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PROPOSTA PARA ADOÇÃO DO MÉTODO BRINQTOC EM SUA ESCOLA 

Com a volta da música para o espaço escolar, nós da Brinqtoc temos soluções didáticas 

modernas e eficientes para contribuir com o professor na elaboração e aplicação do 

planejamento musical diário e anual, das escolas regulares da  Educação Infantil às séries 

iniciais do Ensino Fundamental.  Nosso trabalho apoia-se em rico material didático, 

composto por Livros com CDs para o professor e para o aluno, conjuntos de jogos para o 

ensino do ritmo ; kits de materiais interativos para o ensino das notas e métodos de ensino 

de instrumento para criação de oficinas de prática instrumental.  

Todo o projeto abrange a faixa etária entre 04 e 10 anos de idade e tem como ponto de 

partida, os cursos e oficinas para professores. 

 

Sobre a Brinqtoc – Pedagógicos Musicais 

Criada e desenvolvida pela professora Acacia Picoli, a Brinqtoc representa um método 

especializado no ensino musical infantil, cuja proposta é facilitar o ensino e aprendizado 

musical da criança, de modo que o brincar compareça em todo o processo educativo, ao 

mesmo tempo em que, de maneira interativa, os processos mentais superiores que 

envolvem o pensamento lógico sejam também estimulados. 

A proposta apoia-se em recursos didáticos concretos que tornam o ensino interativo e 

lúdico, estruturados nos elementos básicos da simbologia musical, o que auxilia o professor 

em suas aulas, dispensando,  explicações complexas e extensas. As atividades partem de 

vivências concretas de corpo voz e movimento  que pouco à pouco convergem em direção 

à experiências de raciocínio e pensamento lógico abstrato, aproximando a criança dos 

conceitos estruturais da música, focalizando o processo de leitura e escrita, tão necessário 

ao desenvolvimento do indivíduo e da atividade em si. 

Para divulgar a metodologia, a Brinqtoc realiza oficinas, cursos e workshops direcionados a 

professores de música ou de ensino regular em escolas e instituições que queiram 

conhecer e adotar o método. A carga horária é sempre flexível e adaptável  à realidade da 

escola para atender ao maior número de profissionais possível. 

 

 



 

Recursos Oferecidos    

A proposta da Briqntoc apoia-se em três pilares. São eles: 

1º  Cursos de Formação Continuada para professores da Educação Infantil às series Iniciais. 

2º  Livros Didáticos para o aluno e guias de orientação  para o professor. 

3º  Kits de materiais didáticos para alunos e professores, dispostos em acordo com os conteúdos de 

cada volume do livro. 

1º  Dos Cursos de Formação Continuada 
 

A proposta pedagógica dos cursos e oficinas da Brinqtoc é apresentada em dois formatos distintos, 

para atender com exclusividade os dois segmentos da educação básica, sendo o primeiro 

direcionado à Educação Infantil e o segundo às séries iniciais do ensino fundamental.  Seus 

conteúdos são  organizados com base na sequencia  apresentada nos livros da coleção   

“Encantando com a Música”,  respeitando o nível escolar das crianças.  Os cursos apresentam carga 

horária flexível e adaptável às necessidades da escola,  podendo ser na modalidade de Oficinas de 

8h ou  16 ou na modalidade de cursos com carga horária de 24 ou 40 horas,  sendo sugerido que 

sejam realizados aos finais de semana.  

1 – Curso A ( Oficina ) de Musicalização na Educação Infantil 

 2 – Curso B ( Oficina ) de  Educação Musical para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

 1 - Curso A ( Oficina ) de Musicalização na Educação Infantil 

Esta modalidade é direcionada para professores em geral, que atuam neste segmento e prioriza a 

sensibilização e vivência musical como primeiro passo no processo de musicalização da criança.  

Baseia-se no exemplo do que acontece com o aprendizado da língua materna, onde primeiro 

aprende-se a falar para só então iniciar  o processo de leitura e escrita.  Nessa perspectiva o 

professor fará contato com os elementos da constituição musical por meio de vivências de corpo, 

voz e movimento e manuseio de materiais didáticos sonoros e visuais, objetivando preparar-se para 

iniciar a criança por meio desse mesmo processo, de modo à  estabelecer-se uma conexão entre os 

elementos do som ora  vivenciados e os elementos da constituição musical, com os quais a música 

irá se organizar, preparando o aluno para compreender o processo de linguagem musical  sonora e 

escrita que virá em seguida. 

 2 – Curso B ( Oficina ) de Educação Musical para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

O objetivo desta modalidade é preparar o professor para compreender a simbologia musical sob 

um novo paradigma, introduzindo uma nova abordagem para o desenvolvimento da Leitura e 

Escrita Musical, a fim de que possa atuar com e por meio da música, inserindo a criança do ensino 

fundamental básico, neste universo. Propõe dessa forma, que todos os elementos que fazem parte 

da simbologia musical,  compareçam materializados por meio de jogos e recursos didáticos 



 

concretos, permitindo a interação lúdica, mas racional com os elementos constitutivos da música, 

contribuindo a que educadores, que não têm conhecimento musical específico possam fazer 

contato com os fundamentos da escrita musical e sua constituição sonora e escrita, tornando-se 

capazes de trabalhá-los em suas aulas, através de um planejamento consciente. Visa ainda 

proporcionar a estimulação do raciocínio lógico da criança, fazendo a mediação entre os elementos 

sonoros e sua escrita formal de maneira lúdica e interativa, estimulando os três princípios do 

desenvolvimento humano: O PENSAR, O FAZER e o APRECIAR MUSICAL. 

2º Dos Livros e Materiais Didáticos da Coleção Encantando com a Música  
 

Os Materiais didáticos da brinqtoc correspondem aos seguintes recursos: 
- Livros didáticos da Coleção Encantando com a Música, Volumes 1, 2 e 3 apropriados às séries 
iniciais do ensino fundamental.  
- Livros de Instrumentos da Coleção Brinqtoc Instrumentos: Brinqtoc Teclado, Brinqtoc Violão e 
Brinqtoc Flauta destinados às oficinas extra- curriculares.  
- Guias do professor correspondentes à cada livro da Coleção encantando com a Música, com 
orientações para o professor, no uso dos livros, jogos e outros materiais. 
- Manuais de instruções dos jogos e materiais interativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
          
 
 
 
Encantando com a Música         Encantando com a Música     Encantando com a Música 
       Musicalização Infantil          Volume 1                    Volume 2 
 
 
1º  “Encantando com a Música” Musicalização Infantil - Livro do Aluno 

É o primeiro livro da coleção Encantando com a Música e foi elaborado para atender  às séries 
iniciais do ensino fundamental do 1º ao 2º ano.  Com atividades lúdicas e vivenciais, seus  
conteúdos convertem-se em experiências que exploram o conhecimento físico do som e sua 
aplicabilidade na constituição musical.  Estes são introduzidos por meio de explicações simples e 
em seguida fixados por meio de exercícios e atividades de corpo e movimento, envolvendo a 
utilização de material didático concreto. Nas páginas finais, encontra-se um Caderno de atividades, 
para o professor construir novos exercícios e assim personalizar e enriquecer ainda mais as suas 
aulas 

   



 

      “Encantando com a Música” Musicalização Infantil - Livro do Professor  

Traz dinâmicas que orientam o professor na utilização do livro do aluno e do material didático 

correspondente. Auxilia  na elaboração do planejamento, trabalhando com os elementos 

fundamentais da constituição musical , propiciando ao professor maior clareza na compreensão e 

elaboração do material de trabalho. Todos os conteúdos que  comparecem no livro, são 

apresentados em forma de jogos e materiais didáticos interativos.  

Resumo dos Conteúdos  
Os Sons / Os sons a nossa volta / Os sons dos animais / Os sons de casa / Os sons da rua / Os sons 
corporais / Os sons dos instrumentos / Caracteres do Som: Altura / Intensidade / Duração /  
Andamento / Pulsação /  A Pulsação na natureza / Pulsação Musical  / Divisão da Pulsação / 
Compasso / O compasso na Música / Ritmos Básicos. 
 
 
2º “Encantando com a Música” Volume 1 - Livro do Aluno 

É o segundo livro da coleção. Foi elaborado para aproximar a criança do processo de leitura e 
escrita musical em  forma de estudo dirigido. Seus conteúdos  são tratados de maneira lúdica e 
interativa, utilizando elementos do universo infantil, como formas e cores que representam notas e  
figuras musicais.  Traz adesivos e elementos para colorir, estimulando a coordenação motora e o 
raciocínio lógico através do manuseio de jogos e de materiais didáticos complementares aos 
conteúdos, que são tratados de forma vivencial e  interativa. Acompanha um CD com 12 músicas 
cantadas e tocadas em play back,  destinadas a introduzir os conteúdos apresentados.   
 
“Encantando com a Música” Volume 1 - Livro do Professor  

Traz orientações e dinâmicas que auxiliam o professor na utilização do livro do aluno e seus 

materiais e jogos correspondentes. Oferece conteúdo para elaboração do planejamento de aula 

diário e anual. Acompanha CD com recursos sonoros e Músicas cantadas e com play back. 

Resumo dos Conteúdos  
 

Os Sons – Os sons a nossa volta / Sons graves e sons agudos 
As notas musicais / As notas no teclado / As cores das notas musicais / Escala Musical / Construindo 
o pentagrama / O pentagrama / A pauta musical / As claves / As Notas nas linhas e nos Espaços / 
Ritmo / O Ritmo das palavras / Pulsação / As figuras musicais / Blocos rítmicos / Os nomes das 
figuras / Pausas  / Composição rítmica. 
 
 
3º “Encantando com a Música” Volume 2 - Livro do Aluno 

É o terceiro  livro da coleção e propõe de maneira interativa e lúdica continuar e aprofundar o 

estudo iniciado no volume I. Possui CD com canções relativas aos conteúdos e atividades com 

adesivos e muitos elementos para colorir.  O professor conta ainda com uma linha de materiais e 

jogos para fixação dos conteúdos apresentados, o que torna o aprendizado mais divertido e 

significativo.   



 

“Encantando com a Música” Volume 2 - Livro do Professor  

Traz orientações e dinâmicas que auxiliam o professor na utilização do livro do Aluno. Propõe o 

ensino da teoria musical por meio de atividades vivenciais lúdicas e interativas, extraindo todas as 

possibilidades educativas que a música oferece, tornando-se elemento indispensável ao 

planejamento musical diário. 

Resumo dos Conteúdos 
A Escala Musical / Linhas e Espaços Suplementares / A Clave de Fá / A Pauta Dupla / Notas nas 
Linhas e Notas nos Espaços / Intervalos / Intervalo de Tom e Semitom / Intervalos na Escala / 
Intervalos no Instrumento / Semitons / Intervalos no Pentagrama / Sons Longos / Figuras Musicais / 
Os Nomes das Figuras / Valor Relativo das Figuras / Compassos / Valor Absoluto das Figuras /  
Pausas / Figuras de Pausa / Ligadura / Figura Pontuada. 
 
 
3º Dos Jogos e Recursos Materiais 
Os Recursos materiais da Brinqtoc correspondem à uma série de materiais concretos que 

materializam os conteúdos didáticos disponíveis nos livros.  São aproximadamente 55 itens 

divididos em materiais para o ensino do Ritmo, materiais para o ensino das notas, materiais para 

uso do aluno e materiais para uso do professor, que comparecem agrupados na mesma ordem e 

disposição dos conteúdos dos livros. Para adoção da metodologia Brinqtoc, sugerimos além da 

contratação do curso de formação para professores, a aquisição dos materiais didáticos listados 

abaixo:  

     

      

       
  

 

       

  

   Kit  do Professor      Pentagrama Magnético Grande 

                        

 

  

            

            

  

 

   

 



 

           

 

 

      

 

 

          

                

 

 

 

 

 

     

 

Acacia Maria Picoli  -Bacharel em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo ( UFES )  

com Especialização em Psicopedagogia pela Faculdade Saberes ES e Docência do Ensino Superior pela 

Universidade Gama Filho. Curso Técnico em Teoria Musical e Clarineta, pela Escola de Música do Espírito 

Santo (EMES). Autora do Método de Musicalização e Leitura Musical Infantil Brinqtoc – Jogos e 

Materiais interativos, Especialista no Ensino Musical Infantil, autora da Coleção “Encantando com a 

Música” Livro e CDs para Educação Musical. Multi-Instrumentista, professora de Violão, Teclado e Flauta 

doce Infantil.  

 

Contatos  

www.brinqtoc.com.br    

brinqtoc@gmail.com 

telefones: (27) 3323 5058 / 99980 1513 / 99811 5058 
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FAÇA AQUI SEU ORÇAMENTO CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES ABAIXO 

ORÇAMENTO DO CURSO 

Valor hora aula do Curso  R$ 150,00 

Opções de Carga Horária: 8 h  /  16 h / 24 h ou 40 h 

Número de Participantes: Cada Oficina deverá ter no máximo 50 participantes 

Valor individual do Material Didático, incluindo Apostila com CD: R$ 30,00 p 

Obs.: As despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação ficam à cargo do contratante. 

O cálculo  

Carga Horária Escolhida ______ horas R$ __________ 

Número de Participantes  ______pessoas R$ __________ 

Valor total do Curso  R$ __________ 

 

ORÇAMENTO DOS LIVROS 

Valor unitário do Livro R$ 81,00 

Preenche com a quantidade de alunos por série 

Quantidade de alunos 1º ano ______alunos R$ __________ 

Quantidade de alunos 2º ano ______alunos R$ __________ 

Quantidade de alunos 3º ano ______alunos R$ __________ 

Quantidade de alunos 4º ano ______alunos R$ __________ 

Quantidade de alunos 5º ano ______alunos R$ __________ 

Valor total de Livros   R$ __________ 

Obs.: No caso de escolas particulares cada aluno adquire o seu livro, no caso de prefeituras, a 

aquisição dos livros será feita pelo órgão público, calculando a quantidade de alunos. 



 

 

ORÇAMENTO DO MATERIAL  DO PROFESSOR 

Valor do Kit do professor para Musicalização ( Curso A ) R$ 701,00 

Valor do Kit do professor para Educação Musical ( Curso B ) R$ 612,00 

Preencher a tabela abaixo com a quantidade de kits por segmento 

 

Quant Kits musicalização  1º e 2º anos ___________ R$ 

__________ 

Quant  Kits educação musical 3 º 4 º e 5º anos ___________ R$ 

__________ 

Valor total dos Kits  R$ 

__________ 

 

 


