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Programa da Primária 2011 – Hino de Janeiro 

Se Eu Escutar com o Coração                                
Sugestão de Ensaio 1 

                                         

 
Os objetivos da atividade a seguir são: 

 

 
Materiais necessários: 

 
 

 Fazer com que as crianças reflitam sobre 
a mensagem da canção, seu ensinamento 
doutrinário e aplicação; 
 

 Dar a elas uma idéia geral da canção sem 
precisarem necessariamente cantá-la por 
inteiro; 
 
 

 Ensinar a cantar o refrão nas casas 1, 2, e 
3 (veja marcação desses números na 
partitura). 

 

 Uma caixa para colocar os seguintes objetos:  
1. Escrituras (Tríplice e Bíblia); 
2. Uma foto do Pres. Monson; 
3. Um exemplar da Revista A Liahona; 
4. Uma tira de papel (ou gravura de uma 

criança sendo confirmada) escrito: O 
Espírito Santo; 

 Um estetoscópio de brinquedo ou um rolo de 
papelão; 

 Um Cd com a gravação do Hino “Se Eu Escutar com 
o Coração”* 

 Um Cd Player* 
 

* Caso tenha uma pianista na sua Primária, você pode pedir a ela que toque 
para você cantar, ao invés de usar a gravação. 
 
Obs.: Veja instruções de como montar a caixa e o estetoscópio no final 
desse documento. 

                                                                                                                                     

Descrição da Atividade: 

Primeiro: Diga, ou lembre as crianças que o hino de ensaio desse mês é: Se eu Escutar com o Coração. Seria 
interessante começar fazendo com que as crianças pensassem um pouco sobre o título. Você pode incentivar um 
pequeno debate fazendo perguntas, algumas delas bem engraçadas, como por exemplo: 

P=“Qual a parte do nosso corpo é responsável pela audição?” “E o coração, onde fica?” “O que ele faz?” “O 
coração tem ouvidos?” “E se eu usar esse aparelho aqui (mostrar o estetoscópio) para ouvir o meu coração?” (usá-lo 
em você mesma e depois em outras crianças, fazendo comentários engraçadinhos sobre como o coração de algum está 

batendo mais rápido do que de outro).  

Obs.: A essa altura as crianças vão estar loucas para usar o estetoscópio umas nas outras. Se a sua Primária não for muito grande, tudo 

bem, do contrário, deixe que façam isso no intervalo entre o primeiro e o segundo horário das reuniões. A idéia é que essa parte do 
estetoscópio seja apenas um elemento inicial para chamar a atenção das crianças. Ele não é o foco da atividade. Por isso não se detenha 
muito nessa parte. O que mais importa é que as crianças pensem sobre a mensagem do hino e cantem o refrão. (Ah, uma coisinha engraçada, 
o estetoscópio também funciona como um microfone quando falamos na parte do funil e outra pessoa coloca o caninho do ouvido) 



P=“Bem, eu posso ouvir o meu coração batendo, mas não posso ouvir pelo coração ao invés dos ouvidos, certo?” 
“Então o que significa “escutar com o coração”, como nos diz o título dessa canção?” (você pode anotar as 
respostas no quadro) Algumas podem ser:            “escutar... 

...com atenção”        ....bem direitinho” 

...com emoção”    ... com sentimento”  

...com fé”    ... com o espírito”   

(...a Jesus Cristo”) 

Então, cante o refrão uma vez e depois faça as crianças repetirem com você. Logo após, pergunte:  

P=“De acordo com o que acabamos de cantar, quando escutamos com o coração, escutamos a quem?” Deixe 
que as crianças respondam e depois cante o refrão mais uma vez junto com elas. 

Mostre a caixa. Diga que vão fazer uma atividade de “escutar com o coração”. Explique que irão ouvir a 
gravação do hino, que está dividido em três partes, que chamamos de estrofes. Para cada estrofe há um ou mais 
objetos relacionados na caixa. Ao final de cada estrofe, a gravação será pausada e alguns deles vão até a caixa 
retirar de lá o objeto descrito na letra da canção. 

O procedimento é o seguinte: 

1. Toque a primeira estrofe e pause o Cd logo antes do refrão. (Obs: as crianças devem apenas ouvir a estrofe em 

silêncio, sem cantá-la e prestar MUITA atenção). Peça a uma criança (ou uma dupla ou um trio, para que um maior 
número tenha a oportunidade de participar) que vá até a caixa e pegue os objetos que se relacionam com 
a letra que acabaram de ouvir.  
Os objetos são: as escrituras (obras padrão e/ou A Liahona) 
 Elogie as crianças por terem “escutado com o coração”. Dê o play novamente (para continuar o Cd de onde 

havia parado) e todos juntos cantam só o refrão. 
 

2. Repita o procedimento descrito no item 1 tocando a segunda estrofe.                                              
Os objetos são: a gravura do presidente Monson e/ou A Liahona.  
 

3. Repita o procedimento tocando a terceira estrofe.                  
Os objetos são: a gravura da menina sendo confirmada e/ou a tira de papel escrito “O Espírito Santo”.  
Elogie as crianças por terem “escutado com o coração”.  
Cante o refrão da casa três (veja o número 3 na partitura), que tem a mesma letra, porém a parte de 
“ouço o Salvador” com notas longas. Faça as crianças repetirem e então coloque a gravação para que 
todos cantem juntos mais uma vez. 
 
No final, preste seu testemunho a respeito de que, embora não tenhamos tido oportunidade de viver na 
época em que Jesus Cristo esteve sobre a Terra, “escutar com o coração” através do Espírito Santo ao 
ler as escrituras e as palavras dos profetas vivos, é como se estivéssemos ouvindo o Salvador 
pessoalmente. 
 
Distribua Cds com os hinos do programa 2011 da Primária. Deixe esse hino como designação da semana. 
Elas devem ouvir e tentar cantar a parte da estrofe. 



Como preparar os materiais: 

 A CAIXA 
1. Na caixa de papelão escreva ou 

imprima e cole a pergunta 
“Vamos escutar com o 
Coração?”  

2. Coloque os objetos listados 
anteriormente dentro da caixa. 

Veja aqui as gravuras que utilizei: 

Vamos escutar                           
  com o coração?  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Presidente Thomas S. Monson                   O Espírito Santo 



 O ESTETOSCÓPIO 
Construa um estetoscópio da seguinte forma... 

 
...usando 1 fita crepe, uma tesoura, um funil pequeno, 
um balão e uma mangueira de 80cm de comprimento. 

(eu usei uma mangueira de ar condicionado, mas pode ser de jardim, por exemplo) 

                   
       Corte o balão                                  Estique-o sobre o funil                              Prenda com a fita 
 

Obs.:  -Tenha a mão mais de um balão, caso um rebente; 

 -Se a espessura da mangueira for muito maior do que o 
caninho do funil, use massa de modelar para ajustar. 

-Para usar o estetoscópio, posicione a mangueira no 

ouvido e a parte do funil sobre o peito na altura do coração;        
             - O estetoscópio de brinquedo obviamente não funciona 
como um de verdade, mas em total silêncio e com um pouco de 
concentração é possível sim ouvir o batimento cardíaco.  

    Encaixe na mangueira      e    ... ta-dá!!  Pronto!! 
 

3. Caso não tenha os objetos acima em casa, você pode usar um rolo     
de papelão (daqueles de papel alumínio ou filme PVC). Use-o para  
“ouvir” o coração das crianças no lugar do estetoscópio. 
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