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Recursos: um molho de chaves 

 

Olá, famílias! 

Para começar, providencie um molho de chaves e convide a criança para brincar juntos. De frente para a 

criança, comece a balançar as chaves seguindo o ritmo de uma música infantil que a criança goste. Em 

seguida, deixe que a criança manuseie o molho de chaves e cante a música novamente, estimulando a 

criança também a balançar as chaves no ritmo da música.  

Essa atividade permite que a criança já comece a ter a percepção de ritmos.  

Obs. Para os bebês mais novos, os pais ou responsáveis podem balançar o molho de chaves próximo da 

criança, realizando movimentos de um lado para o outro ou afastando e se aproximando. Desta forma o 

bebê começa a perceber a intensidade do som e também a acompanha-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

Compartilhe conosco, fotos e vídeos desse momento. 
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Tema: Musicalização  

Atividade: Cantando e contando com a Mariana 

 

Vamos primeiro assistir ao vídeo Mariana – Galinha Pintadinha 1 – Oficial 

Vamos aprender a contar até dez – usando os dedos – como a Mariana! 

Logo após, sugerimos com uma caneta pintar dez carinhas nas pontas dos dedos do seu bebê – todas 

carecas. 

E, continuar a contar cantando ... 1, 2, 3, ... 

Temos outra sugestão de trabalho: 

Em uma folha de sulfite – poderemos contornar as mãos do bebê, com um lápis, canetas ... em seguida 

colocar as carinhas e os cabelos enroladinhos em forma de bolinhas, lisos em forma de palitinhos e/ou 

carecas! 

Vocês poderão personalizar (atribuir uma identidade de valor) e dar nomes as carinhas – está aqui é a 

mamãe, este é o papai, este é o vovô João, esta é a vovó Judite, o seu amiguinho Paulinho, e por aí vai ... 

Não se esqueçam de contar os personagens – junto ao seu bebê ... 1, 2, 3, até chegar ao 10. 

 

Clique neste link: https://www.youtube.com/watch?v=orxxp-3gBiE                

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

*Não esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=orxxp-3gBiE

