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Olá, famílias! 

 

Essa semana iniciaremos o tema “Musicalização”. Este tema desenvolve a criatividade e 

ajuda a melhorar capacidade de concentração e memória das crianças. Além disso, a educação 

musical estimula, nos alunos, o desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade musical, do 

senso rítmico, da percepção auditiva, do prazer de ouvir e da consciência corporal”. 

 

No vídeo de hoje, a narradora conta uma história no formato musical, ou seja, “cantada”!  

assistam ao vídeo com a criança e em seguida, durante uns minutinhos, fale com ela em forma 

musical, use frases do dia a dia, mas cantando para se comunicarem. Observem como será a 

reação da criança! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmCstUfo5NI&ab_channel=VaraldeHist%C3%B3rias 
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                                                                         TEMA: MUSICALIZAÇÃO 
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             As brincadeiras musicais são ótimas estimulações para se desfrutar em família. O ritmo e a música 

são importantes no ambiente e na rotina diária das crianças, pois, favorecem o desenvolvimento da 

oralidade e do esquema corporal, equilíbrio e coordenação, sem contar que as mensagens contidas nas 

canções ajudam a crianças a construírem valores e a se perceberem como indivíduos únicos.  

Então vamos lá para esse momento especial de atividade com música.  

              Em um lugar tranquilo e aconchegante o responsável irá cantar e dançar junto com seu pequeno 

estimulando-o a se movimentar no ritmo da canção e a imitar os gestos presentes na música. Reforce 

também o ensinamento do vídeo de que ninguém é igual a ninguém. Pergunte a ela se gostou. Ah e não se 

esqueçam de nos enviar fotos ou vídeos para sabermos como foi a atividade!!!          

 Link do vídeo: https://youtu.be/kwU8TwARtIA  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    *Não esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 
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