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Você não precisa ser uma

expert em música 

para ensinar as crianças a 
cantar. 

O mais importante é 
estar preparada!



Durante a semana...



1. Aprenda a cantar a 

canção que quer 

ensinar



Se você não toca piano, 

peça ajuda a alguém 

de sua ala ou estaca 

que toque e/ou cante

para você.



Você também pode 

aprender ouvindo um  

Cd!!



Estude a Partitura

Procure por trechos (se houver) em que a letra 

muda, mas a melodia é semelhante ou igual. 

Planeje exemplificar ou mostrar para as 

crianças. Isso facilitará muito o aprendizado!

Você também pode preparar-se para usar o 

sistema de mover a mão indicando a altura dos 

sons. (clique aqui para saber mais)

http://musicanaigrejasud.files.wordpress.com/2010/02/ensinando_melodias_para_criancas.pdf


2. Estude as referências 
de escrituras



Tenha o hábito de 

estudar as escrituras

descritas no final da 

partitura. 



Estude também a letra 

da canção e encontre 

sua mensagem central.



Analise o texto 

Procure por palavras-chave na letra do hino que o 

ajudarão a conectá-lo com o princípio envolvido no 

tempo de compartilhar;

Antecipe palavras difíceis e prepare-se para 

explicá-las de forma simples e clara.  Assim, as    

crianças entenderão o que estão cantando!



Depois de...

 Aprender a cantar

 Estudar as escrituras relacionadas

 E entender a mensagem central na letra do hino

é hora de...



...treinar,

treinar,

e treinar mais um 

pouquinho!



A seguir...



4. Ore por inspiração



Ore para encontrar uma 

forma de ensinar o 

evangelho através da 

canção



Pergunte a si mesma: 

Como posso usar a referência 

de escrituras de modo que as 

crianças entendam a mensagem 

ensinada na canção?



5. Planeje como você 

vai ensinar a nova 

música



Converse com a 

presidência da primária e 

planeje como e em que 

momento do tempo de 

compartilhar você deve  

introduzir a canção.



Permita que as crianças 

participem ativamente não só 

pela repetição, mas também 

através de perguntas, jogos, e 

experiências que envolvam 

movimentos corporais.



No final...



...dê um feedback, fazendo, em 

primeiro lugar, comentários 

positivos e elogiando a 

participação deles e, só então, 

salientando o que precisa 

melhorar. 



Por último...



6. Preste Testemunho



Fortaleça as crianças 

com seu testemunho a 

respeito da mensagem 

do hino e...



7. Incentive para que 

treinem em casa



A noite familiar poderia

ser uma ótima ocasião 

para repassar a canção estudada.      

Se os pais não são membros, 

você pode providenciar Cds e 

pedir que coloquem para seu filho 

escutar em casa.



Resumindo...



Antes de ensinar a canção nova para 

as crianças:
 Aprenda a cantar

 Estude as escrituras relacionadas

 Entenda a mensagem central na letra da canção

 Treine muito

 Ore por inspiração para ensinar o evangelho através 

da canção

 Planeje como e em que momento ensinar a canção de 

modo a integrá-la no tempo de compartilhar



Na primária:

 Envolva as crianças no processo de 

aprendizagem

 Fortaleça as crianças com o seu próprio 

testemunho a respeito da canção

 Encorage as crianças a cantar em casa



Agora é com você!!
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