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O “Zuando Som nas Escolas”, traz a riqueza do universo infantil,
envolvendo a comunidade escolar em um ambiente descontraído,
onde a literatura e a música são protagonistas.
O que é?
Neste projeto, o Zuando Som traz a música como uma proposta
inovadora, uma alternativa didática que possibilita ampliar o
interesse do aluno no processo de aprendizagem e aprimoramento
da leitura e escrita, oferecendo a letra da música como um material
a ser brincado. Crianças e adultos interagem com o que está sendo
cantado durante os apresentações. As imagens trazidas nas letras
das músicas, levam o público à reflexões sobre o cotidiano escolar.
Mais tarde, as crianças são provocadas a escreverem suas próprias
impressões dentro do contexto social em que estão inseridas,
transformando ideias em canções. .
Todos os encontros serão registrados através de imagens, vídeos e
amplamente divulgadas nas mídias sociais e no site oficial do
Zuando Som, possibilitando a interação entre as escolas e a
comunidade escolar. 
No Zuando Som, a letra da música é percebida como gênero
literário. E a fim de enriquecer o trabalho do professor em sala de
aula, além das apresentações também será realizado um workshop
com os professores de “Musicalizaçāo Literária” com a finalidade de
contribuir na formação continuada do professor que visa além do
conhecimento específico, uma vivência lúdica que forneça subsídios
para que a sua ação docente não esteja descolada da realidade.
Pretende-se no workshop apresentar e discutir alternativas através
da sensibilização musical e literária que possibilitem o maior
envolvimento do professor com o cotidiano escolar.
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OJUSTIFICATIVA DO PROJETO: 
Em tempos de apelos midiáticos é fundamental que a iniciação de
um indivíduo comece em suas primeiras noções de ensino, ainda
criança, para que seu desenvolvimento seja pleno e integral. Levar
eventos de qualidade artística à sociedade como um todo, através
de encontros que apontem maneiras eficazes de aproximar os
alunos do universo das diversidades culturais é um dos meios de
inserir o aluno na arte.

OBJETIVOS ( workshop Musicalizaçāo Literária)
1. Sensibilizar professores em relação à importância da música
aproximando a brincadeira do cotidiano escolar fazendo com que
compartilhem experiências e informações de forma interativa,
promovendo um maior comprometimento em suas ações, porém
sem perder a sensibilidade;
2. Proporcionar fundamentos, conceitos e procedimentos
adequados ao trabalho com a música, vislumbrando novos olhares
sobre a prática profissional, visando a motivação no cotidiano
pessoal e, desta forma, influenciando positivamente os alunos;
3. Questionar as canções veiculadas na mídia e suas implicações na
sala de aula;
4. Divertir através de situações encontradas nas canções do
“Zuando Som”, fazendo com que a música passe a ser um veículo de
comunicação lúdica; 
5. Promover situações de entretenimento e de troca de
experiências sensoriais entre os participantes.
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OBJETIVOS DO PROJETO (apresentações)

1. Estimular a pesquisa, exploração e a identidade sobre temas
relacionados a cultura da comunidade onde a escola está inserida;
2. Incentivar o hábito pela leitura;
3. Perceber a leitura, a escrita e a canção como elementos
construtores da cultura no processo educacional;
4. Conhecer, apreciar e adotar atitudes de respeito diante da
variedade de manifestações literárias e musicais.

Metodologia
O projeto acontece em três momentos:
1° Momento:
  Realização de. apresentações no formato voz e violão em todas as
escolas de Ensino fundamental I (1 ao 5 ano)  divididas em duas
apresentações por escola em turnos inversos;
Os encontros são interativos. Professores e alunos terão a
oportunidade de participar de rodas e brincadeiras cantadas
através de canções autorais que retratam o cotidiano da criança de
forma singular.
2° Momento:
Realização de encontros para compor canções em parceria com as
crianças relacionadas ao cotidiano escolar em que estão inseridas;
Também nesta fase do projeto, será realizada o workshop
“Musicalização Literária” para os professores.
3º Momento:
Apresentação das canções compostas pelos alunos para toda a
comunidade.
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1º momento - Apresentações 

@zuandosom 



2º momento - Criaçāo das canções 
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3º momento - Criaçāo das canções 
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Clipping 
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