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Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
 
Corpo, gesto e movimento. 
 

 

Atividade: Música: Família - Rita Rameh 

A música é um importante instrumento de conhecimento, assim como a história, possibilita usufruir 

do imaginário da criança e contribui de forma significativa para o seu desenvolvimento. 

Essa proposta oportunizará os pequenos a conhecerem e valorizarem as diferentes composições 

familiares presentes na sociedade contemporânea.  

Materiais necessários: Celular, tablet, TV, notebook. 

Como fazer a atividade: Escolha um local da casa que tenha um espaço bacana para a criança 

visualizar bem o vídeo e poder movimentar seu corpo durante a música. Após assistir o vídeo, que 

tal ouvir somente a música dançando em roda? (Para os bebês que não ficam em pé, peguem eles 

no colo e dancem juntos, rodando e se movimentando pelo espaço). Você pode repetir o vídeo 

mais de uma vez, para que a criança possa visualizar bem os detalhes das diferentes famílias que 

o vídeo apresenta. 

Link para acesso: https://www.youtube.com/watch?v=1qDnRDbzgts 

 

Letra da música: 

Diga quem mora na sua casa quem mora com você.  

Com quem você divide o que gosta  

Quem olha por você. 

Moro com meu pai, minha mãe e minha irmã. 

Eu moro com a minha avó.  

Moro com minha mãe, meu avô e meu irmão.  

Eu moro só com o meu pai. 

https://www.youtube.com/watch?v=1qDnRDbzgts


 
Diga quem mora na sua casa quem mora com você.  

Com quem você divide o que gosta quem olha por você. 

Moro com meu pai, minha mãe e três irmãos  

Meu cachorro mora aqui também.  

Moro com a minha mãe, seu marido e meio-irmão e no sábado com meu pai.  

Tantas famílias tão diferentes famílias com pouca, com muita gente isso não importa, o gostoso é 

ter sempre uma família bem pertinho de você. 

 

 

 

 


