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PROGRAMA PALAVRA CANTADA NA ESCOLA 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O programa PALAVRA CANTADA NA ESCOLA foi concebido integralmente para 

contemplar a seleção dos objetivos dos campos de experiência, habilidades e 

competências que são trabalhadas no segmento de Educação Infantil, começando a 

partir da faixa etária de 2 anos, e do segmento de Ensino Fundamental,1º ao 5º ano, 

além de considerar a LEI NO. 11.769 de AGOSTO DE 1996 QUE DISPÕE SOBRE A 

OBRIGATORIEDADE DO ENSINO DA MÚSICA NO ENSINO BÁSICO. 

 

2. O PROGRAMA PALAVRA CANTADA NA ESCOLA E A BNCC 

 

Prevista na LDB 1996 e no Plano Nacional de Educação de 2014, a BNCC, Base 

Nacional Comum Curricular, homologada em 20 de dezembro de 2017, consiste em um 

documento nacional que orienta o currículo no Brasil hoje e, portanto, a COLEÇÃO 

PALAVRA CANTADA NA ESCOLA. O documento é um guia para a seleção dos 

objetivos, habilidades e competências que são trabalhadas nas unidades escolares das 

redes de ensino público de todo país. Para o segmento de Educação Infantil, o programa 

foi elaborado para crianças a partir da faixa etária de 2 anos de idade, e para as séries 

iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano da escolaridade.  

 

A BNCC está estruturada, no segmento de Educação Infantil, por Campos de 

Experiências, dentre os quais destacamos “Traço, sons. Cores e Formas”, e “Corpo, 

gesto e movimento”, que são amplamente trabalhados na COLEÇÃO PALAVRA 

CANTADA NA ESCOLA. Nas séries iniciais do Ensino Fundamental, a BNCC está 

organizada através das áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, 

Ciências Humanas e Ensino Religioso. No caso do programa, destacamos a Música 

como parte da Área de Linguagens. Considerando o compromisso da BNCC com a 

educação integral das crianças, a coletânea de músicas que compõem o programa, 

contribui culturalmente de forma intensa com as demais áreas do conhecimento 

referidas acima, além dos temas divertidos e curiosos das canções da dupla Palavra 

Cantada que aborda. 
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3. SOBRE O PROGRAMA PALAVRA CANTADA NA SALA DE AULA E SEUS 

MATERIAIS: O LIVRO DO PROFESSOR, O LIVRO DO ALUNO, A PASTA, O CD E O 

DVD 

 

Ao elaborar a Coleção PALAVRA CANTADA NA ESCOLA, consideramos que nem 

todas as escolas têm um professor especialista na área de Música. Pensando nessa 

realidade nacional, os autores desta coleção são professores que estão em sala de aula 

e, com assessoria de especialistas em Música, Corpo e Movimento e Pedagogia, 

escreveram propostas que atendem ao perfil dos educadores que adotarão o programa 

PALAVRA CANTADA NA ESCOLA em sua rotina escolar. 

 

Desta forma, cada atividade proposta no material sempre irá contemplar orientações 

para a abordagem pedagógica em sala de aula de modo a contemplar garantidamente 

a música e o brincar, contando com uma conexão integral com as propostas da BNCC 

para cada uma das faixas etárias já citadas para as quais o material foi criado. 

 

No livro do professor (a ser acompanhado pelo livro do aluno, pasta, CD e DVD) sempre 

haverá de forma bastante visível e discriminada uma menção direta aos objetivos dos 

campos da experiência expressos no documento do segmento da Educação Infantil e 

das competências e habilidades presentes no documento dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental da BNCC. 

 

O programa PALAVRA CANTADA NA ESCOLA, portanto, considera os seguintes 

princípios gerais apontados pela BNCC e abaixo descritos: 

 

i. Como documento orientador dos currículos nacionais, a BNCC declara o que deve ser 

ensinado e aprendido em cada faixa etária, escrito por meio de objetivos, habilidades e 

competências, 

ii. Direitos de aprendizagem são apontados como um posicionamento democrático que 

considera a diversidade brasileira e que, por meio da BNCC, busca garantir que todas 

as crianças e jovens tenham acesso ao conhecimento histórica e socialmente 
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construído, independente do local em que habitem. Tornar a aprendizagem um direito 

amplia o significado do que é aprender, 

iii. As competências gerais tratam de 10 temas que serão trabalhados ao longo da 

Educação Básica abordando aspectos relacionados ao conhecimento, como por 

exemplo, “Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade; continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa.” Definem 

também competências sócio emocionais, como a competência 9: “Exercitar a empatia, 

o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo 

o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.” 

iv. Para o Ensino Fundamental, destacamos algumas habilidades relacionadas à área de 

Linguagens como Dança e Música. Seguem alguns exemplos citados no documento da 

BNCC: 

 

•  (EF15AR08): Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança 

presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o repertório corporal, 

• (EF15AR15): Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, 

reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de 

instrumentos musicais variados. 

 

v. A organização da BNCC por Campos de Experiências na Educação Infantil possibilita 

uma maior integração entre os conhecimentos das áreas, oferecendo ao professor a 

possibilidade de observar e avaliar as crianças de forma integral. Consideramos que 

essa organização trouxe ganhos importantes para o currículo da Educação Infantil. 

 

vi. Para a Educação Infantil, destacamos alguns objetivos relacionados ao Campo da 

Experiência “Traços, sons, cores e formas”, citados no exemplo a seguir: 

 

• EI03T06: Classificar objetos e figuras com suas semelhanças e diferenças. Esta 

habilidade se refere à Educação Infantil, na faixa etária de crianças pequenas (3 

anos). 
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Desta forma, diante do livro do professor (junto ao livro do aluno, pasta, CD e o DVD) 

torna-se evidente a relação apontada no programa PALAVRA CANTADA NA ESCOLA 

e as demandas pedagógicas da BNCC, previstas no currículo nacional, ainda que o 

projeto tenha a música e o jogo corporal como seu eixo motivador. 

A adoção do programa PALAVRA CANTADA NA ESCOLA pressupõe um treinamento 

aos educadores, realizado por sua equipe de especialistas. Trata-se de oficinas nas 

quais o material é apresentado e vivenciado diretamente a partir das propostas de sala 

de aula nele contidas a serem desenvolvidas diretamente com os alunos, de modo que 

a abordagem prática e sua conexão com a BNCC sejam identificadas e compreendidas 

pela equipe docente para posteriormente ganhar vida na rotina escolar. 

Vale dizer que a treinamento será definida com o contratante, em função das demandas 

locais e necessidades específicas da rede de ensino que adquire o programa 

4. SOBRE O TREINAMENTO. 

O treinamento será realizado em três momentos: 

• Panorama geral da Coleção Palavra Cantado na Escola (concepção teórica e 

pedagógica junto à apresentação do material – livro do professor, livro do aluno, 

pasta, CD, DVD) 

• Oficina prática, onde o foco é que os educadores possam aprender fazendo, 

conversando e vivenciando as propostas antes de realizá-las com as crianças; 

• Apresentação dos brincantes (educadores especialistas em música e brincadeira 

do cancioneiro tradicional da infância brasileira, além do acervo do Grupo Palavra 

Cantada). 

 

OU SEJA, O PROGRAMA PALAVRA CANTADA NA ESCOLA OFERECE O 

CONTATO COM A MÚSICA E A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO CORPORAL 

ATRAVÉS DA CONEXÃO COM OBJETIVOS, HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

INTEGRALMENTE CONECTADOS COM AS APRENDIZAGENS PREVISTAS PELA 

BNCC, MEDIADOS POR MATERIAL LÚDICO E INOVADOR, ONDE APRENDER É 

INTERAGIR, VIVENCIAR E EXPLORAR POSSIBILIDADES MÚLTIPLAS DO 

APRENDIZ EM UMA AÇÃO DINÂMICA E ATIVA COM O SABER. 


