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                Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Título da Atividade: Família original.  

  

Sala: Berçário I-A. 

 

Resumo: Com o bebê sentado de forma confortável, a criança irá assistir o vídeo com a 

música (“Família original” do grupo “3 palavrinhas”), em seguida o adulto mediador irá 

cantar, utilizando as mãos como fantoche, onde cada dedo será um membro da família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação: 

Materiais:   

● Caneta ou canetinhas.   

 

Execução:  

Inicialmente o vídeo da música será apresentado para que a criança possa se 

familiarizar, e é primordial que o adulto mediador saiba a música, ou que ouça no 

mínimo uma vez, para passar segurança durante a atividade.   

Em seguida o adulto irá fazer com que seus dedos virem os membros da família citada 

na música, seria interessante que além de fazer carinhas nos dedos, seja colocado neles 

diferentes acessórios como laço, panos, fitas, entre outros. Neste momento da atividade 

não deixe que a criança no celular e se a música estiver sendo reproduzida pela televisão 

vire-a de costas para o aparelho, evitando a distração.   
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O que fazer durante? 

● Ligue o som; 
● Apresente os personagens, cante estimulando seu pequeno a se movimentar no 

ritmo da música. 

 

Registro de atividades: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

comunicação neste período de suspensão das aulas.  

                                                   

 Letra da música: Família Original  

(Três Palavrinhas) 

Aqui vive um alegre pessoal, família bem original 

Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, bebê tão bonito e gentil 

Que forte é o pai polegar, a mãe a rainha do lar 

O irmão é maior, a irmã é menor, bebê vamos nós embalar.  

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br 

Canal do Youtube disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=t8Mg1LmOANA 
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