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Programa da Primária 2011 – Hino de Janeiro 

Se Eu Escutar com o Coração                                 
Sugestão de Ensaio 2 

                                         

 
Os objetivos da atividade a seguir são: 

 

 
Materiais necessários: 

 
 

 Fazer com que as crianças reflitam sobre a 
mensagem da canção observando de forma 
mais detalhada a letra das estrofes; 
 

 Envolver todas as crianças, mesmo aquelas do 
CTR ainda não alfabetizadas;  
 

 Ensinar a cantar as três estrofes da canção. 

 
 Cópias da atividade (página 2 desse documento) para cada 

criança (ou grupo de crianças)  
 Lápis e borracha para cada criança (ou grupo de crianças) 
 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. 

 

Descrição da Atividade: 

Você pode usar essa atividade para apresentar as estrofes da canção, se as crianças ainda não sabem como cantá-las, ou 
para revisá-las, se já aprenderam. 

Diga que um dos hinos que estamos ensaiando esse ano chama-se: “Se eu Escutar com o Coração”. Seria interessante pedir 
as crianças que falem um pouco (ou relembrem) o que significa “escutar com o coração”. Depois que elas derem suas 
respostas, vocês podem juntos, cantar o refrão uma ou duas vezes.   

Explique que vamos agora treinar melhor as estrofes do hino. Entregue as folhas da atividade para as crianças com lápis e 
borracha. Diga que você vai colocar a gravação (ou vai cantar a primeira estrofe) e elas devem ouvir com atenção e colocar 
as gravuras em ordem, de acordo com a letra.  

Obs.: Você pode economizar na hora de imprimir, fazendo cópias em preto e branco ou mesmo fazendo uma cópia para cada duas ou três 
crianças. Assim, elas também têm a oportunidade de trabalharem juntas. Uma idéia interessante seria fazer pequenos grupos envolvendo 
CTRs e Valorosos. Como a atividade é basicamente feita com gravuras e a única coisa a escrever são números de 1 a 5, todos têm a 
oportunidade de participar.  

O procedimento é o seguinte: 

As crianças escutam a primeira estrofe da canção uma ou duas vezes e fazem a atividade. Depois, devem conferir as 
respostas e, por último, cantam juntos a primeira estrofe e o refrão. Repita esse procedimento com as estrofes 2 e 3. 

Obs.: Você pode ensaiar as três estrofes num dia só ou uma estrofe por domingo. Se escolher essa segunda opção, recorte a folha da 
atividade em três para separar as estrofes e entregue somente a parte que irão usar naquele dia. 

No final, preste seu testemunho sobre a mensagem geral do hino ou da estrofe que foi ensaiada. 
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Se Eu Escutar Com o Coração 

 Atividade: Ouvir com atenção as estrofes da canção e colocar as gravuras em ordem:  

Primeira Estrofe 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
    

 

Segunda Estrofe 

 

 

 

 

 

 

 

Terceira Estrofe 
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PAZ 

Amai-vos uns  
aos outros. 

PAZ 

Amai-vos uns 
aos outros 

RETIDÃO 
PAZ 

Amai-vos uns 
aos outros 

RETIDÃO 

PAZ  
MANSA  

VOZ 
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RESPOSTAS: 

 

Primeira Estrofe 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
    

 

Segunda Estrofe 

 

 

 

 

 

 

 

Terceira Estrofe 
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PAZ 

Amai-vos uns  
aos outros. 

PAZ 

Amai-vos uns 
aos outros 

RETIDÃO PAZ 

Amai-vos uns 
aos outros 

RETIDÃO 

PAZ  

MANSA  
VOZ 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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