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 TEMA: AFETIVIDADE/EMOÇÕES. 

   ATIVIDADE: “MÚSICA NÃO CUSTA NADA.” 

Olá família! 

Desenvolvimento:  Durante esta semana estamos aprendendo sobre afetividade e emoções, 

sugerimos um vídeo com a música "Não custa nada", Música em família. 

  Convide a criança para assistir o vídeo cantando e reproduzindo algumas atitudes que estão na música. 

Exemplo: abraço, beijo, gargalhadas e brincar. Destaque a fala dizendo que não custa nada. Bata palmas, 

estale os dedos para seguir o ritmo da música. Aproveite esse momento prazeroso e feliz com a criança. 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=oow3vc-65ik 

 

LETRA DA MÚSICA “NÃO CUSTA NADA.” 
 

Eu descobri que as coisas boas da vida 
são de graça, não custam nada. 

Eu descobri que o mundo inteiro pode ser 
o meu jardim a minha casa. 

O teu abraço, não custa nada. 
Um beijo seu, não custa nada. 
A boa ideia, não custa nada. 

Missão cumprida, não custa nada. 
E quanto tudo parecer que está perdido 

de uma boa gargalhada. 
Eu descobri que as coisas boas da vida 

são de graça, não custam nada. 
Eu descobri que o mundo inteiro pode ser 

o meu quintal, a minha casa. 
O pôr do sol, não custa nada. 

A brincadeira, não custa nada. 
Um gol de placa, não custa nada. 
Vento no rosto, não custa nada. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oow3vc-65ik


 
E quanto tudo parecer que está perdido 

de uma boa gargalhada aaahh, aaahhhhh, haaaaahhh 
Uuuuuhhhh, huuhh, uuuhhhh, huuhh 
Uuuuuhhhh, huuhh, uuuhhhh, huuhh 

A flor do campo, não custa nada. 
Onda do mar, não custa nada. 

A poesia, não custa nada. 
A nossa história, não custa nada. 

Fruta no pé, não custa nada. 
Água da fonte, não custa nada. 
Banho de sol, não custa nada. 

Um bom amigo, não custa nada. 
E quanto tudo parecer que está perdido 

de uma boa gargalhada aaahh, aaahhhhh, haaaaahhh 
Eu descobri que as coisas boas da vida 

são de graça, não custam nada. 
não custam nada, não custam nada. 

                   

                         


