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Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

Tema: CRIANÇA ARTISTA. 

Atividade: Escutar o coração através da música ...“O SOM DO CORAÇÃO.”   

 

Olá família! 

Desenvolvimento: Assista em família ao vídeo, cantando e dançando no ritmo da música com a criança. 

Depois mostre o desenho do coração da obra de “Romero Britto “e converse sobre a importância do coração 

e seu funcionamento. Em seguida levar a mãozinha da criança ao peito para que sinta os seus batimentos, 

simule o som do coração: Tum, tum... Peça para a criança correr e pular para que ela perceba a alteração 

dos batimentos do coração quando realiza atividades físicas. 

 

Link do vídeo: https:  https://www.youtube.com/watch?v=GWDLaNuu3Nc      

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GWDLaNuu3Nc


 
 

LETRA DA MÚSICA:  O SOM DO CORAÇÃO 
 

Tum tum, bate tum tum 
É o meu coraçãozinho 

A mamãe diz que se lembra 
Da primeira vez que o ouviu 

 
Tum tum, bate tum tum 
É o meu coraçãozinho 

A mamãe diz que se lembra 
Da primeira vez que o ouviu 

 
Tum tum, bate tum tum 

Bate o meu coraçãozinho 
Se eu pôr a mão no peito 
Ouço ele bater mansinho 

 
Tum tum, bate tum tum 

Bate o meu coraçãozinho 
Se eu pôr a mão no peito 
Ouço ele bater mansinho 

 
O coração das pessoas 

É um segredo muito lindo 
Bate sempre, bate forte 
Faz a gente mais querido 

 
Tum tum, bate tum tum 

Bate o meu coraçãozinho 
Fecho os olhos e ouço ele 
Bater bem devagarinho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tum tum, bate tum tum 
Bate o meu coraçãozinho 
Fecho os olhos e ouço ele 
Bater bem devagarinho 

 
Tum tum, bate tum tum 

Bate o coração do mundo 
Como a vida quando nasce 

Tem um valor profundo 
 

Tum tum, bate tum tum 
É o meu coraçãozinho 

A mamãe diz que se lembra 
Da primeira vez que o ouviu 

 
Tum tum, bate tum tum 

 
É o meu coraçãozinho 

A mamãe diz que se lembra 
Da primeira vez que o ouviu 

 
Mamãe, oh mamãe tão querida 

Nossos corações batem agora juntinhos 
Como o grande amor pela vida. 

Obrigado mamãe! 


