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Olá, famílias! 
                                                
        A musicalização na educação infantil é um poderoso instrumento de educação. Desenvolve na criança 
a sensibilidade musical, a concentração, a coordenação motora, a socialização, a acuidade auditiva, o 
respeito a si próprio e ao grupo, o equilíbrio emocional e dentre outras qualidades que colaboram na 
formação do indivíduo.  

Portanto assista ao vídeo “Pintinho amarelinho” - Galinha Pintadinha, em seguida o adulto pedirá a 
criança para imitar os movimentos vistos no vídeo e para as crianças que ainda não andam, poderão 
acompanhar o ritmo da música através de palmas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                    https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco     
 
                                                                                          

LETRAS: PINTINHO AMARELINHO 
 

Meu pintinho amarelinho 

Cabe aqui na minha mão 

Na minha mão 

Quando quer comer bichinhos 

Com seus pezinhos ele cisca o chão 

 

 

 

 

Meu pintinho amarelinho 

Cabe aqui na minha mão 

Na minha mão 

Quando quer comer bichinhos 

Com seus pezinhos ele cisca o chão 

Ele bate as asas 

Ele faz piu piu! 

Mas tem muito medo 

É do gavião 

Ele bate as asas 

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco


 
Ele faz piu piu! 

Mas tem muito medo 

É do gavião 

Meu pintinho amarelinho 

Cabe aqui na minha mão 

Na minha mão 

Quando quer comer bichinhos 

Com seus pezinhos ele cisca o chão 

Meu pintinho amarelinho 

Cabe aqui na minha mão 

Na minha mão 

Quando quer comer bichinhos 

Com seus pezinhos ele cisca o chão 

Ele bate as asas, 

Ele faz piu piu! 

Mas tem muito medo 

É do gavião 

Ele bate as asas, 
Ele faz piu piu! 

Mas tem muito medo 
É do gavião 

 
 

Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, por meio de um vídeo ou foto 
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 A música é um instrumento facilitador no processo de aprendizagem, pois a criança aprende a ouvir de 

maneira ativa e reflexiva, já que quando for o exercício de sensibilidade para os sons, maior será a capaci-

dade para ela de desenvolver sua atenção e memória. Pediremos aos pais com as crianças para seguirem o 

ritmo e os movimentos da música e dançarem juntos.  

Link da música: Eu Sou O Gummy Bear: https://youtu.be/XusBJ8ADSH8 https://youtu.be/XusBJ8ADSH8 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

*Não esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

  

 

 

https://youtu.be/XusBJ8ADSH8

