
Currículo Mini - Shauan Bencks 
 

Shauan Bencks é músico, educador e compositor, licenciado em Educação Musical pela 

UniSantanna, em São Paulo/SP. 

Atua a mais de 10 anos, principalmente como educador da primeira infância, e é formador com 

temas ligados à Música e a Brincadeira na Educação Infantil e a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). 

É o criador do portal ARTE DA CRIANÇA e possui 2 CDs Digitais lançados e um Livro Musical com 

Guia de Atividades. Também criou os Cursos OnLine “Bebê em Movimento” e “Ukulele para 

Educadores e Pais” e a “Assessoria Musical para Educação Infantil”, a A.M.E.I.. 

 

Currículo Resumido - Shauan Bencks 
 

Shauan Bencks é músico, educador e compositor, formado em Licenciatura em Educação 

Musical pela UniSantanna, em São Paulo/SP. 

Com mais de 10 anos como educador, principalmente da primeira infância, é formador com 

temas ligados à Música e a Brincadeira na Educação Infantil e a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), atuando com grupos de educadores em espaços públicos e privados, assim como atuou 

em várias unidades da rede SESC, além de ser formador convidado do curso de extensão 

universitária PROEPRE, da Unicamp. 

É o criador do portal ARTE DA CRIANÇA, junto à psicomotricista Aline Meneses, onde 

compartilha informações sobre educação, arte, musicalização e desenvolvimento infantil. 

Possui 2 CDs Digitais lançados, um Livro Musical com Guia de Atividades e os Cursos OnLine 

“Bebê em Movimento” e “Ukulele para Educadores e Pais”, além da “Assessoria Musical para 

Educação Infantil”, a A.M.E.I.. 

 

Currículo - Shauan Bencks 
Shauan Bencks é músico, educador e compositor, formado em Licenciatura em Educação 

Musical pela UniSantanna, em São Paulo/SP. 

Com mais de 10 anos como educador, principalmente da primeira infância, atuou em espaços 

como a Casa do Brincar (Espaço de Brincadeiras), Colégio Ascencional Mele, Lar Jesus entre as 

Crianças (ONG), Escola Vila do Aprender e Colégio Fractal Lugar de Criança, entre outros. 

É formador com temas ligados à Música e a Brincadeira na Educação Infantil e a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), atuando com grupos de educadores em espaços públicos e privados, 

assim como atuou em várias unidades da rede SESC, como SESC Pompéia, SESC Bauru, SESC 

Osasco, SESC Consolação e SESC Interlagos. Também é formador convidado do curso de 

extensão universitária PROEPRE, da Unicamp. 

Como artista fez parte do Bloco Baile do Colherim, de Estevão Marques, da Banda Música de 

Brincar, em parceria com a Casa do Brincar, do Grupo Vocal Madrigal Voz Ativa, com regência 



de Ricardo Barbosa, do Grupo de MPB Rubato Gandaia, foi regente do Coral Elétrico da 

Companhia Eletropaulo e foi músico e compositor do grupo teatral Letra Jovem. 

Participou de oficinas de formação com educadores que são referência no Brasil e no exterior, 

como: "Musicalização para Bebês" com Enny Parejo (Brasil), "Improvisação Livre" com Chefa 

Alonso (Espanha), "Mirabolâncias Musicais" e "Baile do Colherim", com Estevão Marques 

(Brasil), "Narração de Histórias" com Ana Luiza Lacombe (Brasil), "Musicantes e o Boi Brasileiro" 

com Carlos Kater (Brasil), "A Floresta Canta" com Magda Pucci e Berenice de Almeida (Brasil), 

"De Roda em Roda" com Teca Alencar de Brito (Brasil) e “A oficina do Prof. Comênio”, com o 

escritor e brincante Chico dos Bonecos, Francisco Marques. 

É o criador do portal ARTE DA CRIANÇA, junto à sua esposa, a psicomotricista Aline Meneses, 

onde compartilha informações sobre educação, arte, musicalização e desenvolvimento infantil. 

Possui 2 CDs Digitais lançados, um Livro Musical com Guia de Atividades e os Cursos OnLine 

“Bebê em Movimento” e “Ukulele para Educadores e Pais”, além da “Assessoria Musical para 

Educação Infantil”, a A.M.E.I.. 

 

Imagem em Alta Resolução 
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzv3P9dqrGPoYnktcjZMa0hRVWc?usp=sharing 

 

Site e Redes Sociais 
artedacrianca.com.br 

artedacrianca.com.br/loja 

instagram.com/arte.dacrianca 

facebook.com/artedacrianca 

youtube.com/artedacrianca 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzv3P9dqrGPoYnktcjZMa0hRVWc?usp=sharing

