de uma 
das canções da PALAVRA CANTADA e o conte-
údo se desenvolve da seguinte forma:

Uma 
brincadeira

para trabalhar a 
música, expresso em 
uma matriz no livro 

do professor;

Um jogo, 
dança ou construção 

de brinquedo para que 
as crianças experi-

mentem corporalmen-
te o pulso, o ritmo e 
os sons dos instru-

mentos; 

Um projeto
que conecta o tema da 
canção com experiên-

cias em outras áreas de 
conhecimento do Ensino 

Fundamental.

Coleção
Livro da criança
16 unidades. 
Todas as unidades partem 
de uma canção.
Pasta com caderno de desenho
CD e DVD
Livro do professor

Livro do Professor

Diferenciais

Os projetos conectam as canções 
a outras possibilidades de estudo 
e assim as crianças aprendem 
também Matemática, Ciências e 
muito mais.

Diversão 
na escola, 
com a coleção inspirada nas 
famosas canções do Palavra 
Cantada, a aprendizagem vai 
muito além da música. Educa-
ção Infantil, 2, 3, 4, 4 e 5 anos, ao 
Ensino Fundamental, 1º, 2º, 3º, 

Os livros são elaborados por pro-
fessores especializados em cada 
a faixa etária

A professora autora é pedagoga e 
não musicista, assim como corpo 
de professores que trabalha com a 
coleção. 

Cada autora trabalhou com uma 
equipe composta  por um especia-
lista da área musical, um assessor 
de corpo e movimento e uma pe-
dagoga designada a estabelecer 
as conexões com a BNCC.

A BNCC está presente em todas 
as unidades, desde as habilidades 
destacadas no início, até os te-
mas das áreas do conhecimento. 
Portanto, atualizadíssima!
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Livro das crianças com 
5, 6 e 7 anos

Livro das crianças com 
2, 3 e 4 anos 

Livro das crianças com 
8, 9 e 10 anos

Projeto
Veja um exemplo de projeto a 
partir da canção Carnaval na 
Língua do P








