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Em algum momento das nossas vidas já soubemos ser crianças e poucos 

são aqueles que não recordam com carinho essa fase tão encantadora das 

nossas vidas. Os mais novos residem em um mundo especial onde a 

brincadeira é a sua maior responsabilidade e por isso deliciam-se em não 

terem de pensar em mais nada. Ser criança é ter mil sonhos no coração e 

acreditar que todos eles são possíveis. É fazer do imaginário a sua 

realidade, brincar com bonecos como se eles tivessem vida e pular e 

correr como se fosse dotado dos poderes dos seus heróis preferidos. 



 
Não há alegria igual e tão genuína como aquela que mora no olhar dos 

pequenos. Eles são felizes sem saberem, sem preocupações e seus únicos 

medos são o escuro e as feras dos desenhos. Pena que todos crescemos e 

tudo isso desaparece com o tempo. Ser criança é ter certeza que viver vale 

muito a pena! 

Atividades: Música Criança é vida + Homenagem 

 A música está associada a momentos de lazer e sensações de bem-estar  e 

por isso ela é capaz de tornar a aprendizagem mais prazerosa e 

convidativa aos pequenos. Porém, o entretenimento e a capacidade de 

conquistar a atenção da garotada não são os únicos benefícios 

proporcionados pela musicalização na infância. 

Para esta atividade escolha um lugar tranquilo e aconchegante para 

assistir com seu filho (a)esta música em homenagem ao dia das crianças. 

Chame atenção da criança para as imagens do vídeo. Pergunte a ele (a) o 

que mais gostou acesse o link https://youtu.be/H9dNECtgbN8 

 

Registre este momento de aprendizagem com fotos, vídeo, áudio ou 

descreva a atividade. 

 

Desenvolver o senso rítmico   

. 

Recursos: Vídeo 
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