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Olá, queridos alunos! 

Hoje vamos ter uma aula Musical!!! 

Quem aqui conhece o Professor Nilo? É com muito orgulho que compartilho 
com vocês uma música de autoria dele. 

Ele me mandou o vídeo e a letra da música, os quais seguem anexados 
abaixo. 

A música é sobre O Líder em Mim. 

Após assistir o vídeo com a apresentação da música, vocês deverão 
escolher uma frase ou um trecho da música que melhor te representa 
utilizando um ou mais hábitos do Líder em Mim, e fazer uma linda 
ilustração! 

Em seguida, segue o link Laboratório de música do Chrome, um site 
com experiências encantadoras com sons, cores, desenho... Espero que 
gostem, eu estou amando este site :)  

Vídeo -  https://youtu.be/wuOBG1nsmaw  

Laboratório de música do Chrome https://musiclab.chromeexperiments.com/  

 Segue na próxima página a letra da música. 

 

Nos encontramos mais tarde virtualmente!!! 

 Beijos virtuais, 

Professora Sandra. 

*P.S.: Para quem puder, favor enviar os desenhos para o email - 
sandra.osilva@hotmail.com 

Grata!!! 
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Sou ativo, vivo, mais que ativo,                                               
Proativo 
Tenho a iniciativa 
Não precisa nem falar 
 
 
Tenho o objetivo vivo, 
Sigo, tenho um plano, 
Não me engano 
Mas sempre paro pra pensar 
 
 
Analisar o importante 
Antes de tudo é preciso trabalhar! 
O tempo livre vem com tudo feito 
Deixo tudo bem no jeito 
Pra depois a mente descansar 
 
 
Penso ganha-ganha 
Penso em mim e nos amigos 
Todos podem sonhar, vencer, cantar 
 
 
Sinergia está no ar 
 

  
Sou ativo, vivo, mais que ativo, 
Ouço, 
Analiso, 
É importante ouvir antes de falar 
 
 
Tenho o objetivo vivo, 
Sigo, compartilho, 
É melhor ir com amigos 
Do que me isolar 
 
 
Analisar o importante 
Antes de tudo é preciso trabalhar 
O tempo livre vem com tudo feito 
Deixo tudo bem no jeito 
Pra depois a mente descansar 
 
 
Penso ganha-ganha 
Faço todo o meu trabalho 
Depois posso brincar, jogar, dançar, 
 
 
Meu instrumento afinar! 
Meu instrumento afinar! 
 
Harmonia está no ar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


