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Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimento. 
 

 
Atividade: Música “A Gente Cresce” 
 

A música na educação infantil possui um papel importante, pois contribui para o 
desenvolvimento psicomotor, sócio afetivo, cognitivo e linguístico, além de ser apontada como 
facilitadora do processo de aprendizagem. Ela também auxilia no processo do conhecimento, 
favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir 
música, da imaginação, memória, concentração, atenção, respeito e da socialização. A música “A 
gente cresce” conta um pouco sobre a identidade da criança e do seu crescimento, de uma forma 
bem colorida e divertida. 
 
Materiais necessários: Celular, tablet, computador, Tv... 
 
 

Como fazer a atividade: Prepare a sala, afaste o sofá é hora da diversão, converse um pouco 
com a criança, retomando assim o tema Identidade. A música irá contar um pouquinho sobre o 
seu desenvolvimento e seu crescimento. Se preferir você pode ler e cantar a letra da música que 
estará disponível logo abaixo, juntamente com o link do vídeo: 
 
https://youtu.be/AFN52hq7d7w 

 
A gente Cresce – Mundo Bita 

 
 
Passa a hora, tic-tac 
Tic-tac do ponteiro 
Já é quase meio-dia 
Já passou um dia inteiro 
Sem parar o tempo segue seu caminho 
E a gente cresce pouquinho a pouquinho 
 
Todo mundo sabe, deve ter ouvido 
Que morava na barriga 
Bem pertinho do umbigo 
Depois você nasce, vira um neném 
Que pra crescer e ficar forte 
Se alimenta muito bem 
 
Passa a hora, tic-tac 
Tic-tac do ponteiro 
Já é quase o mês de março 
Tá acabando fevereiro 
Sem parar o tempo segue seu caminho 
E a gente cresce pouquinho a pouquinho 

 
 
 
Os primeiros passos 
Primeiros sorrisos 
Logo, logo tá na escola 
Fazendo novos amigos 
Depois fica adulto 
Mas preste atenção 
Podemos sempre ser crianças 
Usando a imaginação 
 
Passa a hora, tic-tac 
Tic-tac do ponteiro 
Já é quase meio-dia 
Já passou um dia inteiro 
Passa a hora, tic-tac 
Tic-tac do ponteiro 
Já é quase o mês de março 
Tá acabando fevereiro 
Sem parar o tempo segue seu caminho 
E a gente cresce pouquinho a pouquinho... 

 

https://youtu.be/AFN52hq7d7w

