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apresentação
Este trabalho é fruto de muitos anos de pesquisa e composição, sou educador musical e foco minhas 
atividades na primeira infância principalmente. Este pequeno guia de atividades brincantes e musi-
cais, assim como as canções gravadas que acompanham este guia, representam apenas um peque-
no pedaço das muitas atividades/brincaderias que foram compostas para as crianças. Composições 
pensadas para as atividades com música dentro da sala de aula com os pequenos, e que também 
auxiliam o trabalho dos educadores não musicistas em outros momentos dentro dos espaços edu-
cacionais.

A ideia de disponibilizar todo este conteúdo (que não estará somente neste 1º volume, em breve 
teremos mais um lançamento) gratuitamente para educadores e pais, é parte de um projeto maior, 
que é a tentativa de se criar uma rede de pessoas interessadas em uma educação mais lúdica e 
sensível. Espero que este grupo se conecte real e virtualmente, compartilhando ações, atividades, 
maneiras de pensar e agir, ampliando o trabalho do dia a dia de cada educador com suas turmas, e 
também fomentando um repertório diferente para as famílias brincarem em casa com seus filhos.

Assim, se você está em contato com este material, provavelmente você já foi, ou será em breve, 
convidado(a) a participar de um grupo, de uma lista de pessoas que trocarão brincadeiras, músicas 
e assuntos relacionados. Caso você não tenha sido convidado(a) a participar deste grupo, envie um 
e-mail para contato@artedacrianca.com.br solicitando a sua participação.

Espero, de coração, que este material auxilie educadores e famílias a brincarem, mantendo a esfera 
do prazer, da leveza, da ludicidade, ativada em suas vidas, o que certamente culminará em proces-
sos de paz, amor, cumplicidade, descoberta e saúde.

Shauan Bencks
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Agora estamos em um jardim, podemos estar de ver-

dade ou podemos usar a imaginação para que nossa 

sala seja um jardim. E nesse jardim iremos encon-

trar alguns moradores deste belo espaço. Quem é 

que mora no jardim, além das folhas, flores, da terra, 

quem mais? Sim, claro, os bichos do jardim, os seres 

vivos deste lugar, alguns bem pequenos, outros um 

pouco maiores, alguns rastejam, outros voam, outras 

andam, e alguns até rolam.

Que tal seguir a canção tentando imitar cada um des-

tes bichos do jardim? E depois que tal a gente mesmo 

escolher outros bichos e também tentar cantar e imi-

tar o jeito de cada um?

Podemos cantar, mesmo sem os instrumentos musi-

cais ou alguém tocando, podemos inventar o nosso 

jeito de brincar com os muitos bichos do jardim. Que 

tal?

No Jardim
eu vi uma borboleta voando no jardim
eu vi uma borboleta voando no jardim

tão bonitinha voava assim

voa borboleta, voa borboleta, voa borboleta, voa

eu vi um caracol rastejando no jardim
eu vi um caracol rastejando no jardim

tão bonitinho rastejava assim

rasteja caracol, rasteja caracol, rasteja caracol, 
rasteja

eu vi uma formiga andando no jardim
eu vi uma formiga andando no jardim

tão bonitinha andava assim

anda formiga, anda formiga, anda formiga, anda

eu vi uma tatu bola rolando no jardim
eu vi uma tatu bola rolando no jardim

tão bonitinho rolava assim

rola tatu bola, rola tatu bola, rola tatu bola, rola
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ampliando

Clique nos 
LINKS

poesia musicada - leilão de jardim
cecília meireles

https://youtu.be/i6i67jC2BsY

https://goo.gl/mpNLp0

o mundo secreto dos jardins
documentário

florzinha do meu jardim
https://youtu.be/6lWnf0KS_kA

SABIÁ LÁ NA GAIOLA
https://youtu.be/opu2nmqFROE

grupo triii

Borboleta
por Marisa Monte

https://youtu.be/lKC7Vz_nslQ

As Borboletas
Vinícius de Moraes e Cid Campos

Por Adriana Calcanhotto
https://youtu.be/L4_rvMJtcSA

Dona Árvore
Bia Bedran

https://youtu.be/0Zp94O8SfEo

Planta Bambolê
Palavra Cantada

https://youtu.be/AzLUrmhBJkA

joaninha
Kátia Teixeira

https://youtu.be/M3nw2D5Lc-0
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Olha que legal, uma música que conta a grande histó-

ria que é a vida de uma lagarta que se transforma em 

borboleta. A natureza é mesmo incrível e esta história 

da pequena lagarta é algo que sempre impressiona e 

deixa a todos, crianças e educadores, muito intriga-

dos, curiosos e felizes com esta maravilha de trans-

formação.

Vamos lá, nossa brincadeira começa com a lagarta 

comendo muito, comendo muitas folhas por todo o 

jardim que é a nossa sala, o nosso espaço, ou algum 

jardim de verdade.

Primeiro a lagarta come muito, vamos passeando com 

a canção e cantando Nhoc Nhoc Nhoc come muito a 

lagarta, fazendo um gesto com a as mãos, como se 

estivéssemos colocando muitas folhas em nossa boca, 

pois agora somos lagartas esfomeadas.

Em seguida a canção nos dirá que a lagarta vai fican-

do grande, enorme, e nós vamos andando com passos 

grandes, braços abertos, voz de gigantes, como se 

fôssemos grandalhões. E logo em seguida a música 

fica calma, pois a lagarta irá para seu casulo, e nes-

te momento todos se encolhem muito, se agaicham, 

ficam quietinhos, praticamente escondidos, viramos 

um casulo, até que…

Uma asa pra lá, uma asa pra cá, (os braços se abrem 

um de cada vez, como as asas saindo do casulo) e vi-

ramos uma borboleta, vamos dançando alegremente 

LAGARTA COMILONA

nhoc nhoc nhoc come muito a lagarta
nhoc nhoc nhoc come muito a lagarta

vai ficando grande, vai ficando enorme
vai ficando imensa e gigante a lagarta

depois vai morar em seu casulo
xiiiii

uma asa pra lá, uma asa pra cá
virou uma borboleta

voa, voa, voa, voa borboleta

pelo espaço, voando com braços abertos, comemo-

rando nossa transformação, que delícia, que leve, que 

divertido, agora sou uma bela borboleta.
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ampliando

Clique nos 
LINKS

https://goo.gl/FY20Kb

recriando a história de eric carle

https://goo.gl/HaxyTt

algumas imagens do Livro

http://www.eric-carle.com/

site do autor - eric carle

livro: uma lagarta muito comilona
autor: eric carle

Veja os videos deste site, as artistas do grupo 
são profissionais, mas não deixam de ser um 
exemplo, um guia, de como ser expressivo(a) 

ao contar uma história.

http://cantaeconta.blogspot.com.br/
https://youtu.be/wIVC_K9aqUA

canta e conta

Outro grande grupo de narração de histórias 
com música. Sigam nas redes sociais, vejam 

videos e brinquem muito.

https://pt-br.facebook.com/historiasdebrincar/
https://youtu.be/2f7hXRe7rAg
https://youtu.be/2mjI3u13dho

histórias de brincar

Uma grande narradora de histórias, atriz, mu-
sicista e escritora. AnaLu não poderia faltar 
nestas referências. Seu curso de narração é 
incrível, assim como seus livros e áudios que 

podemos encontrar na internet, vejam os links:

http://www.fazeconta.art.br
https://soundcloud.com/ana-luisa-lacombe

ana luísa lacombe

Esta canção da Lagarta Comilona nasceu após 
a leitura do livro de Eric Carle, um livro bastan-
te conhecido em muitas escolas. Então, coloca-
mos aqui algumas referências sobre o livro, so-
bre possibilidades de criação e recriação com as 
crianças, e também sobre narração de histórias.
Aproveitem os links, com imagens e áudios gra-
tuitos para utilizar de imediato.
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Vocês já viram um beija-flor? Esta bela ave que voa 

muito rápidamente e que realmente beija as flores 

para buscar seu alimento? Eles são lindos não são?

Você sabia que os beija-flores são uma dos menores 

pássaros do mundo? Sabiam que a luz do sol bate em 

suas penas e então nos parece que elas mudam de 

cor? Estes pássaros são muito incríveis.

Que tal a gente imaginar que um beija-flor está pou-

sando em nossas mãos? É bem difícil isso acontecer, 

mas vamos deixar nosso pensamento voar.

Uma de nossas mãos ficará aberta, à espera do pouso 

do beija-flor, já a outra será um beija-flor, voando, ba-

lançando suas asas que podem ser nosso nosso dedão 

e nosso dedinho, o mindinho.

Ou quem sabe não pegamos um pedaço de pano, bem 

leve e colorido para que sejam nossos beija-flores e 

que então voem pela sala, pela nossa casa, antes de 

pousarem em nossas mãos.

A canção vai dizendo cada momento e movimento. 

Na primeira parte, no céu, na imensidão, o beija-flor 

está voando pelo espaço.

Em seguida pousa em minha outra mão, quando voa 

“para cá”, como se estivessem balançando levemente 

nosso amigo, fazendo carinho nele em nossas mãos 

e quando “voa para lá” é quando novamente levanta 

voo e voltamos à canção, explorando o espaço.

BEIJA FLOR OU COLIBRI
beija-flor ou colibri no céu, na imensidão
beija-flor ou colibri aqui na minha mão

beija-flor ou colibri, voa, voa para cá
beija-flor ou colibri, voa, voa para lá
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ampliando

Clique nos 
LINKS

A composição desta canção tem algumas histó-
rias, entre elas a conexão com este livro.

Uma dica é ler o livro para as crianças e ao final 
cantar a canção e brincar com os lenços e ou-

tras ideias que vocês possam criar.

https://goo.gl/WmMLuP

O Prof. Carlos Kater é uma pessoa que admiro 
muito, um educador musical muito importante 

para o Brasil e para o mundo.
Em um de seus livros ele inclui um CD com can-
tos de pássaros, entre outros animais, e desta 
maneira nos ajuda a perceber sons de um jeito 
diferente. Sempre indico este livro, assim como 
alguns links abaixo do querido Carlos. E claro, 
entre os sons do livro está o som do beija-flor 

também.

http://carloskater.com/
https://goo.gl/bgwSJB

Este próximo link é de um video do Grupo Bei-
ja Fulô, com uma canção que uso bastante em 
aula, canção do beija-flor beijando a florzinha.

https://goo.gl/OmIqGS

Também indico o documentário abaixo, sobre 
este lindo e incrível pássaro, sobre sua imensa 
rapidez e capacidade de ficar parado no ar. Vale 

muito assistir e levar para os pequenos.

https://goo.gl/a9s9Iv
https://goo.gl/k97tyT

amor circular - livro carlos kater - eraumavez...
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Agora vamos trazer para nossa roda este belo pano. 

Um pano que pode se transformar no que a gente 

quiser. Em um rio, ou mar, em um céu, em uma vela 

de jangada, numa rede de pescadores, ou até mesmo 

em uma cabana.

Mas antes nosso pano sempre precisa ser lavado, 

como antigamente, lavados esfregando com as mãos.

Com o pano bem aberto no meio da nossa roda vamos 

colocar, de brincadeira, um pouco de água, balançan-

do as mãos e emitindo um som (xiiiiiii). Agora um 

pouco de sabão, também balançando as mãos e com 

o mesmo som (xiiiiiii).

Cada um segura seu pedacinho de pano e vamos la-

var. Com toda a atenção ao momento calmo da nossa 

música, na hora de passar as mãos. Todos prontos?

Agora nosso pano está limpo, que delícia, que cheiro 

de roupa limpa, agora podemos brincar de se escon-

der, fazer uma cabana onde cada um segura a sua 

parte do pano, coloca na cabeça, sem sair do lugar, 

vamos lá.

* depois brinque transformando nosso pano em uma 

rede de pescadores, trabalhando a cultura da “Puxa-

da de Rede”, com cantos que são muito utilizados na 

Capoeira. Vejam as dicas nos links da próxima página.

LAVANDO A ROUPA - ESCONDER
lavando a roupa com sabão
lavando a roupa com sabão

esfrega, esfrega, esfrega
esfrega, esfrega, esfrega

bate, bate, bate
bate, bate, bate

passa a mão, passa a mão
passa a mão pra ficar bom

eu vou me esconder
estou escondido, estou escondido

me escondi, me escondi
apareci, apareci

olha eu aqui
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ampliando

o canto das lavaderias

www.bit.ly/lavadeiras1
www.bit.ly/lavadeiras2
www.bit.ly/lavadeiras3
www.bit.ly/lavadeiras4

cantos de trabalho

www.bit.ly/2cJcEOa
www.bit.ly/2dzpEYr
www.bit.ly/2dkmCry

Clique nos 
LINKS

Canto de Puxada de Rede, gravado pela Sinfo-
nia de Arame, um belo e fundamental disco de 

cultura popular brasileira.

https://youtu.be/8cG4Hlm1co0

Outra gravação do mesmo grupo, ótima para 
embalar atividades de pintura, construção, mo-

delagem, por exemplo.

https://youtu.be/Pme7IfmXUoM

Puxada de rede

puxada de rede - maculele
https://youtu.be/m8uM-5lVpXo
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E o Tatu Bola de jardim, vocês conhecem? Um bichi-

nho bem pequeno, cheio de patinhas, mas que não 

anda muito rápido e quando se sente ameaçado se 

encolhe e vira uma bolinha, já viram?

As crianças também gostam muito de rolar pelo chão, 

e realmente isso é muito divertido. Então porque não 

uma canção para que todos brinquem de se transfor-

mar em um Tatu Bolinha e rolar à vontade, experi-

mentando esta brincadeira de maneira leve, devaga-

rinho, sem pressa, ao som de uma melodia calma que 

também poderá ser utilizada para relaxamento.

Uma boa ideia é começar rolando pelo chão, imitando 

um Tatu Bolinha, e depois assim que a música aca-

bar, todos permanecem deitados no chão, para o fim 

da aula, talvez até cantando uma outra canção, como 

aquela de massagear (Para Descansar). Vamos tentar 

isso?

TATU BOLINHA
tatu bola vai rolando no jardim

bolinha se escondendo de mim

pela grama, pelas folhas, pela terra

também vou rolar, vou fazer de conta

experimentar essa brincadeira

vou me transformar num menino bolinha

vou me transformar numa menina bolinha
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ampliando

Clique nos 
LINKS

tatu bolinha - armadilidium vulgare
https://youtu.be/TYvJgsr59Vs

A importância de rolar, pular e dançar
https://goo.gl/Nz7NLB

Mais uma dica de livro que poderá fazer parte 
da brincadeira com a música Tatu Bola.  

Trata-se do livro TATU BALÃO, de Sônia Barros.
As ilustrações de Simone Matias são lindas.

https://goo.gl/w2ozFj

tatu balão - livro segni mossi
Sobre movimento, arte, dança e muito mais é 
preciso conhecer o trabalho do Segni Mossi.

Um projeto de pesquisa com oficinas para adul-
tos, crianças e de formação para educadores.
Um projeto italiano, muito inspirador. Mesmo 

com a barreira da língua extrangeira é possível 
ver os videos, segui-los no facebook. São traba-
lhos incríveis, profundos, e que podemos usar 

como inspiração com nossas crianças.

http://www.segnimossi.net/
www.facebook.com/segnimossi/
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É hora de colocar as almofadas todas no chão da sala, 

apagar ou ao menos diminuir as luzes. Talvez seja 

uma boa ideia ter um abajur ou produzir um com a 

turma.

Vamos massagear nosso corpo, começando pelos pés 

e seguindo a canção.

Também podemos fazer bolinhas de massagem, com 

meias, ou conseguir bolinhas com guizos e massage-

adores.

Os amigos podem massagear uns aos outros com 

muita delicadeza, o momento é de descanso.

Aproveite também esta canção mesmo quando quiser 

relaxar sem a massagem, é uma delícia.

PARA DESCANSAR
para descansar um pouquinho

vou massagear seu pézinho

para descansar um pouquinho
vou massagear sua barriga

para descansar um pouquinho
vou massagear sua mãozinha

para descansar um pouquinho
vou massagear sua cabeça
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toque sutil

www.bit.ly/2dHUbnc
www.bit.ly/2dzvoRM
www.bit.ly/2di9JQs

imagem: casa redonda

SHANTALA

www.bit.ly/2cJfEtU

A Shantala é uma massagem milenar indiana, 
sem registro de quando surgiu exatamente em 
Kerala no Sul da Índia. Foi descoberta quando 
o médico francês Frédérick Leboyer, de passa-

gem pela Índia, se deparou com a cena de uma 
mulher num calçada pública massageando seu 
bebê. Seu nome era Shantala, ela era paraplé-
gica e estava numa associação de caridade em 

Pilkhana, Calcutá.

www.bit.ly/2dwkDPk
www.bit.ly/2dzw2U9

canções para relaxar

ampliando

Clique nos 
LINKS

trabalho acadêmico sobre o Toque
Vitória vai à escola : o papel da afetividade na 
formação de professores da educação infantil

https://goo.gl/cok4g5

a importância
A importância do toque para o desenvolvimento 

saudável da criança
https://goo.gl/sVo2L7

Meu neném - palavra cantada
Muita gente conhece e é fã da Palavra Cantada, 
mas também tem muita gente que não conhece 
este disco, que é mais antigo, e que é maravi-

lhoso para relaxar, massagear, dormir.

http://palavracantada.com.br
https://goo.gl/PrR9jZ



Brincando com Música - artedacrianca.com.br

cifras
Se você é musicista poderá tocar todas as canções deste 

guia de brincadeiras com as notações a seguir.
Caso você ainda não toque nenhum instrumentos, veja as 
dicas nas páginas 23 e 24 sobre video-aulas pra começar a 

aprender violão ou ukulele.



17

Brincando com Música - artedacrianca.com.br

E                         B7
lavando a roupa com sabão
E                         B7
lavando a roupa com sabão

E
esfrega, esfrega, esfrega
esfrega, esfrega, esfrega
B7
bate, bate, bate
bate, bate, bate

B7            E     B7          E
passa a mão, passa a mão
B7            E          B7    E
passa a mão pra ficar bom

E                          B7
eu vou me esconder
                     E      B7               E
estou escondido, estou escondido
       B7    E         B7     E
me escondi, me escondi

    B7  E         B7     E
apareci, olha eu aqui
    B7  E         B7     E
apareci, olha eu aqui

LAVANDO A ROUPA - ESCONDER
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      E                  A      B7               E
eu vi uma borboleta voando no jardim
      E                  A      B7               E
eu vi uma borboleta voando no jardim
            A          B7        E
tão bonitinha voava assim

E                       B7                                           E
voa borboleta, voa borboleta, voa borboleta, voa

eu vi um caracol rastejando no jardim
eu vi um caracol rastejando no jardim
tão bonitinho rastejava assim

rasteja caracol, rasteja caracol, rasteja caracol, rasteja

eu vi uma formiga andando no jardim
eu vi uma formiga andando no jardim
tão bonitinha andava assim

anda formiga, anda formiga, anda formiga, anda

eu vi uma tatu bola rolando no jardim
eu vi uma tatu bola rolando no jardim
tão bonitinho rolava assim

rola tatu bola, rola tatu bola, rola tatu bola, rola

No Jardim
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E                   A               B7          E
nhoc nhoc nhoc come muito a lagarta
                     A               B7          E
nhoc nhoc nhoc come muito a lagarta

                      A                             E
vai ficando grande, vai ficando enorme
                      B7                           E
vai ficando imensa e gigante a lagarta

      B7
depois vai morar em seu casulo
xiiiii
uma asa pra lá, uma asa pra cá
                          E
virou uma borboleta

                  A    B7           E
voa, voa, voa, voa borboleta

LAGARTA COMILONA
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Dm7  Em   Dm7 Em    F             G     Am
beija-flor ou colibri no céu, na imensidão

Dm7  Em   Dm7 Em    F             G     C
beija-flor ou colibri aqui na minha mão

Em    F        Em  F  Em   F    G      Am
beija-flor ou colibri, voa, voa para cá

Em    F        Em  F  Em   F    G      C
beija-flor ou colibri, voa, voa para lá

BEIJA FLOR OU COLIBRI
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C      F                                 C
tatu bola vai rolando no jardim
     F                                     Dm7
bolinha se escondendo de mim
                                                 C      C7
pela grama, pelas folhas, pela terra

F                            F#º
também vou rolar, vou fazer de conta
G                    G#º
experimentar essa brincadeira
Am                                                   F   G
vou me transformar num menino bolinha
Am                                                   F   G
vou me transformar numa menina bolinha

TATU BOLINHA
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A                  A7  D  
para descansar um pouquinho
E                          A
vou massagear meu pézinho
A                  A7  D  
para descansar um pouquinho
E                          A
vou massagear minha barriga

para descansar um pouquinho
vou massagear minha mãozinha

para descansar um pouquinho
vou massagear minha cabeça

para descansar um pouquinho
vou massagear minha orelha

PARA DESCANSAR
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Para começar a aprender violão indico os 
videos do Cifraclub, gratuitos no youtube.

Clique para começar: 
https://goo.gl/qSGjeO
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Para começar a aprender UKULELE indico 
os videos do Ukulele Fácil, gratuitos no 

youtube. Clique para começar: 
https://goo.gl/O7D2IA
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o autor

Shauan Bencks é educador, músico, compositor, 
brincante e produtor cultural. Licenciado em Educação 
Musical pela UniSantanna em São Paulo/SP, também 
acumula diversos cursos de formação na área, como 
"Musicalização para Bebês" com Enny Parejo (Brasil), 
"Improvisação Livre" com Chefa Alonso (Espanha), "Mi-
rabolâncias Musicais" e "Baile do Colherim", com Este-
vão Marques (Brasil), "Narração de Histórias" com Ana 
Luiza Lacombe (Brasil), "Musicantes" com Carlos Kater 
(Brasil), "A Floresta Canta" com Magda Pucci e Berenice 
de Almeida (Brasil), "De Roda em Roda" com Teca Alen-
car de Brito (Brasil), entre outros. É professor de musi-
calização em espaços educacionais na capital e no inte-
rior do estado de São Paulo, mantém seu Atelier Musical 
na cidade de Americana/SP, com turmas e aulas indivi-
duais de musicalização e de formação para educadores. 
É compositor e músico da banda Música de Brincar  em 
parceria com a Casa do Brincar em São Paulo/SP e é res-
ponsável pelos sites "artedacrianca.com.br" e "shauan.
com.br", além de ministrar palestras com temas como 
"Educação Lúdica", "Brincando com Música na Primeira 
Infância" e "A Criatividade em Sala de Aula".
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referências

Arte da  Criança
www.artedacrianca.com.br

Angelo Mundy 
www.angelomundy.com.br/

Café Brasil Podcast 
www.portalcafebrasil.com.br/

Canela Fina 
www.grupocanelafina.com.br/

Carlos Kater
www.carloskater.com/

Casa do Brincar
www.casadobrincar.com.br/

www.facebook.com/casadobrincar/

Chico dos Bonecos
www.facebook.com/ChicoDosBonecos

Cris Bosch
www.facebook.com/crisboschbarulinhos

Do Ventre ao Quintal
www.doventreaoquintal.com.br/

www.facebook.com/doventreaoquintal 

Enny Parejo
www.ennyparejo.com.br/

Estevão Marques
www.estevaomarques.com/

Grupo Triii - Tv Triii
www.goo.gl/FDvkWx

Instituto Brincante
www.institutobrincante.org.br/

Eric Brandão
www.minhamelhorpalavra.blogspot.com.br/

Música da Gente
www.facebook.com/amusicadagente

Música Materna
http://www.musicamaterna.com.br/

Paulo Netho
http://www.paulonetho.com/

Revista ABEM
www.abemeducacaomusical.com.br

Rodrigo Libaneo
www.youtube.com/user/rodrigolibaniox

Sandra Oakh
http://www.ilhadalua.com/

Teca Oficina de Música
www.tecaoficinademusica.com.br/

Território do Brincar
www.territoriodobrincar.com.br/

Tiqueque
www.tiqueque.com/

Abaixo estão listados alguns dos muitos sites, e páginas nas redes sociais, por onde passeia o Prof. Shauan 
em sua permanente pesquisa em educação musical, arte, cultura, empreendedorismo, educação infantil e 
afins. Busque o que estes grandes educadores tem a oferecer, sem moderação, acesse cada link e além do 
material encontrado busque as referências que cada um destes grupos/artistas também utiliza pra seus tra-

balhos e conceitos. Muito se aprende e muita criatividade será despertada. Bom estudo.
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ficha técnica - disco
LAGARTA COMILONA

Shauan Bencks

Shauan Bencks: voz, violão e cavaquinho
Clara Barbieri: voz

Manuela Chavez: voz
Maria Clara: voz

Rodrigo Pança: caixa do divino, triângulo e pandeiro

Lavando a roupa - esconder
Shauan Bencks

Shauan Bencks: voz, violão, tambor, lata e ovinho
Clara Barbieri: voz

Manuela Chavez: voz

no jardim
Shauan Bencks

Shauan Bencks: voz e violão
Clara Barbieri: voz

Manuela Chavez: voz
Maria Clara: voz

Rodrigo Pança: agogo, djembe, pandeiro e caixa do divino

para descansar
Shauan Bencks

Shauan Bencks: voz, violão, programação

tatu bolinha
Shauan Bencks

Shauan Bencks: voz, violão e programação
Eric Brandão: guitarra

beija-flor ou colibri
Shauan Bencks

Shauan Bencks: vozes, violão e ovinho
Rodrigo Pança: djembe

Produção independente, todas as composições são de Shauan 
Bencks. Gravações realizadas de Setembro a Outubro de 2016 
no Rubato Gandaia HomeStudio e no Estúdio Bonham (com 
o grande amigo Ronaldo Rossato) em São Paulo/SP. Mixagem e 
masterização por Shauan Bencks no Rubato Gandaia HomeS-
tudio. O material em áudio, assim como este e-book são libe-
rados para download gratuito no site www.artedacrianca.com.br 
para fins educacionais e de lazer, sendo vedada a utilização para 
fins comerciais sem autorização do compositor.

LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DESTE MATERIAL
Atribuição-NãoComercial-

CompartilhaIgual 4.0 Internacional

Agradecimentos
A Aline Meneses, minha inspiração, por ter me chacoalhado para 
produzir este material logo, sair do sonho. A Eric Brandão par-
ceiro de todas as horas musicais e filosóficas, à banda Música de 
Brincar (Neco Gurgel e Felipe Galeano), à turma toda da Casa do 
Brincar (Lu, Léo, Tina, Camila, Cacau e muitos brincadores que 
energizavam minhas aulas). A Flora Poppovic e Estevão Marques, 
dois grandes educadores e meus gurus inspiradores, a turma dos 
“Bebês de Santo Amaro”, mamães e seus filhos para os quais 
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foi feita para vocês). A equipe Lar Jesus de muitos anos, nas 
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Agradeço também às muita coordenadoras das escolas por onde 
passei e que muito guiaram e ampliaram meus trabalhos, Valéria 
Dolme, Mônica Seabra, Kátia Sartori, do Lugar de Criança, Ana 
Maria do CCI Butantã, Rose e Rosália da Vila do Aprender. E aos 
meus educadores, mestres e amigos, Enny Parejo, Jéssica Maki-
no, Neide Esperidião, Tania Araujo, Ana Cristina de Paula, Isabel 
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Não posso esquecer de gente que tanto alimenta a minha alma, 

Todas as imagens utilizadas neste projeto gráfico são livres ou de 
direito autoral do autor.
Os vetores são livres, do projeto Freepik - http://br.freepik.com
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Paulo Straiotto, Samira Raide, Adriana e Beto Chavez, as linde-
zas Maria Clara e Manuela Chavez, Jr., Carla e minha flor Clara 
Barbieri, Lais Xavier, toda equipe Do Ventre ao Quintal, Thieni, 
Rogério, Benjamim e Catarina Fillippetti, Denise e Danilo Pater-
nostro, Rodrigo Pança, Flávio Tonnetti, Ricardo Barbosa, André 
Leonardo, Paulo Rowlands, Victória Bella, Mara Paixão, turma do 
Coletivo Oficina, Lenine, Bruno Giorgi, Jr. Tostoi, Zeca de Souza, 
todos do Voz Ativa Madrigal, Madrigal Amicitate, Cantores da 
Luz, Cia de Teatro Letra Jovem,  Lecka Prado, Eliabe Vicente, Ian 
Ferreira, minhas turmas na FAC-FITO e na UniSantanna, Edson 
Silva, turma do Sintonia de Amor. E meus alicerses, minha famí-
lia, meus pais Jorge e Rosana Bencks, meus irmãos Sharon (e 
Wanessa e Isa) e Sherman (e Gabi) e a família que venho aman-
do a cada dia mais, Fafá Carneiro, Zézão, Anderson, Lari, João, 
Léla e toda turma de Borda da Mata.
Mas o principal agradecimento vai para as crianças, todos os 
olhos que me guiam nesta caminhada com a educação musical. 
Obrigado amigos, sem vocês, sem a energia de vocês eu nada 
seria. Feliz de mim que arrisquei e fui de encontro a vocês para 
saber o que era e o que poderíamos fazer. Isso me faz a pessoa 
mais feliz do mundo, certamente.
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