
 
 

 

Atividade: Música "Olha a água" 

 

A música é fundamental na educação das crianças, pois auxilia no desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, psicomotor e linguístico. Ainda favorece o desenvolvimento da 

concentração, criatividade, reflexão, memória, sensibilidade e estimula a coordenação 

motora. 

 

Materiais necessários: celular, tablet, notebook. 

 

Como realizar a atividade: O adulto junto com a criança assistirá ao vídeo "Olha a 

água". Após assistirem ao vídeo explique para a criança qual a importância de 

economizar água. 

Por que não devemos deixar a torneira aberta na hora de escovar os dentes? 

Por que não devemos levar muito tempo tomando banho? 

Agora acesse o link abaixo, aprecie e aprenda um pouco mais com essa linda música. 

Não esqueçam de nos enviar fotos ou vídeos da atividade. 

https://youtu.be/m67D0BZxocY 

 

Segue letra da música: 

Olha a Água - Turminha do Tio Marcelo 

 

Olha a água 

Pra matar a nossa sede 
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Pra molhar a nossa casa 

Pra regar as nossas plantas 

Pra chover de madrugada 

 

Se é pouco é uma gota 

É um pingo, uma lágrima 

Se é muito vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar 

Água que a gente tem que economizar 

 

Olha a água 

Pode ser um oceano 

Pode ser um mar inteiro 

Pode ser aquele banho 

Que eu tomo no chuveiro 

 

Quando chove vira nuvem 

E despenca lá do céu 

Quando cai no chão 

É água pra beber pra tomar banho pra lavar 

 

Água que a gente tem que economizar 

Porque senão um dia ela acaba 

E então o que a gente vai fazer se não tem água 

 

Porque senão um dia a fonte seca 

E o que vai ser então da nossa vida aqui na terra? (aqui no planeta terra) 


