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Atividade: Música “Minha família – Mundo Bita” 

A música como auxílio para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e convívio social é 

incontestável. Quando bem trabalhada é capaz de facilitar o processo de ensino aprendizagem, 

pois ela chama a atenção das crianças, promovendo um ambiente agradável para a 

aprendizagem do educando. 

 

Materiais necessários: Tablet, computador, televisão, internet. 

 

Como fazer a atividade: Em um ambiente amplo e tranquilo, disponibilizar a música sugerida 

para a atividade. Deixe a criança explorar o som e movimento como achar mais interessante, 

porém mantendo o cuidado. Ao final da música, questione a criança: 

O que você achou da música? 

Quais personagens apareceram na música? 

Na nossa família, você sabe o nome da mamãe, do papai, do irmão (a), titio (a), vovô (a)? (sugira 

que a criança cite o nome dos familiares mais próximos) 

Não esqueçam nos contar como foi esse momento. Segue o link do vídeo. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w


 
LETRA DA MÚSICA - NOSSA FAMÍLIA 

 

Na minha família, todo domingo tem feijoada, também tem violão E a gente canta sempre a 

mesma canção 

 

Seja do jeito que for 

Com quanta gente tiver 

Família é amor 

É pro que der e vier 

 

A família dela gosta da praia 

Nos feriados dos dias de verão 

As titias levam picolé de limão 

 

Na família dele, tantas histórias Vovó contava e fazia questão  

De assistir novela lá na televisão 

 

Seja do jeito que for 

Com quanta gente tiver 

Família é amor 

 

É aquela gente que a gente quer perto 

Gente que se ama, gente que dá certo 

Gente que a gente chama de gente da gente 

 

Na nossa família, primos e primas em disparada na maior confusão  

Quando todos estão, parece um furacão 



 
 

Em qualquer família, beijos e abraços, eternos laços, divina união Tudo em sintonia, bate um só 

coração 

 

Seja do jeito que for 

Com quanta gente tiver 

Família é amor 

É pro que der e vier 


