LBV promove oficina de canto e percussão
com o intuito de beneficiar as crianças e
adolescentes atendidos
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Você sabia que a música tem um papel muito importante no desenvolvimento integral das crianças?!
A prática musical garante diversos benefícios, por exemplo: ajuda na concentração, na memória, no
senso rítmico, na imaginação, na criatividade, favorece a sensibilidade, o respeito ao próximo e o
desenvolvimento motor, cognitivo, linguístico e socioafetivo.
É muita coisa boa! E a Legião da Boa Vontade (LBV), sabendo de todos esses benefícios, oferece em
sua unidade em Belo Horizonte/MG, por meio do Criança: Futuro no Presente!, a Oficina de Canto e
a Oficina de Percussão para que as crianças e adolescentes atendidos tenham a oportunidade de
vivenciar essa experiência musical tão significativa.
O educador da LBV, Luan Mendes, explicou como funcionam essas atividades: “Nosso objetivo
nessas oficinas é desenvolver as relações sociais. Trabalhamos muito o protagonismo social através
da música, o fortalecimento de vínculos entre os [atendidos], a recuperação da autoestima e vários
outros aspectos sociais que são extremamente importantes para a vida dessas crianças”.
Você já ouviu alguma música que te trouxe tranquilidade e paz?
O atendido Kaique Nathan Lopes, de 12 anos, contou que é exatamente isso que ele encontra nas
canções que ouve e aprende na LBV: “Quando eu fico estressado é só começar a ouvir ou tocar as
músicas que eu me acalmo. Eu estou bem melhor, agora sei escutar mais o que meus colegas têm
para dizer, estou conseguindo ouvir as opiniões deles”.
A atendida Dandara Samara da Silva Pinheiro, de 8 anos, também fez questão de contar a mudança

que teve depois que começou a participar das oficinas musicais: “Aprendi muito sobre o respeito.
Antes eu falava muito sem ser na minha vez, se meu colega estava falando eu interrompia. Agora
não faço mais isso porque, por exemplo, quando o educador traz um instrumento novo, ele toca e
todo mundo ouve, depois ele passa para os colegas tocarem e eu tenho que ouvir e esperar a minha
vez”.
Além de todo esse aprendizado que os atendidos adquirem, na LBV as canções escolhidas sempre
trazem mensagens de valorização da vida, de amor, de paz e solidariedade.
A atendida Stefany Isabelly Souza da Silva, de 9 anos, compartilhou o que aprendeu com uma das
melodias: “A música ‘Farta refeição’ ensina que não podemos jogar fora os alimentos, porque pode
ser a nossa comida do outro dia”.
É isso mesmo Stefany! A música pode nos trazer grandes ensinamentos e alegrar muito o nosso
astral! =D
E outra coisa que pode nos alegrar bastante é a sua visita, amigo colaborador! Venha conhecer todas
as ações desenvolvidas pela Instituição em Belo Horizonte/MG. O Centro Comunitário de Assistência
Social está localizado na Av. Cristiano Machado, 10.691 – Planalto. Para outras informações, ligue:
(31) 3490 – 8101.
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