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Carta ao leitorCarta ao leitorCarta ao leitorCarta ao leitorCarta ao leitor

Quando iniciei o preparo dessa Coleção, reportei-me por inteiro à minha

infância. Encontrei, no fundo de minha memória, um passado intacto,

recoberto de jogos e brincadeiras que, tenho certeza, fizeram parte de

meu desenvolvimento afetivo-intelectual e ajudaram a me tornar uma

pessoa adulta adaptada ao mundo exterior. Mergulhando nesse tempo,

tomei consciência da importância das atividades lúdicas no

fortalecimento do ego e o relevante suporte nas ações e relações da

vida adulta.

Portanto, na realização deste trabalho, além da conscientização da

importância da ludicidade na infância, buscou-se oferecer à criança

uma série de atividades, jogos e brincadeiras, selecionadas com respeito

e dedicação.

Para levar a efeito esses objetivos, a participação da família é de vital

importância. Ela, como encarregada da transmissão do conteúdo das

atividades propostas no livro, é uma valiosa aliada na consolidação dos

seus resultados.

Aos leitores desta Coleção, desejo que ela lhes seja útil.

Às crianças e às famílias, desejo que proporcione momentos de

prazer, alegria e conhecimento.

Ana Maria Reissig OliveiraAna Maria Reissig OliveiraAna Maria Reissig OliveiraAna Maria Reissig OliveiraAna Maria Reissig Oliveira
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ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação

O Programa Primeira Infância Melhor (PIM), política pública pioneira no estado do

Rio Grande do Sul, foi implantado em 2003 e tornou-se lei estadual nº 12544 em 03 de

julho de 2006, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Sua trajetória vem

contribuindo para o elenco de ações de prevenção voltadas à redução da

mortalidade infantil, dos índices de violência e à promoção do desenvolvimento

humano, sendo importante recurso para quebrar o ciclo de pobreza

intergeracional.

Esta publicação vem consolidar uma importante iniciativa, especialmente

porque coloca em prática o objetivo do programa, que é orientar as famílias,

a partir de sua cultura e de suas experiências, para que promovam o

desenvolvimento integral de suas crianças por meio da ludicidade.

A base metodológica está no reconhecimento da importância do brincar.

O brincar facilita o crescimento, o desenvolvimento afetivo e cognitivo,

possibilita e conduz a relacionamentos grupais saudáveis. Estudos demonstram

que, através de atividades lúdicas, a criança explora muito mais sua criatividade,

melhora sua conduta no processo de ensinoaprendizagem e sua autoestima. O

indivíduo criativo é um elemento importante para o funcionamento efetivo da

sociedade, pois é ele quem faz descobertas, inventa e promove mudanças.

São nos primeiros anos de vida do ser humano que têm início os

primórdios do processo imaginativo, da capacidade de viver criativa e

construtivamente e da experiência cultural. Sendo assim, tudo que

pudermos fazer por nossas crianças neste período significará uma

importante herança, não somente na sua trajetória individual, mas também

para seu entorno social e cultural.

Dessa forma, percebeu-se a importância e a necessidade de compor,

junto com vários profissionais, uma coletânea que abrangesse as mais

variadas manifestações culturais, de forma a instrumentalizar a família e

mostrar, de modo significativo, a abrangência e relevância da ludicidade. Por

constituir-se como equipe interdisciplinar, profissionais das áreas de

educação, cultura, artes, saúde e serviço social uniram saberes e

conhecimentos na construção deste material rico e criativo.
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Na sua produção, além do trabalho de caráter interdisciplinar, ressalta-se o

importante apoio institucional das Secretarias afins ao PIM, como Saúde,

Educação, Justiça e Desenvolvimento Social e, em especial, da Secretaria da

Cultura.

Para compor esta coletânea, foi realizada vasta pesquisa de bibliografias

importantes nesta área, a fim de construir uma obra com as mais diversas variações

da cultura brasileira. Todo o conteúdo aqui compilado encontrase referenciado nas

bibliografias citadas ao final de cada volume.

A Coleção Fazendo Arte Livros Infantis – Atividades Lúdicas com o PIM irá

trazer muitas brincadeiras, práticas e exercícios de interação para os pais ou

cuidadores e suas crianças, sempre buscando fortalecer os vínculos

familiares.

Os livros contemplam múltiplas opções de atividades culturais direcionadas

às crianças e suas famílias, objetivando o desenvolvimento de sua

capacidade criativa, o bem estar físico, afetivo e emocional, além de suas

habilidades artísticas dentro de um contexto cultural rico, em que recursos

naturais poderão fazer parte de um novo cotidiano lúdico e criativo. Brinquedos

e demais objetos sugeridos poderão ser confeccionados com materiais

recicláveis, encontrados dentro da realidade das famílias, em especial daquelas

que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A elaboração do

material será realizada de forma lúdica, fazendo deste momento um diferencial

que imprime, no objeto construído, o encantamento

desta publicação.

Assim, esta coleção servirá como um excelente recurso sociocultural no

desenvolvimento da primeira infância, objetivando oportunizar o contato

dos leitores com o mundo da arte, facilitar o acesso a letras de músicas,

cantigas e versos infantis, propiciar às crianças e suas famílias um contato

mais direto com o universo das manifestações artístico-culturais, além de

beneficiar a convivência familiar saudável e a leitura do mundo por meio da

participação dos pais e filhos no desenvolvimento dos trabalhos propostos na

coletânea.

Cada livro irá tratar sobre um assunto:

O volume I aborda a criação de objetos como fantoches, máscaras e

livros, oportunizando uma ligação entre crianças e famílias por meio do teatro

e da expressão corporal.

O volume II tem seu foco em artes plásticas, móbiles e dobraduras,

incentivando, também, o desenvolvimento artístico das crianças - fator

muito importante para o aprimoramento da motricidade e criatividade.
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O volume III apresenta às crianças e suas famílias opções criativas para

confecção de brinquedos que irão valorizar a cultura, bem como a

interatividade da criança com a arte.

O volume IV traz música e poemas direcionados à primeira infância. A música

tem o dom de encantar as crianças, sendo de grande importância não só como

entretenimento, mas como auxílio no aprendizado da fala, no aprender a ouvir e na

coordenação motora. A literatura contém a magia de criar um mundo de sonhos,

propiciando o desenvolvimento da imaginação infantil.

Estima-se que milhares de famílias tenham contato com este material,

incentivando o interesse tanto da criança e de seus familiares, como de

educadores, de gestores e da comunidade em geral.

O PIM orgulha-se do sucesso deste trabalho conjunto, que vem

crescendo e amadurecendo ao longo dos anos e que beneficiará tantas

famílias e crianças no Estado do Rio Grande do Sul.

O despertar da atenção carinhosa e cuidadosa para a primeira infância

garante uma mudança em direção a uma sociedade mais integrada, menos

violenta e mais saudável. Se esta Coleção transmitir isso aos leitores, então terá

atingido seus objetivos. Com imenso prazer apresentamos mais esta ferramenta

para a sustentabilidade do Programa e de ações em prol da Primeira Infância.
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EEEEEU U U U U QQQQQUUUUUE E E E E FFFFFIIIIIZ Z Z Z Z !!!!!

EEEEEU U U U U QQQQQUUUUUE E E E E FFFFFIIIIIZ Z Z Z Z !!!!!
EU QUE FIZ é uma coleção de ideias. Ideias para você construir objetos,

brinquedos e enfeites que podem ser feitos com material de baixo custo e, até

mesmo, com objetos  que se costuma jogar no lixo.

No começo, você pode copiar nossos modelos como estão nas

ilustrações. Mas, com o tempo, você vai começar a inventar; a substituir os

materiais de que não dispõe por outros mais fáceis de se obter. Dos

brinquedos que nós sugerimos, você pode tirar novas ideias.

Uma forma divertida de utilizar esta coleção é chamando a família e suas

crianças para confeccionar e brincar.

É bom juntar bastante material para se ter mais recursos para fazer os

brinquedos.

Nesta coleção, você vai trabalhar as 4 dimensões: cognitivo, motor,

sócioafetivo e linguagem.

Na verdade, o que importa não é só o objeto que a criança vai fazer. O

mais divertido é construir, inventar e criar. E, depois, quando o brinquedo

ficar pronto, você vai observar a alegria da família em mostrá-lo a todo

mundo e dizer com orgulho:
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Volume IVVolume IVVolume IVVolume IVVolume IV
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice
MúsicaMúsicaMúsicaMúsicaMúsica 1 51 51 51 51 5
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AdivinhasAdivinhasAdivinhasAdivinhasAdivinhas 7 77 77 77 77 7
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MúsicaMúsicaMúsicaMúsicaMúsica
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A música e a criançaA música e a criançaA música e a criançaA música e a criançaA música e a criança
A música tem uma enorme importância para o bem-estar do bebê, desde

quando ele ainda é um feto e está no ventre da mãe. Ela traz tranquilidade para a mãe

e para o bebê, introduzindo-o na sensibilização aos sons desde muito cedo.

Se pararmos para analisar, quase todos os sons que ouvimos durante o nosso dia

são como instrumentos musicais tocando alguma melodia: os pingos de uma

torneira, os trovões, a chuva, as cigarras cantando lá fora, o arrastar de um

chinelo ao andar, as ondas do mar explodindo na praia e tantos outros.

Fazer as crianças imitarem, com a boca, os sons dos objetos  e do que está

ao seu redor faz com que elas tenham maior observação sobre o mundo em

que vivem e as estimulam  a desenvolver desde cedo a sensibilidade para a

música. A música não é só entretenimento, mas auxilia tanto no aprendizado da

fala, como no aprender a ouvir e na coordenação motora. Através das

músicas infantis, como "roda-roda", "o sapo não lava o pé" e outras, em que as

sílabas são rimadas e repetitivas, auxilia-se a criança na compreensão do

significado das palavras, bem como através dos gestos que se fazem ao cantar.

Portanto, a criança alfabetiza-se mais rápidamente.

A música tem, ainda, o dom de aproximar as pessoas. A criança que vive em

contato com a música aprende a conviver melhor com as outras crianças e

estabelece um meio de se comunicar muito mais harmonioso do que aquela

que é privada da música. Em contrapartida, quando aprende a tocar algum

instrumento, também aprende a ficar sozinha, sem se sentir solitária ou

carente de atenção.

Gainza (1988, p.22) ressalta que: "A música e o som, enquanto energia,

estimulam o movimento interno e externo no homem; impulsionam-no à ação

e promovem nele uma multiplicidade de condutas de diferentes qualidades

e graus".

De acordo com Weigel (1988, p.10), a música é composta basicamente

por:

• som - são as vibrações audíveis e regulares de corpos elásticos, que se

repetem com a mesma velocidade, como as do pêndulo do relógio. As

vibrações irregulares são denominadas ruído;

• ritmo - é o efeito que se origina da duração de diferentes sons, longos e

curtos;

• melodia - é a sucessão rítmica e bem ordenada dos sons;

• harmonia - é a composição simultânea, melódica e harmoniosa dos

sons.



18
Coleção Fazendo Arte

De acordo com Wilhems (apud Gainza, 1988, p.36):

Cada um dos aspectos ou elementos da música corresponde a um aspecto

humano específico, o qual mobiliza com exclusividade ou mais intensamente: o

ritmo musical induz ao movimento corporal, a melodia estimula a afetividade; a ordem

ou a estrutura musical (na harmonia ou na forma musical) contribui ativamente para a

afirmação ou para a restauração da ordem mental do homem.

Para Béscia (2003), a musicalização é um processo de construção do

conhecimento, que tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto musical,

favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, do senso

rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, da memória, da

concentração, da atenção, da autodisciplina, do respeito ao próximo, da

socialização e da afetividade, também contribuindo para uma efetiva

consciência corporal e de movimentação.

As atividades de musicalização permitem que a criança conheça melhor a

si mesma, desenvolvendo sua noção de esquema corporal, e também

permitem a comunicação com o outro. Weigel (1988) e Barreto (2000) afirmam

que atividades de musicalização podem contribuir, de maneira indestrutível,

como reforço no desenvolvimento cognitivo/ linguístico, psicomotor e

socioafetivo da criança da seguinte forma:

Desenvolvimento cognitivo/linguístico: Desenvolvimento cognitivo/linguístico: Desenvolvimento cognitivo/linguístico: Desenvolvimento cognitivo/linguístico: Desenvolvimento cognitivo/linguístico: a fonte de conhecimento da

criança são as situações que ela tem oportunidade de experimentar em seu

dia-a-dia. Dessa forma, quanto maior a riqueza de estímulos que ela receber,

melhor será seu desenvolvimento intelectual. Nesse sentido, as experiências

rítmico-musicais que permitem uma participação ativa (vendo, ouvindo,

tocando) favorecem o desenvolvimento dos sentidos das crianças. Ao

trabalharem com os sons elas desenvolvem sua acuidade auditiva; ao

acompanharem gestos ou dançarem, elas estão trabalhando a

coordenação motora e a atenção; ao cantarem ou imitarem sons, elas estão

descobrindo suas capacidades e estabelecendo relações com o ambiente

em que vivem.

Desenvolvimento psicomotor: Desenvolvimento psicomotor: Desenvolvimento psicomotor: Desenvolvimento psicomotor: Desenvolvimento psicomotor: as atividades musicais oferecem

inúmeras oportunidades para que a criança aprimore sua habilidade motora,

aprenda a controlar seus músculos e mova-se com desenvoltura. O ritmo tem

um papel importante na formação e no equilíbrio do sistema nervoso. Isso

porque toda expressão musical ativa age sobre a mente, favorecendo a
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descarga emocional, a reação motora, e aliviando as tensões. Qualquer

movimento adaptado a um ritmo é resultado de um conjunto completo (e

complexo) de atividades coordenadas. Por isso, atividades como cantar fazendo

gestos, dançar, bater palmas e pés são experiências importantes para a criança,

pois elas permitem que se desenvolva o senso rítmico, a coordenação motora,

fatores importantes também para o processo de aquisição da leitura e da escrita.

Desenvolvimento socioafetivo:Desenvolvimento socioafetivo:Desenvolvimento socioafetivo:Desenvolvimento socioafetivo:Desenvolvimento socioafetivo: a criança, aos poucos, vai formando sua

identidade, percebendo-se diferente dos outros e, ao mesmo tempo, buscando

integrar-se com  os outros. Nesse processo, a autoestima e a autorrealização

desempenham um papel muito importante. Através do desenvolvimento da

autoestima ela aprende a se aceitar como é, com suas capacidades e

limitações. As atividades musicais coletivas favorecem o desenvolvimento da

socialização, estimulando a compreensão, a participação e a cooperação.

Dessa forma, a criança vai desenvolvendo o conceito de grupo. Além disso, ao

expressar-se musicalmente em atividades que lhe deem prazer, ela demonstra

seus sentimentos, libera suas emoções, desenvolvendo um sentimento de

segurança e autorrealização.
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FórmulasFórmulasFórmulasFórmulasFórmulas
de  escolhade  escolhade  escolhade  escolhade  escolha

Fórmulas de escolha são um
meio pacífico para se

escolher ou selecionar as
pessoas que vão brincar, tais

como o líder e as várias
posições dos participantes

da brincadeira.
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Uni, duni, têUni, duni, têUni, duni, têUni, duni, têUni, duni, tê
Formar uma roda. Alguém fica no meio e vai apontando para cada um

dos colegas, recitando:

U-ni, du-ni, tê
Sa-la-mê, min-guê
Um-sor-ve-te-co-lo-rê
O-es-co-lhi-do-foi-vo-cê.

O sorteado será aquele em que cair com a sílaba "cê".

AnabuAnabuAnabuAnabuAnabu
Alguém vai apontando para cada um dos colegas, recitando:

Anabu, anabu
Quem sai és tu
Porque és filho de tatu
E vais casar com o urubu.

O sorteado será aquele em que cair com a sílaba "bu".

Guarda-chuva fechadoGuarda-chuva fechadoGuarda-chuva fechadoGuarda-chuva fechadoGuarda-chuva fechado
Um participante estica o braço com a palma da mão virada para

baixo. Os demais colocam a ponta do dedo indicador na palma da
mão do colega, enquanto ele diz:

Quem quer brincar
Bote o dedo aqui
Que o guarda chuva já vai fechar
Um! Dois! Três!

Quando disser "três", ele fecha a mão rapidamente, enquanto os
outros tentam tirar o dedo antes. Aquele que ficar com o dedo
preso é o escolhido.
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Minha mãe mandouMinha mãe mandouMinha mãe mandouMinha mãe mandouMinha mãe mandou
Deve-se formar uma roda. Alguém fica no meio e vai apontando para

cada um dos colegas, recitando:

Mi-nha-mãe-man-dou
Es-co-lher-es-se-da-qui.
Mas- co-mo-eu-sou-tei-mo-so
Es-co-lho-es-te-da-qui!

* O escolhido é aquele que for apontado na sílaba "qui".

Galinha do vizinhoGalinha do vizinhoGalinha do vizinhoGalinha do vizinhoGalinha do vizinho
Essa fórmula serve para escolher mais de uma pessoa de um grupo

grande. Alguém vai recitando e apontando para os escolhidos:

A galinha do vizinho
Põe ovo e põe ovinho
Põe um, põe dois, põe três
Põe quatro, põe cinco...

* Vai-se contando até atingir o número necessário de participantes
para a brincadeira.

PaponetePaponetePaponetePaponetePaponete
Um participante bate de leve nas duas mãos fechadas dos

integrantes e em uma de suas mãos, que está fechada, recitando:

Pa-po-ne-te, pe-ta-per-ru-ge
Pe-ta-per-ru-ge
Pim-pom.

Vai-se batendo nas mãos fechadas até se chegar no último
integrante, que será o escolhido.
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Pico-picoPico-picoPico-picoPico-picoPico-pico
Um participante puxa levemente a pelezinha do ossinho do dedo da mão,

que deverá estar aberta. A cada término da letra recitada, o orientador
deverá dobrar o dedinho que ficou com a última sílaba.

Pi-co-pi-co
Sa-la-mi-co
Quem-bo-tou-a-mão-no-bi-co
Foi-a-ve-lha-fei-ti-cei-ra
Que an-dou-pe-la-ri-bei-ra
Pro-cu-ran-do um-o-vo-chô-co
Prá-fri-gir-na-fri-gi-dei-ra.

* Vai-se dobrando os dedinhos (5) conforme o término de cada verso
recitado.
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Estas fórmulas de escolha são as usadas ao se brincar de "pega-pega" ou

"esconde-esconde", a fim de escolher quem será, em primeiro lugar, o

"pegador".

- Você tem uma boneca?
- Tenho.
- Quantos anos ela tem?
- (responde um número qualquer).
- Um, dois, três... (quem falar o número previamente
  escolhido será o pegador.).

Fui no mato cortar lenha,
Santo Antônio me chamou,
Quando santo chama a gente,
É sinal de pegador.

Serra, serra, serrador,
Quantas tábuas já serrou?
Já serrei vinte e quatro:
Uma, duas, três, quatro!

Uma pulga na balança.
Deu um pulo, foi à França
Os cavalos a correr,
Os meninos a brincar,
Vamos ver quem vai pegar.
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CantigasCantigasCantigasCantigasCantigas
de  Rodade  Rodade  Rodade  Rodade  Roda

(As cantigas de roda apresentadas a
seguir são do folclore)
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Ah, eu entrei na rodaAh, eu entrei na rodaAh, eu entrei na rodaAh, eu entrei na rodaAh, eu entrei na roda

Ah, eu entrei na roda
Ah, eu não sei como se dança
Ah, eu entrei na "rodadança"
Ah, eu não sei dançar. (ESTRIBILHO)

Sete e sete são catorze, Todo mundo se admira
Três "vez" sete, vinte e um Da macaca fazer renda.
Tenho sete namorados Eu já vi uma perua
Só posso casar com um. Ser caixeira duma venda!

Namorei um garotinho Lá vai uma, lá vão duas,
Do Colégio Militar, Lá vão três pela terceira,
O diabo do garoto Lá se vai o meu benzinho,
Só queria me beijar. De vapor pra cachoeira!

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: As crianças devem ficar de mãos dadas.
Maneira de brincar: Maneira de brincar: Maneira de brincar: Maneira de brincar: Maneira de brincar: As crianças cantam o estribilho dando quatro

passos para o centro da roda, quatro para trás, e depois repetem-se
esses movimentos. Caminham em roda, cantando a primeira quadra. O

estribilho é repetido, e as crianças se movimentam como foi explicado.
Novamente a roda gira para cantar a segunda quadra. Assim continua
a dança, sendo que as crianças podem inventar novas quadras.
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Eu vi uma barataEu vi uma barataEu vi uma barataEu vi uma barataEu vi uma barata

Eu vi uma barata,
Na careca do vovô;
Assim que ela me viu,
Bateu asas e voou.

"Seu" Serafim-fim-fim,
 Da perna torta-ta-ta,
 Dançando a valsa-sa-sa,
 Com a Maricota-ta-ta.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Uma criança é colocada no centro da roda.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda movimenta-se cantando a primeira

quadra, para, e canta a segunda, batendo palmas. A criança que está
no centro escolhe uma companheira e com ela pula, de pés juntos,
primeiro à esquerda, depois à direita, de frente e de costas. Repetem-se
esses movimentos três vezes, finalizando a letra. A criança que foi
escolhida substitui a que está no centro da roda.

PirulitoPirulitoPirulitoPirulitoPirulito
Pirulito que bate, bate,
Pirulito que já bateu,
Quem gosta de mim é ela,
Quem gosta dela sou eu.

Pirulito que bate, bate
Pirulito que já bateu,
Quem gosta de mim é ela,
Quem gosta dela sou eu.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: As crianças devem ficar de mãos dadas e formando
uma roda.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: As crianças movimentam-se rapidamente.
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Se esta rua fosse minhaSe esta rua fosse minhaSe esta rua fosse minhaSe esta rua fosse minhaSe esta rua fosse minha
Se esta rua,
Se esta rua fosse minha,
Eu mandava,
Eu mandava ladrilhar
Com pedrinhas,
Com pedrinhas de brilhantes,
Para o meu, para o meu amor passar.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: As crianças devem ficar de mãos dadas formando
uma roda.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando.

A canoa virouA canoa virouA canoa virouA canoa virouA canoa virou
A canoa virou,
Por deixá-la virar,
Foi por causa do(a) (nome da criança)
Que não soube remar.

Se eu fosse um peixinho
E soubesse nadar,
Eu tirava o(a) (nome da criança)
Do fundo do mar.

Siriri prá cá,
Siriri prá lá,
(nome da criança) é velha
E quer casar.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: As crianças devem ficar de mãos dadas formando
uma roda.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando a primeira quadra. A
criança mencionada deixa as mãos das companheiras, faz meia

volta, ficando de costas para o centro da roda, dá-lhes
novamente as mãos e continua a caminhar. Ao cantar a segunda

quadra, a criança de costas diz o nome de uma companheira
que deverá proceder da mesma maneira.
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A linda rosaA linda rosaA linda rosaA linda rosaA linda rosa
A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil,
A linda rosa juvenil, juvenil.

Vivia alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar,
Vivia alegre no seu lar, no seu lar.

Mas uma feiticeira má, muito má, muito má,
Mas uma feiticeira má, muito má.

Adormeceu a rosa assim... bem assim... bem assim
Adormeceu a rosa assim, bem assim.

Não há de acordar jamais, nunca mais, nunca mais,
Não há de acordar jamais, nunca mais.

O tempo passou a correr, a correr, a correr,
O tempo passou a correr, a correr.

E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor,
E o mato cresceu ao redor, ao redor

Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei,
Um dia veio um belo rei, belo rei.

Que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim,
Que despertou a rosa assim, bem assim.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda, com uma criança no
centro- a Rosa - duas fora da roda- a feiticeira e o rei- e as outras de
mãos dadas.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando. No terceiro e quarto
versos, a criança que representa a feiticeira entra na roda e finge
enfeitiçar a que está no centro. A seguir, canta sozinha o quinto verso e sai
da roda. A roda, sempre em movimento, continua cantando. No sétimo
verso, as crianças que formam a roda aproximam-se da rosa, erguem os
braços para imitar o mato crescido, permanecendo paradas nessa
posição. No oitavo verso, o rei entra na roda e segura a mão da rosa. No
nono verso, as crianças abaixam os braços e cantam em andamento
acelerado, batendo palmas no ritmo da melodia, enquanto o rei e a
rosa saltitam, fazendo corrupio.
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Samba-lelêSamba-lelêSamba-lelêSamba-lelêSamba-lelê

Samba-lelê está doente, Olha, morena bonita,
Está com a cabeça quebrada. Como é que se namora?
Samba-lelê precisava Põe o lencinho no bolso,
De umas boas palmadas. Deixa a pontinha de fora.

Samba, samba, samba, ô lelê! Olha, morena bonita,
Pisa na barra da saia, ô lelê! Como é que se cozinha?
Samba, samba, samba, ô lelê! Põe a panela no fogo,
Pisa na barra da saia, ô lelê! Vai conversar com a vizinha.

Olha, morena bonita,
Onde é que você mora?
Moro na praia Formosa,
Digo adeus e vou embora.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda, com uma criança no
centro, e as outras de mãos dadas.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando as duas primeiras
quadras. A partir da terceira quadra, a criança que está no meio
responde como a "morena," e vai fazendo mímica que represente a
letra da música. Ao cantar a última quadra, a criança que está no
meio escolhe uma companheira para ocupar o seu lugar, sai da

brincadeira e assim por diante, até sobrar apenas uma criança.
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PezinhoPezinhoPezinhoPezinhoPezinho

Ai bota aqui, ai bota ali
O teu pezinho.
O teu pezinho bem juntinho
Com o meu.

Ai bota aqui, ai bota ali
O teu pezinho.
O teu pezinho bem juntinho
Com o meu.

E depois não vá dizer
Que você já me esqueceu.
E depois não vá dizer
Que você se arrependeu.

Ai bota aqui, ai bota ali
O teu pezinho.
O teu pezinho bem juntinho
Com o meu.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda,de mãos dadas, sendo
que uma fica no centro.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando. A criança que está
no meio escolhe uma companheira e, junto com ela, canta e pula,
estendendo as pernas alternadamente para a frente. A criança
escolhida substitui a que está no centro, a roda gira novamente, e
assim por diante.
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Sapo jururuSapo jururuSapo jururuSapo jururuSapo jururu
Sapo jururu
Na beira do rio,
Quando o sapo canta, ó maninha!
É que está com frio.

A mulher do sapo
É que está lá dentro
Fazendo rendinha, ó maninha!
Para o casamento.

Fazendo rendinha, ó maninha!
Para o casamento.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas.
 Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando.

PulgaPulgaPulgaPulgaPulga
Pulga toca flauta,
Pererec,a violão;
Piolho pequenino
Também toca rabecão.

Lá vem Dona Pulga,
Vestidinha de balão,
Dando o braço ao piolho
Na entrada do salão.

Pulga mora em baixo,
Percevejo mora ao lado,
Piolho pequenino
Também mora no telhado.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda  e de mãos dadas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira cantando.,
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Roda pião!Roda pião!Roda pião!Roda pião!Roda pião!

O pião entrou na roda, ó pião!
O pião entrou na roda, ó pião!
Roda, ó pião! Bamboleia, ó pião!
Roda, ó pião! Bamboleia, ó pião!

Sapateia no terreiro, ó pião!
Sapateia no terreiro, ó pião!
Mostra a tua figura, ó pião!
Mostra a tua figura, ó pião!

Faça uma cortesia, ó pião!
Faça uma cortesia, ó pião!
Atira a tua fieira, ó pião!
Atira tua fieira, ó pião!

Entrega o chapéu a outro, ó pião!
Entrega o chapéu a outro, ó pião!

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas,
colocando uma no centro da roda com um "colar" grande ( pode ser
um cinto, um barbante, uma corda etc.).

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira ,cantando, e a criança, no
centro, gira, bamboleia, sapateia, faz reverência, acompanhando a
letra da música. Quando a roda cantar a última quadra, a criança do
centro passa o seu "colar" para outro "pião", que irá substituí-la.
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A carrocinhaA carrocinhaA carrocinhaA carrocinhaA carrocinha

A carrocinha pegou
Três cachorros de uma vez.
A carrocinha pegou
Três cachorros de uma vez.

Tra lá lá
Que gente é esta,
Trá lá lá
Que gente má!

Trá lá lá
Que gente é esta,
Trá lá lá
Que gente má!

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas; ao centro,
formando outra roda, colocar três crianças.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: As crianças das duas rodas, de mãos dadas,
saltitam, cantando, a primeira quadra. Ao terminar, param e cantam as

duas últimas quadras batendo palmas no ritmo da música, enquanto as
crianças que estão no centro separam-se, colocam-se à frente de
companheiras escolhidas na roda maior e, tendo as mãos na cintura,
com elas pulam, ora num pé ora no outro, estendendo as pernas,
alternadamente, para a frente. As três crianças escolhidas substituem
as que estão no centro da roda.
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O pastorzinhoO pastorzinhoO pastorzinhoO pastorzinhoO pastorzinho

Havia um pastorzinho
Que vivia a pastorear,
Saiu de sua casa
E pôs-se a cantar:
Dó-ré-mi-fá-fá-fá
Dó-ré-mi-ré-ré-ré
Dó-ré-mi-mi-mi-mi
Dó-ré-mi-fá-fá-fá.

Chegando ao palácio,
A rainha falou,
Dizendo ao pastorzinho:
Seu canto me agradou.
Dó-ré-mi-fá-fá-fá
Dó-ré-mi-ré-ré-ré
Dó-ré-mi-mi-mi-mi
Dó-ré-mi-fá-fá-fá.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas,
colocando duas crianças no centro: uma faz o papel do pastorzinho, e
a outra, o papel da rainha.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: Todos cantam a primeira quadra, menos a
"rainha". O "pastorzinho" para em frente a uma companheira. Começa,
então, a segunda quadra. Todos cantam-na, menos o "pastorzinho". A
"rainha" para em frente a um companheiro. As duas crianças
escolhidas irão substituir o "pastorzinho" e a "rainha", e a brincadeira
começa novamente.
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Gatinha pardaGatinha pardaGatinha pardaGatinha pardaGatinha parda
Ai, minha gatinha parda!
Que em janeiro me fugiu!
Quem achou minha gatinha?
Você sabe, você sabe, você viu?

Formação: Formação: Formação: Formação: Formação: Dispor as crianças em roda, sendoque uma ficará com os
olhos vendados no centro.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: As crianças caminham, cantando a quadra. Ao
terminá-la, param e ficam de cócoras. A criança que está no centro põe
a mão na cabeça de uma companheira da roda, que deverá "miar". Se
sua voz for reconhecida, substituirá aquela com os olhos vendados.
Caso contrário, não haverá mudança.

O meu galinhoO meu galinhoO meu galinhoO meu galinhoO meu galinho
Há três noites que eu não durmo,
Pois perdi o meu galinho.
Coitadinho, ô lá lá!
Pobrezinho, ô lá lá!
Eu perdi lá no jardim.

Ele é branco e amarelo,
Tem a crista vermelhinha.
Bate as asas, ô lá lá!
Abre o bico, ô lá lá!
Ele faz quiriquiqui.

Bate as asas, ô lá lá!
Abre o bico, ô lá lá!
Ele faz quiriquiqui.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Forma-se a roda com as crianças viradas, ora para
fora, ora para dentro da roda.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: As crianças cantam, dançam e viram-se a
cada quadra cantada.
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SabiáSabiáSabiáSabiáSabiá
Sabiá lá na gaiola
Fez um buraquinho
Voou, voou,
Voou, voou.

E a menina que gostava
Tanto do bichinho
Chorou, chorou,
Chorou, chorou.

 Sabiá fugiu pro terreiro,
 Foi cantar lá no abacateiro,
 E a menina pôs-se a chamar;
 Vem cá, sabiá, vem cá.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas, sendo que
uma ficará do lado de fora, correndo no sentido contrário ao da roda.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando, e a criança fora da roda,
depois de completar três voltas, tira uma para substituí-la.

Capelinha de melãoCapelinha de melãoCapelinha de melãoCapelinha de melãoCapelinha de melão
Capelinha de melão
É de São João,
É de cravo, é de rosa,
É de manjericão.

São João está dormindo,
Não me ouve, não.
Acordai, acordai,
Acordai, João!

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira e, ao cantar os dois últimos

versos, a criançada coloca as mãos em volta da boca para ampliar
o som.
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Onde está a Margarida?Onde está a Margarida?Onde está a Margarida?Onde está a Margarida?Onde está a Margarida?
Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas. Do lado de

fora, uma criança dança e canta:

Onde está a Margarida?
Olê, olê, olá!
Onde está a Margarida?
Olê, seus cavalheiros!

As crianças da roda respondem:

Ela está em seu castelo,
Olê, olê, olá!
Ela está em seu castelo
Olê, olê, olá!,

A criança do lado de fora:

Eu queria vê-la,
Olê, olê, olá!
Eu queria vê-la,
Olê, seus cavalheiros!

As crianças da roda respondem:

Mas o muro é muito alto,
Olê, olê, olá!
Mas o muro é muito alto,
Olê, seus cavalheiros!

A criança do lado de fora:

Tirando uma pedra,
Olê, olê, olá!
Tirando uma pedra,
Olê, seus cavalheiros!
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As crianças da roda respondem:

Uma pedra não faz falta,
Olê, olê, olá!
Uma pedra não faz falta,
Olê, seus cavalheiros!

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A criança de fora tira uma por uma da roda, só
deixando mesmo a criança escolhida, ou seja, a Margarida. À medida que
vão saindo, as que continuam na roda cantam: "Uma pedra não faz falta,
duas pedras não fazem falta, três pedras etc...", até sair a última. Nesta
ocasião, cantam todas:

 Apareceu a Margarida,
 Olê, olê, olá!
 Apareceu a Margarida,
 Olê, seus cavalheiros!

Papagaio louroPapagaio louroPapagaio louroPapagaio louroPapagaio louro

Papagaio louro,
Do bico dourado,
Leva esta cartinha
Para o meu namorado.

Se estiver dormindo,
Bata na porta
Se estiver acordado,
Deixa recado.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda movimenta-se, cantando a primeira

quadra. Ao terminá-la, para, canta a segunda, batendo palmas no
ritmo da melodia.
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Marinheiro sóMarinheiro sóMarinheiro sóMarinheiro sóMarinheiro só

Eu não sou daqui,
Marinheiro só.
Eu não tenho amor,
Marinheiro só.
Eu sou da Bahia, Lá vai, lá vem,
Marinheiro só. Marinheiro só.
De São Salvador. Como vem faceiro,
Marinheiro só. Marinheiro só.

Todo de branco,
Oi, marinheiro, marinheiro, Marinheiro só.
Marinheiro só. Com seu bonezinho.
Quem te ensinou a navegar? Marinheiro só.
Marinheiro só.
Foi o balanço do navio.
Marinheiro só.
Foi o balanço do mar.
Marinheiro só.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas. Colocar
uma no centro da roda, usando um boné (que pode ser improvisado
com jornal).

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando o verso "Marinheiro só"
e fazendo trejeitos referentes à letra da música. Quando a roda
cantar a última quadra, a criança do centro passa o boné para o
"marinheiro", que irá substituí-la.
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Rebola, bolaRebola, bolaRebola, bolaRebola, bolaRebola, bola

Rebola, bola,
Você diz que dá, que dá, (ESTRIBILHO)
Você diz que dá na bola,
Na bola você não dá.

Eu sou carioca da gema,
Carioca da gema do ovo. (SOLO)
Eu sou carioca da gema,
Carioca da gema do ovo.

Rebola, bola,
Você diz que dá, que dá, (ESTRIBILHO)
Você diz que dá na bola,
Na bola você não dá.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as criança em roda, com uma delas no centro e as
outras de mãos dadas.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A criança que fica no meio da roda canta o
solo, e, durante o estribilho, dança, rebolando. Escolhe uma
companheira na roda para substituí-la, a qual deverá fazer a mesma
coisa.
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Sítio do seu LobatoSítio do seu LobatoSítio do seu LobatoSítio do seu LobatoSítio do seu Lobato

Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô!
E nesse sítio tinha um cachorrinho, ia, ia, ô!
Era au, au, au, pra cá,
Era au, au, au, pra lá,
Era au, au, au, pra todo lado,
Ia, ia, ô!

Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô!
E nesse sítio tinha um pintinho, ia, ia, ô!
Era piu, piu, piu, pra cá.
Era piu, piu, piu, pra lá.
Era piu, piu, piu, pra todo lado,
Ia, ia, ô
Ia, ia, ô!

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda, todas sentadas no chão.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: As crianças vão cantando, e uma de cada vez

vai imitando o som dos bichos citados durante a canção.

Escravos de JóEscravos de JóEscravos de JóEscravos de JóEscravos de Jó
Escravos de Jó
Jogavam o caxangá:
Tira, bota,
Deixa o Zambelê ficar.

Guerreiros com guerreiros
Fazem zigue, zigue, zá!
Guerreiros com guerreiros
Fazem zigue, zigue, zá!

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Forma-se uma roda com as crianças em pé, sentadas
ou em volta de uma mesa.



45
com o PIM

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: As crianças permanecem paradas, com um
objeto igual para todas (pedrinhas, copo, caneta etc.) na mão direita. Ao
ritmo da música, iniciam a brincadeira de passar o objeto que têm na mão
direita para o vizinho da direita, e receber, com a mão esquerda, o objeto do
vizinho da esquerda, trocando-o rapidamente de mão. Quando a letra diz
"zigue, zigue, zá”, o objeto é retido na mão direita e só é passado para a
pessoa da direita na última palavra.

AlecrimAlecrimAlecrimAlecrimAlecrim

Alecrim, alecrim dourado
Que nasceu no campo
Sem ser semeado.

Alecrim, alecrim dourado
Que nasceu no campo
Sem ser semeado.

Foi meu amor
Quem me disse assim
Que a flor do campo
É o alecrim.

Foi meu amor
Quem me disse assim
Que a flor do campo
É o alecrim.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: As crianças cantam, dançam e saltitam na

roda.
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O trem de ferroO trem de ferroO trem de ferroO trem de ferroO trem de ferro

O trem de ferro,
Quando sai de Pernambuco,
Vai fazendo chic chic
Até chegar no Ceará

Rebola pai,
Rebola mãe, rebola filha,
Eu também sou da família,
Também quero rebolar.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em fila, uma atrás da outra, com as
mãos nos ombros da que está na frente.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: As crianças cantam e caminham,  jogando as
pernas para um lado de cada vez.
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Pai FranciscoPai FranciscoPai FranciscoPai FranciscoPai Francisco
Pai Francisco entrou na roda,
Tocando seu violão:
Dararão, dão, dão.
Vem de lá "seu"delegado,
E pai Francisco vai pra prisão.

 Como ele vem
 Todo requebrado.
 Parece boneco
 Desengoçado!

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as criança em roda, sendo que uma delas, é o pai
Francisco, fica do lado de fora.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: As crianças da roda cantam a primeira parte
da música. Então, o pai Francisco aproxima-se da roda, requebrando-se. A
roda continua cantando a segunda parte. No fim, o pai Francisco entra na
roda e escolhe uma criança, que tomará o seu lugar na vez seguinte.

O cravo brigou com a rosaO cravo brigou com a rosaO cravo brigou com a rosaO cravo brigou com a rosaO cravo brigou com a rosa
O cravo brigou com a rosa
Debaixo de uma sacada;
O cravo saiu ferido
E a rosa despedaçada.

O cravo ficou doente,
A rosa foi visitar;
O cravo teve um desmaio,
A rosa pôs-se a chorar.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em duas fileiras, uma de frente para a
outra.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: Uma fileira interpreta o cravo, e a outra
interpreta a rosa. As crianças vão, livremente, fazendo mímicas,
respeitando a letra da música.
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CasinhaCasinhaCasinhaCasinhaCasinha
Fui morar numa casinha-nha

Infestada-da de cupim-pim-pim.
Saiu de lá-lá-lá
Uma lagartixa-xa.
Olhou prá mim,
Olhou prá mim, e fez assim:
Smack! Smack!

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando. Ao final da música,

todos mexem os lábios, sugerindo um grande beijo.

BalaioBalaioBalaioBalaioBalaio
Balaio, meu bem,
Balaio, Sinhá, balaio do coração.
Moça que não tem balaio, sinhá,
Bota costura no chão.

Eu queria ser balaio,
Balaio eu queria ser,
Para andar dependurado
Na cintura de você.

Eu queria ser balaio
Na colheita da mandioca,
Para andar dependurado
Na cintura da Chinoca.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda, com duas delas tomando o
centro da roda e todos cantando a primeira quadra.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: Todos batem palmas, e as crianças do
centro entrelaçam os braços e giram, acompanhando o ritmo da

música.
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Meu pintinho amarelinhoMeu pintinho amarelinhoMeu pintinho amarelinhoMeu pintinho amarelinhoMeu pintinho amarelinho
Meu pintinho amarelinho
Cabe aqui na minha mão,
Na minha mão

Quando quer comer bichinho,
Com seu pezinho ele cisca o chão.

Ele bate as asas,
Ele faz piu, piu,
Mas tem muito medo é de gavião.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda. As que estiverem de mãos
soltas são os "pintinhos" e, outra, no centro da roda, faz o papel de
"gavião".

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: As crianças caminham cantando e fazendo os
trejeitos de ciscar o chão e bater asas. Quando a roda cantar o último
verso, o "gavião" deve tentar pegar um "pintinho" para substituí-lo.

Cai, cai balãoCai, cai balãoCai, cai balãoCai, cai balãoCai, cai balão
Cai, cai, balão! Cai, cai, balão!
Na rua do sabão.
Não cai, não! Não cai, não! Não cai, não!
Cai aqui na minha mão!

Cai, cai, balão! Cai, cai, balão!
Na rua do sabão.
Não cai, não! Não cai, não! Não cai, não!
Cai aqui na minha mão!

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira. Ao cantar o segundo verso (de

ambas as quadras), as crianças fingem escorregar e, ao cantar o
quarto verso (de ambas as quadras) , elas soltam as mãos e levantam
os braços, agitando as mãos como se fossem pegar o balão.
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Fui no tororóFui no tororóFui no tororóFui no tororóFui no tororó

Fui no tororó
Beber água, não achei;
Achei bela morena
Que no tororó deixei.

Aproveita, minha gente,
Que uma noite não é nada.
Se não dormir agora,
Dormirá de madrugada.

 Dona (nome da pessoa),
 Ó dona (diminutivo),
 Entrarás na roda,
 Ficarás sozinha!

Sozinha eu não fico,
Nem hei de ficar,
Porque tenho (nome da pessoa),
Para ser meu par.

Põe aqui o teu pezinho,
Bem juntinho ao pé do meu.
E, depois, não vá dizer
Que teu pai se arrependeu.

Eu passei por tua porta,
Um cachorro me mordeu.
Não foi nada, não foi nada!
Quem sentiu a dor fui eu.
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Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as criança em roda, deixando uma delas ao centro e
as outras, de mãos dadas.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando as três primeiras quadras, e
para. A criança do centro, cujo nome foi citado, canta sozinha a quarta
quadra e, ao mencionar o nome de uma companheira, coloca-se à sua frente.
Todas cantam a quinta quadra, batendo palmas no ritmo da melodia,
enquanto as duas dão a mão direita, estendem a perna direita para a frente
e, firmando o calcanhar no chão, elevam a ponta do pé, que vai percorrer
um arco imaginário, tocando o chão várias vezes ao chegar a cada uma
das extremidades desse arco. Na quadra final, as crianças da roda
continuam batendo palmas enquanto as duas pulam, ora num pé, ora
noutro, estendendo as pernas, alternadamente, para a frente. A criança
escolhida substitui a que está no centro.

O sapo não lava o péO sapo não lava o péO sapo não lava o péO sapo não lava o péO sapo não lava o pé

O sapo não lava o pé.
Não lava porque não quer.
Ele mora lá na lagoa,
Não lava o pé
Porque não quer.
MAS QUE CHULÉ!

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando. No último verso, as

crianças soltam as mãos para tapar o nariz.
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Marcha soldadoMarcha soldadoMarcha soldadoMarcha soldadoMarcha soldado
Marcha soldado
Cabeça de papel!
Quem não marcha direito
Vai preso pro quartel.

O quartel pegou fogo,
Francisco deu sinal.
Acuda, acuda, acuda
A bandeira nacional.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda, marchando e, ao final de
cada quadra, a roda passa a girar no sentido contrário.

Ciranda cirandinhaCiranda cirandinhaCiranda cirandinhaCiranda cirandinhaCiranda cirandinha
Ciranda , cirandinha
Vamos todos cirandar.
Vamos dar a meia volta,
Volta e meia vamos dar.

O anel que tu me deste
Era vidro e se quebrou.
O amor que tu me tinhas
Era pouco e se acabou.

Por isso, D. (nome da pessoa),
Entre dentro desta roda,
Diga um verso bem bonito,
Diga adeus e vá-se embora.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda, de mãos dadas, ficando uma
delas do lado de fora.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando. Terminada a terceira
quadra, a roda para. A criança que está fora, e cujo nome foi citado,

entra na roda, recita uma quadra e, a seguir, escolhe uma
companheira para substituí-la.
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A galinha do vizinhoA galinha do vizinhoA galinha do vizinhoA galinha do vizinhoA galinha do vizinho
A galinha do vizinho
Bota ovo amarelinho
Bota um,
Bota dois,
Bota três,
Bota quatro,
Bota cinco,
Bota seis,
Bota sete,
Bota oito,
Bota nove,
Bota dez.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando e, a cada verso, as

crianças levantam os braços, gritando bem alto o "dez".

Rancheirinha de carreirinhaRancheirinha de carreirinhaRancheirinha de carreirinhaRancheirinha de carreirinhaRancheirinha de carreirinha
Vem cá, vem cá,
Minha linda gauchinha,
Pra nós “dançá”
Rancheirinha de Carreirinha.

Um passo e outro,
E agora carreirinha.
Pra outro lado,
Esta parte é puladinha.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: As crianças cantam e caminham em roda,

cantando a primeira quadra. Durante a segunda quadra, elas fazem
os movimentos sugeridos pela música.
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O meu chapéuO meu chapéuO meu chapéuO meu chapéuO meu chapéu

O meu chapéu tem três pontas,
Tem três pontas o meu chapéu,
Se não tivesse três pontas,
Não seria o meu chapéu.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda, deixando uma delas no centro.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando, e a criança do centro irá

dramatizando os dizeres da música.

A mão direitaA mão direitaA mão direitaA mão direitaA mão direita

A mão direita tem uma roseira,
A mão direita tem uma roseira
Que dá flor na primavera,
Que dá flor na primavera.

Entrai na roda, ó linda roseira!
Entrai na roda, linda roseira!
E abraçai a mais faceira,
E abraçai a mais faceira.

A mais faceira eu não abraço,
A mais faceira eu não abraço.
Abraço a boa companheira,
Abraço a boa companheira.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda, deixando uma delas fora e
as outras de mãos dadas.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando. Quando citar "ó linda
roseira", a criança que está de fora entra na roda, diz a última quadra,

e abraça uma criança, que irá substituí-la.
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GaribaldiGaribaldiGaribaldiGaribaldiGaribaldi

Garibaldi foi à missa
Com o cavalo sem espora.
O cavalo tropeçou,
Garibaldi pulou fora.

Garibaldi foi à missa
Com o cavalo sem espora.
O cavalo tropeçou,
Garibaldi pulou fora.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos soltas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: As crianças caminham,  cantando e imitando

um cavaleiro galopando.

São JoãoSão JoãoSão JoãoSão JoãoSão João

São João, da-ra-rão,
Tem uma gaita-ra-ra-rai-ta.
Quando toca-ro -ro-ca,
Bate nela.

Todos anjo-raran-jos
Tocam gaita-ra-rai-ta.
Tocam tanto-ra-ran-to
Aqui na Terra.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos soltas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira. e as crianças vão cantando e

fingindo tocar gaita.
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CoelhinhoCoelhinhoCoelhinhoCoelhinhoCoelhinho

 De olhos vermelhos,
 De pelo branquinho,
 De salto bem leve,
 Eu sou coelhinho.

Sou muito assustado,
Porém sou guloso,
Por uma cenoura,
Já fico manhoso.

Eu pulo prá frente,
Eu pulo prá trás,
Dou mil cambalhotas,
Sou forte demais.

Comi uma cenoura,
Com casca e tudo,
Tão grande ela era,
Fiquei barrigudo.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: As crianças, de mãos soltas, formam uma roda bem
aberta.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: As crianças caminham, cantando e fazendo
mímica que interpretem a letra da música.
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Coelhinho, vem aqui no jardimCoelhinho, vem aqui no jardimCoelhinho, vem aqui no jardimCoelhinho, vem aqui no jardimCoelhinho, vem aqui no jardim
Coelhinho, coelhinho,
Vem aqui no jardim.
Vem trazer muitos ovinhos
Coloridos pra mim.

Coelhinho, coelhinho,
Vem aqui no jardim.
Vem trazer muitos ovinhos
Bem grandinhos pra mim.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: As criança, de mãos soltas, formam uma roda bem
aberta.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: As crianças caminham cantando e fazendo
mímicas que interpretem a letra da música.

IndiozinhosIndiozinhosIndiozinhosIndiozinhosIndiozinhos
  Um, dois, três indiozinhos.
 Quatro, cinco, seis indiozinhos.
 Sete, oito, nove indiozinhos.
 Dez num pequeno bote.

 Vinham navegando pelo rio abaixo
 Quando o jacaré se aproximou,
 E o pequeno bote dos indiozinhos
 Quase, quase virou,
Mas não virou.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as criançasem roda, de mãos dadas,  sendo que
uma delas ficará do lado de fora da roda para fazer o papel de "jacaré".

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda caminha, cantando, e o "jacaré" fica
tentando passar para o centro da roda, o que deve ser evitado pelas
outras crianças. Caso ele consiga, escolherá uma outra criança para
ser o "jacaré".
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Barata mentirosaBarata mentirosaBarata mentirosaBarata mentirosaBarata mentirosa

A barata diz que tem
Sete saias de filó.
É mentira da barata,
Ela tem é uma só.

Ah! Há há!
Oh! Hó hó!
Ela tem é uma só.

A barata diz que tem
Carro, moto e avião.
É mentira da barata,
Ela só tem é caminhão.

Ah! Há há!
Oh! Hó hó!
Ela tem é caminhão.

A barata diz que come
Frango, arroz e feijão.
É mentira da barata,
Ela só come é macarrão.

Ah! Há há!
Oh! Hó hó!
Ela só come é macarrão.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:  A roda gira, cantando.
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Nessa ruaNessa ruaNessa ruaNessa ruaNessa rua
Nessa rua, nessa rua tem um bosque
Que se chama, que se chama solidão.
Dentro dele, dentro dele mora um anjo
Que roubou, que roubou meu coração.

Se eu roubei, se eu roubei teu coração,
Tu roubaste, tu roubaste o meu também.
Se eu roubei, se eu roubei teu coração,
Foi porque, só porque, te quero bem.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda,  posicionando-as de costas
para o centro da roda, com os braços levantados imitando galhos de
árvores. Colocar uma criança no centro e outra fora da roda.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira,  cantando. No primeiro verso, a
criança fora da roda aponta para a companheira dentro da roda. A
criança dentro da roda canta a segunda quadra e sai da roda para
abraçar a amiga fora da roda.

BambalalãoBambalalãoBambalalãoBambalalãoBambalalão
Bambalalão,
Senhor capitão,
Espada na cinta,
Ginete na mão.

Bambalalão,
Senhor capitão,
Espada na cinta,
Ginete na mão.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira,  cantando.
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As ondas do marAs ondas do marAs ondas do marAs ondas do marAs ondas do mar

As ondas do mar são alvas,
São alvas como o papel.
As ondas do mar são alvas,
São alvas como o papel.

Um amor que deixa o outro, ó iaiá,
Não pode ser mais cruel.
Um amor que deixa o outro, ó iaiá,
Não pode ser mais cruel.

Você diz que o amor não dói,
Amor dói no coração.
Queira bem e viva ausente, ó iaiá,
Veja lá se dói ou não.

Maria me deu um cravo,
Sexta-feira da Paixão.
Botei o cravo no peito, ó iaiá,
Maria no coração.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Forma-se uma roda com as crianças de mãos dadas,
porém afastadas, com os braços quase esticados.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: Enquanto cantam a primeira quadra, as
crianças imitam as ondas do mar, movimentando os braços. Ao
cantar a segunda quadra, elas soltam as mãos e abanam os braços

ao lado do corpo. Ao cantar as duas últimas quadras, as crianças
abrem e fecham os braços, levando as mãos à altura do coração.
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CachorrinhoCachorrinhoCachorrinhoCachorrinhoCachorrinho

Cachorrinho está latindo
Lá no fundo do quintal.
Cala a boca, cachorrinho
Deixa meu benzinho entrar.

Ô criô lê lê!
Ô criô lê lê lá lá! (ESTRIBILHO)
Ô criô lê lê!
Não sou eu que caio lá!

Atirei um cravo n'água,
De pesado foi ao fundo;
Os peixinhos responderam:
Viva D. Pedro II!

 Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda, de mãos dadas, deixando uma
delas no centro.

 Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda canta a primeira quadra e para. A
criança que está no meio escolhe uma companheira e, junto com ela,
canta o estribilho, pulando e estendendo as pernas, alternadamente,
para a frente. A criança escolhida substitui a que está no centro, e a
roda gira novamente cantando a segunda quadra. Repete-se o
estribilho com a movimentação descrita, e outra criança é escolhida.

au au
au au
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Formiguinha da roçaFormiguinha da roçaFormiguinha da roçaFormiguinha da roçaFormiguinha da roça

 Formiguinha da roça
 Endoideceu
 Com uma dor de cabeça
 Que lhe deu.
 Ai, pobre!
 Ai, pobre formiguinha!
 Põe a mão na cabeça
 E faz assim... E faz assim...

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos soltas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A cantiga é cantada com todos batendo

palmas e, no último verso, segurando e balançando a cabeça.

PerpétuaPerpétuaPerpétuaPerpétuaPerpétua

Se a Perpétua cheirasse
Seria a rainha das flores.
Mas como a Perpétua não cheira,
Ai, ai, ai, não é a rainha das flores.

Não sei se é fato ou se é fita.
Não sei se é fita ou se é fato.
O fato é que ela me fita.
Me fita mesmo de fato.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as criança em roda, deixando uma delas no
centro.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda movimenta-se, cantando a primeira
quadra. Para e canta a segunda, batendo palmas. A criança que está

no centro escolhe uma companheira e, com ela, roda de braços
dados. A criança que foi escolhida substitui a que está no centro da

roda.
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Peixinho do marPeixinho do marPeixinho do marPeixinho do marPeixinho do mar

Quem te ensinou a nadar?
Quem te ensinou a nadar?
Foi, foi, marinheiro,
Foi o peixinho do mar.
Foi, foi, marinheiro,
Foi o peixinho do mar.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando.

CaranguejoCaranguejoCaranguejoCaranguejoCaranguejo

Caranguejo não é peixe,
Caranguejo peixe é;
Caranguejo só é peixe
Na enchente da maré.

Ora, palma, palma, palma!
Ora, pé, pé, pé!
Ora, roda, roda, roda,
Caranguejo peixe é!

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: As crianças caminham, cantando a primeira

quadra. Ao terminar, param, deixam as mãos das companheiras e ,
obedecendo à letra, batem palmas três vezes e, também, batem três
vezes o pé direito no chão. A seguir, fazem uma volta completa no
mesmo lugar.
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Loja do mestre AndréLoja do mestre AndréLoja do mestre AndréLoja do mestre AndréLoja do mestre André

Ai o lé, ai o lé
Foi na loja do mestre André,

Foi na loja do mestre André
Que eu comprei um pianinho,
Plim, plim, plim, um pianinho.

 Foi na loja do mestre André
 Que eu comprei um violão,
 Dão, dão, dão, um violão,
 Plim, plim, plim, um pianinho.

Foi na loja do mestre André
Que eu comprei uma flautinha,
Flá, flá, flá, uma flautinha,
Dão, dão, dão, um violão,
Plim, plim, plim, um pianinho.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda de modo que fiquem
sentadas no chão.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: As crianças, cantando, fazem gestos
imitando os movimentos de tocar piano, violão, flauta e outros
instrumentos que podem ser acrescentados à letra da música.
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Mulher rendeiraMulher rendeiraMulher rendeiraMulher rendeiraMulher rendeira

Olê, mulher rendeira,
Olê, mulher rendá,
Tu me “ensina” a fazer renda,
Que eu te ensino a “namorá”.

As moças de Vila Bela
Não têm mais ocupação.
É só ficar na janela
Namorando Lampião.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e de mãos dadas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando.

Meu limão, meu limoeiroMeu limão, meu limoeiroMeu limão, meu limoeiroMeu limão, meu limoeiroMeu limão, meu limoeiro

Meu limão , meu limoeiro,
Meu pé, meu pé de jacarandá,
Uma vez, esquindolêlê,
Outra vez, esquindolalá.

Meu limão, meu limoeiro,
Meu pé, meu pé de jacarandá,
Uma vez, esquindolêlê,
Outra vez, esquindolálá.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda e  de mãos soltas.
Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira e as crianças vão cantando. No

terceiro verso, dão um rodopio para a direita...E outra vez para a
esquerda.
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Peixe vivoPeixe vivoPeixe vivoPeixe vivoPeixe vivo

Como pode um peixe vivo
Viver fora d'àgua fria?
Como pode um peixe vivo
Viver fora d'água fria?

Como poderei viver,
Como poderei viver,
Sem a tua, sem a tua,
Sem a tua companhia?

Os pastores desta aldeia
Já me fazem zombaria.
Os pastores desta aldeia
Já me fazem zombaria.

Por me ver assim chorando,
Por me ver assim chorando.
Sem a tua, sem a tua,
Sem a tua companhia.

Formação:Formação:Formação:Formação:Formação: Dispor as crianças em roda, de maõs dadas, deixando
uma delas no centro.

Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar:Maneira de brincar: A roda gira, cantando a primeira quadra, e
para. A criança que está no meio escolhe uma companheira, puxando-

a para o centro da roda, e todos cantam o restante da música.
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Trava-línguaTrava-línguaTrava-línguaTrava-línguaTrava-língua
O que é?O que é?O que é?O que é?O que é?

Trava-língua é um conjunto de palavras
que formam uma sentença de difícil

articulação em virtude da existência de
sons que exijem movimentos seguidos da

língua e que não são usualmente
utilizados.

(Os versos apresentadas a seguir são do folclore)



68
Coleção Fazendo Arte



69
com o PIM

O rato roeu a roupa do rei de Roma,
O rato roeu a roupa do rei da Rússia,
O rato roeu o rabo do rodovalho...
O rato a roer roía.
E a Rosa Rita Ramalho
Do rato a roer se ria!

Pedro tem peito preto,
O peito de Pedro é preto;
Quem disser que o peito de Pedro não é preto,
Tem o peito mais preto do que o peito de Pedro.

No vaso tinha uma aranha e uma rã.
A rã arranha a aranha,
A aranha a rã.

Arara é da Iara.
Iara amarra
A arara rara,
A rara arara
De Araraquara.

Tem um tatu-peba
Com sete tatu-pebinha.
Quem destatupebá ele,
Bom destatupebador será.

Paulo Pereira Pinto Peixoto,
Pobre pintor português,
Pinta perfeitamente
Portas, paredes e pias,
Por pouco preço, patrão.

Quando toca a retreta
Na praça repleta,
Se cala o trombone
Se toca a trombeta.
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A rata roeu a rolha
Da garrafa da rainha.

Olha o sapo dentro do saco,
O saco com o sapo dentro,
O sapo batendo papo,
E o papo soltando vento.

Lá vem o velho Felix,
Com um fole velho nas costas;
Tanto fede o velho Felix
Como o fole do velho Felix fede.

-Alô, o tatu taí?
-Não, o tatu num tá.
-Mas a mulher do tatu tá?
Tanto é o mesmo que o tatu tá.

Abadalado
Ababadado
Ababelado
Abobadado

O Juca ajuda:
Encaixa a caixa,
Agacha, engraxa.

Atrás da pia tem um prato,
Um pinto e um gato.
Pinga a pia, apara o prato,
Pia o pinto e mia o gato.

O caju do Juca,
E a jaca do cajá,
A jacá da Juju,
E o caju do Cacá.
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Aranha, ararinha,
Ariranha, aranhinha.

Tecelão tece o tecido
Em sete sedas de Sião.
Tem sido a seda tecida
Na sorte do tecelão.

Quero que você me diga
Sete vezes encarrilhado,
Sem errar, sem tomar fôlego,
- Aranha arranhando a jarra
e o sapo socando o saco.

Quando digo "digo"
Digo "digo", não digo "Diogo";
Quando digo "Diogo",
Digo "Diogo", não digo "digo".

 Três pratos de trigo
 Para três tigres tristes.
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Língua do PêLíngua do PêLíngua do PêLíngua do PêLíngua do Pê

Língua do XisLíngua do XisLíngua do XisLíngua do XisLíngua do Xis
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A língua do pê é um jeito diferente de falar quando não se quer que
outras pessoas saibam o que se fala na frente delas.

A língua do pê é assim:A língua do pê é assim:A língua do pê é assim:A língua do pê é assim:A língua do pê é assim:

Acrescenta-se, no final de cada sílaba da palavra, uma sílaba formada
com a letra "p" mais o fim da sílaba original. Veja o exemplo:

Você = vo+po+cê+pê
Bola = bo+po+la+pa
Escola = es+ps+co+po+la+pa

O segredo está em falar bem rápido. Por isso, é preciso praticar
bastante, para poder falar e entender rápido o suficiente de modo que
as pessoas destreinadas não entendam.

Um outro jeito de se falar com a língua do pê, é colocar a letra "p"
antes de cada sílaba da palavra, desse jeito:

Você = pvo+pcê
Bola = pbo+pla
Escola = pes+pco+pla

A língua do xis é parecida com a língua do pê. Para se falar a
língua do xis, é só acrescentar a sílaba "xis"no fim de cada sílaba,
Assim:

Você = voxis+cêxis
Bola = boxis+laxis
Escola = esxis+coxis+laxis

E(xis) a(xis) go(xis) ra(xis),
vo(xis) cê(xis)
já(xis) sa(xis) be(xis) a(xis)
lín(xis) gua(xis) do(xis) xis(xis)
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AdivinhasAdivinhasAdivinhasAdivinhasAdivinhas

O que é?O que é?O que é?O que é?O que é?

As adivinhas, também conhecidas como adivinhações
ou "o que é, o que é," são perguntas em formato de

charadas desafiadoras que fazem as pessoas pensar
em se divertirem. São criadas pelas pessoas e fazem
parte da cultura popular e do folclore brasileiro. São

muito comuns entre as crianças, mas também fazem
sucesso entre os adultos.

(As adivinhas apresentadas a seguir são do
folclore)
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              que é, o que é...
Tem mais de vinte cabeças,
mas não sabe pensar?

Caixa-de-fósforos.Caixa-de-fósforos.Caixa-de-fósforos.Caixa-de-fósforos.Caixa-de-fósforos.

              que mais pesa no mundo?
A balança.A balança.A balança.A balança.A balança.

              que é, o que é...
Quanto mais cresce,
menos se vê?

Escuridão.Escuridão.Escuridão.Escuridão.Escuridão.

              que é, o que é...
Que o pinto faz
para a gente lavar as mãos?

Pia.Pia.Pia.Pia.Pia.

            ual o bicho que
come com a cauda?

Nenhum tira a calda para comerNenhum tira a calda para comerNenhum tira a calda para comerNenhum tira a calda para comerNenhum tira a calda para comer.

O

O

O

O

Q
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               que é, o que é...
Tem o começo da rua,
no meio da terra
e no fim do mar?

 A letra ''r''. A letra ''r''. A letra ''r''. A letra ''r''. A letra ''r''.

               que é que anda sempre
de cabeça para baixo?
O prego do sapato.O prego do sapato.O prego do sapato.O prego do sapato.O prego do sapato.

               que é, o que é...
Quanto mais se perde mais se tem?
 Sono.Sono.Sono.Sono.Sono.

               que é, o que é...
Durante a noite
tem mais pés do que de dia?
Cama.Cama.Cama.Cama.Cama.

       nche uma casa completa,
mas não enche uma mão;
amarrado pelas costas,
entra e sai sem ter portão?
Botão.Botão.Botão.Botão.Botão.

               que é, o que é...
Não tem pé e corre,
tem leito e não dorme,
quando para, morre?
O rio.O rio.O rio.O rio.O rio.

O

O

O

O

O

E
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ParlendasParlendasParlendasParlendasParlendas

O que é?O que é?O que é?O que é?O que é?
Parlenda é um conjunto de palavras com
pouco ou nenhum nexo e importância, de

caráter lúdico, sendo muito usada em rimas
infantis  e versos curtos. Apresenta ritmo
fácil, com a função de divertir, ajudar na
memorização, compor uma brincadeira.

Pode ser destinada à fixação de números,
dias da semana, cores, dentre outros

assuntos.

(As parlendas apresentadas a seguir são do
folclore)
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             gato sujou
Para quem espiou.
Galinha torrada
Para quem enganou.

          com banana e bolo
Que se enganam os tolos.

           leluia, aleluia!
Carne no prato,
Farinha na cuia

        alada, saladinha
Bem temperadinha
Com sal, pimenta
Um, dois, três.

       aca vermelha pisou na telha.
Quem falar agora leva um puxão de orelha.

          s mulheres, quando se juntam
Para falar da vida alheia,
Começam na lua nova,
Acabam na lua cheia.

        ra uma bruxa,
À meia-noite,
Em um castelo mal-assombrado,
Com uma faca na mão,
Passando manteiga no pão.

O

A

V

E

É

S

A
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            macaco foi à feira,
Não teve o que comprar.
Comprou uma cadeira,
Prá comadre se sentar.
A comadre se sentou,
A cadeira esborrachou.
Coitada da comadre,
Foi parar no corredor.

   é-de-pilão,
Carne seca com feijão;
O ferreiro faz a forca,
Mas não faz o gavião.

          ão há sábado sem sol,
Domingo sem missa,
Nem segunda sem preguiça.

         oje é domingo,
Pé de cachimbo.
Cachimbo é de ouro,
Bate no touro.
Touro é valente,
Bate na gente.
A gente é fraco,
Cai no buraco.
Buraco é fundo,
Acabou-se o mundo.

            acaco torrado chegou na Bahia
Fazendo careta pra dona Maria

O

P

N

M

H
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HistóriasHistóriasHistóriasHistóriasHistórias
AcumulativasAcumulativasAcumulativasAcumulativasAcumulativas

O que é?O que é?O que é?O que é?O que é?

Nas histórias ou canções acumulativas, o
contador acrescenta sempre um

elemento novo que vai aumentando os
elementos anteriores e acumulando-os.

Este estilo “acumulativo”  funciona como
estratégia de memorização.

(As histórias acumulativas apresentadas a seguir são do folclore)
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A casa que Pedro fezA casa que Pedro fezA casa que Pedro fezA casa que Pedro fezA casa que Pedro fez
Esta é a casa que Pedro fez.

Este é o trigo que está na casa que Pedro fez.

Este é o rato que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez.

Este é o gato que matou o rato que comeu o trigo que está na casa
que Pedro fez.

Este é o cão que espantou o gato que matou o rato que comeu o
trigo que está na casa que Pedro fez.

Esta é a vaca, de chifre torto, que atacou o cão que espantou o
gato que matou o rato que comeu o trigo que está na casa que
Pedro fez.

Esta é a moça mal vestida que ordenhou a vaca de chifre torto
que atacou o cão que espantou o gato que matou o rato que
comeu o trigo que está na casa que Pedro fez.

Este é o moço todo rasgado, noivo da moça mal vestida que
ordenhou a vaca de chifre torto, que atacou o cão que espantou o
gato, que matou o rato que comeu o trigo, que está na casa que
Pedro fez.

Este é o padre de barba feita que casou o moço todo rasgado,
noivo da moça mal vestida que ordenhou a vaca de chifre
torto, que atacou o cão que espantou o gato, que matou o
rato que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez.

Este é o galo que cantou de manhã, que acordou o padre de
barba feita que casou o moço todo rasgado, noivo da moça
mal vestida que ordenhou a vaca de chifre torto, que atacou o
cão que espantou o gato, que matou o rato que comeu o trigo
que está na casa que Pedro fez.

Este é o fazendeiro que espalhou o milho para o galo que cantou
de manhã, que acordou o padre de barba feita que casou o
moço todo rasgado, noivo da moça mal vestida que ordenhou a
vaca de chifre torto, que atacou o cão que espantou o gato,
que matou o rato que comeu o trigo que está na casa que
Pedro fez.
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A velha que fiavaA velha que fiavaA velha que fiavaA velha que fiavaA velha que fiava

Estava a velha em seu lugar,
Veio a mosca lhe incomodar,
A mosca na velha,
E a velha a fiar.

Estava a mosca em seu lugar,
Veio a aranha lhe incomodar,
A aranha na mosca, a mosca na velha,
E a velha a fiar.

Estava a aranha em seu lugar,
Veio a barata lhe incomodar,
A barata na aranha, a aranha na mosca,
a mosca na velha,
E a velha a fiar.

Estava a barata em seu lugar,
Veio o rato lhe incomodar,
O rato na barata, a barata na aranha, a aranha
na mosca, a mosca na velha,
E a velha a fiar.

Estava o rato no seu lugar,
Veio o gato lhe incomodar,
O gato no rato, o rato na barata, a barata na
Aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha,
E a velha a fiar.
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Estava o gato em seu lugar,
Veio o cachorro lhe incomodar,
O cachorro no gato, o gato no rato, o rato na
barata, a barata na aranha, a aranha na mosca,
a mosca na velha,
E a velha a fiar.

Estava o cachorro em seu lugar,
Veio o carro lhe incomodar,
O carro no cachorro, o cachorro no gato, o gato
no rato, o rato na barata, a barata na aranha, a
aranha na mosca, a mosca na velha,
E a velha a fiar.

Estava o carro no seu lugar,
Veio o homem lhe incomodar,
O homem no carro, o carro no cachorro, o
cachorro no gato, o gato no rato, o rato na
barata, a barata na aranha, a aranha na
mosca, a mosca na velha,
E a velha a fiar.

Estava o homem no seu lugar,
Veio a criança lhe incomodar,
A criança no homem, o homem no carro, o
carro no cachorro, o cachorro no gato, o gato
no rato, o rato na barata, a barata na aranha, a
aranha na mosca, a mosca na velha,
E a velha a fiar.

 (A brincadeira continua até você não conseguir lembrar-se de mais
nada que incomode.)
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Tango-lo-mangoTango-lo-mangoTango-lo-mangoTango-lo-mangoTango-lo-mango

Era uma velha que tinha dez filhos, E esses cinco, meu bem, que ficaram

Todos dez dentro de um fole. Com o pato fizeram um trato.

Deu o tango-lo-mango num deles, Deu o tango-lo-mango num deles,

Desses dez, ficaram nove! Desses cinco, ficaram quatro!

E esses nove, meu bem, que ficaram E esses quatro, meu bem, que ficaram

Foram logo fazer biscoito. Foram aprender o português.

Deu o tango-lo-mango num deles, Deu o tango-lo-mango num deles,

Desses nove, ficaram oito! Desses quatro, ficaram três!

E esses oito, meu bem, que ficaram E esses três, meu bem, que ficaram

Foram brincar com o patinete. Foram ao campo buscar cem bois.

Deu o tango-lo-mango num deles, Deu um tango-lo-mango num deles,

Desses oito, ficaram sete! Desses três, ficaram dois!

E esses sete, meu bem, que ficaram E esses dois, meu bem, que ficaram

Foram fazer um bolo inglês. Foram ao mato caçar anum.

Deu o tango-lo-mango num deles, Deu o tango-lo-mango num deles,

Desses sete, ficaram seis! E, desses dois, só restou um!

E esses seis, meu bem, que ficaram E esse um, meu bem, que ficou

Foram à porta bater no trinco. Foi brincar com lampião.

Deu o tango-lo-mango num deles, Deu o tango-lo-mango no tal,

Desses seis, ficaram cinco! E acabou-se a geração!
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CantandoCantandoCantandoCantandoCantando
com mímicascom mímicascom mímicascom mímicascom mímicas

O que é?O que é?O que é?O que é?O que é?

Canções com gestos: Além de cantá-
las, podemos transformá-las.

Acompanhamos a narração da
história e representamos, com gestos,

alguns elementos da trama.

(As canções apresentadas a seguir são de domínio público)



92
Coleção Fazendo Arte



93
com o PIM

Dona aranhaDona aranhaDona aranhaDona aranhaDona aranha
A Dona aranha
Subiu pela parede.
Veio a chuva forte
E a derrubou...

Já passou a chuva,
O sol já vem chegando,
E a Dona aranha
Continua a subir...

Como cantar: Como cantar: Como cantar: Como cantar: Como cantar: Nesta música, você vai mexendo as mãos como se a
aranha fosse subindo. Na estrofe que diz "E a derrubou", você vai baixar
as mãos como se ela tivesse caído.

A menina da árvoreA menina da árvoreA menina da árvoreA menina da árvoreA menina da árvore
Uma menina na árvore subia,
Tão mais alto ninguém a via,
Ela pula de galho em galho,
Entra num belo ninho,
Se ouve um "estalinho", TIMBUFT!
Caiu no chão, pão pão.

Como cantar: Como cantar: Como cantar: Como cantar: Como cantar: Contar uma história da menina da floresta, com os
dedinhos: que ela gostava de pular, rolar no chão, balançar-se no
balanço. Então, convida-se as crianças para cantar. Uma vez a menina
cai no chão,  a mamãe socorre-a e diz “que é somente para pular nos
galhos fortes”, para “tomar cuidado”! A menina sobe novamente na
árvore e, ao final da musiquinha, fala-se: "Mas desta vez ela não caiu"...
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Pegando o tremPegando o tremPegando o tremPegando o tremPegando o trem

Eu vou pegar o trem,
E você vai também.
Só falta comprar passagem,
Passagem pro velho trem.
Parou, parou,
Polegar prá cima,
Polegar prá baixo.
Sum, sum, sum, sá, sá, sá,
Sum, sum, sum, sá, sá, sá.
Sum, sum, sum, sá, sá, sá,
Sum,sum, sum, sá, sá, sá.

Como cantar: Como cantar: Como cantar: Como cantar: Como cantar: As crianças se colocam uma atrás da outra,
formando uma fila e cantando. Quando chegar na palavra "parou", todos

param. Logo em seguida vem a frase "polegar prá cima", e as crianças
paradas fazem o gesto com o polegar (indicando certo). Continuam em
fila, cantando o final do verso, rebolando de um lado para o outro.

Conversando com o polegarConversando com o polegarConversando com o polegarConversando com o polegarConversando com o polegar

Olá Polegar!
Como vai meu xará?
A família vai bem.
E a minha também.
Como foi bom a gente se encontrar,
Como foi bom a gente se encontrar,
Smak, smak, smak, smak.

Como falar com os polegares: Como falar com os polegares: Como falar com os polegares: Como falar com os polegares: Como falar com os polegares: Colocar os polegares um
defronte ao outro; o polegar direito vai falar com o polegar esquerdo

e vice-versa. Ao final, os polegares se beijam.
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Onde estão?Onde estão?Onde estão?Onde estão?Onde estão?

Polegares, polegares
Onde estão?
Aqui estão.
Aqui estão.
Eles se saúdam, eles se saúdam,
E se vão, e se vão...

Como fazer os movimentos: Como fazer os movimentos: Como fazer os movimentos: Como fazer os movimentos: Como fazer os movimentos: Com as mãos para trás, os polegares
ficam escondidos. Quando for perguntado “onde estão”, as crianças
mostrarão um polegar de cada vez, conforme o verso. Quando disser
“se saúdam”, os polegares batem um no outro. Ao final, as mãos abanam
quando se canta “e se vão”, e voltam à posição inicial.

Mão direita, mão esquerdaMão direita, mão esquerdaMão direita, mão esquerdaMão direita, mão esquerdaMão direita, mão esquerda

Mão direita,
Mão esquerda.
Quantos dedos elas têm?
Dez dedinhos,
Dez amigos,
Que não troco por ninguém.

Como fazer os movimentos:Como fazer os movimentos:Como fazer os movimentos:Como fazer os movimentos:Como fazer os movimentos: Mãos para trás. Colocar a mão
direita para frente quando se disser “mão direita” e vice-versa. Mãos
flexionadas para frente e para trás, dizendo as frases "Quantos dedos
elas têm?” e "Dez dedinhos, dez amigos". Ao final, deve-se balançar as
mãos com movimentos negativos, e voltar à posição inicial.
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Palminha, palminhaPalminha, palminhaPalminha, palminhaPalminha, palminhaPalminha, palminha
Palminha, palminha
Nós vamos bater.
Depois as mãozinhas
Prá trás esconder.

Forte, forte
Nós vamos bater.
Depois as mãozinhas
Prá trás esconder.

Fraco, fraco
Nós vamos bater.
Depois as mãozinhas
Prá trás esconder.

Como fazer os movimentos: Como fazer os movimentos: Como fazer os movimentos: Como fazer os movimentos: Como fazer os movimentos: No primeiro verso, a criança bate
palmas e esconde as mãozinhas para trás do seu corpo. No segundo e no
terceiro versos, quando cantarem as palavras "forte e fraco", deverão

bater palmas "forte” ou “fraco", e cantar alto ou baixo, conforme a
orientação do verso.
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Músicas infantisMúsicas infantisMúsicas infantisMúsicas infantisMúsicas infantis
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Dois peixinhosDois peixinhosDois peixinhosDois peixinhosDois peixinhos

Era uma vez dois peixinhos bonitinhos
Que adoravam passear com a mamãe.
Os dois peixinhos adoravam nadar
E nadavam, nadavam, nadavam no mar.

Bubu Txutxu, nadavam para frente.
Bubu Txutxu, nadavam pra trás.
Bubu Txutxu, nadavam pra frente.
E nadavam, nadavam, nadavam no mar.

Os peixinhos adoravam brincar
Com a lula, o golfinho e a estrela do mar.
Todos juntos, adoravam nadar
E nadavam, nadavam, nadavam no mar.

Bubu Txutxu nadavam pra frente.
Bubu Txutxu nadavam pra trás. (repetir três vezes)
Bubu txutxu nadavam prá frente.
E nadavam, nadavam, nadavam no mar

(Xuxa)
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O ônibusO ônibusO ônibusO ônibusO ônibus

A roda do ônibus roda, roda, roda, roda, roda, roda.
 A roda do ônibus roda, roda, pela cidade.

 A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha.
 A porta do ônibus abre e fecha, pela cidade,

 O passageiro sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce,
 O passageiro sobe e desce, pela cidade,

 O neném faz uéim uéim uéim uéimm,
 Uéim uéim uéim uéim uéim uéim.
 O nenem faz uéim uéim uéim uéim, pela cidade.

 A mamãe faz shh, shh, shh, shh, shh, shh.
 A mamãe faz shh, shh, shh, shh, pela cidade.

A busina faz bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi.
A busina faz bi, bi, bi, bi, pela cidade, pela cidade, pela cidade...

(Xuxa)
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A voz dos animaisA voz dos animaisA voz dos animaisA voz dos animaisA voz dos animais

Os bichos têm um jeito diferente,
Eles têm a voz da natureza.
Não são complicados como a gente,
São nossos amigos com certeza,
Falam a mesma língua em qualquer país.

Quando estou com eles, eu estou feliz.
Por isso aonde vou, eu gosto de brincar,
E a brincadeira já vai começar.

Quero ver quem sabe tudo,
Quero ver quem sabe mais,
Quero ver quem é que imita
A voz dos animais.

Cuem, cuem, cocorococó,
Bem te vi, au au, curupaco tô fraco,
Piu piu, croc croc, miau,
Se você brincar, vai achar legal.

(Prêntice, Ronaldo Monteiro de Souza, Marco Fabiano)
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A bonequinhaA bonequinhaA bonequinhaA bonequinhaA bonequinha

Eu tenho uma bonequinha assim
Ela veio de Paris pra mim
Ela tem um lindo chapéu
E também um amor de véu
Eu ponho ela em pé, ela não cai
Ela diz mamãe papai (mamãe, papai)
Mas um dia sem razão
Escorregou e caiu no chão
Quebrou o rostinho dela
E também o dedinho do pé
Eu levei ela no doutor
Que sabia curar sem dor
A bonequinha chorou, chorou
E eu também chorei, chorei
Só depois que ela sarou
Agora eu brinquei, brinquei, brinquei.

(Rennan Cantuária da Silva e João Paulo Gonçalves)
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Enquanto seu lobo não vemEnquanto seu lobo não vemEnquanto seu lobo não vemEnquanto seu lobo não vemEnquanto seu lobo não vem
Vamos brincar no bosque, enquanto seu lobo não vem...
Vamos brincar no bosque, enquanto seu lobo não vem... Seu lobo está?
ESTOU BOTANDO A CALÇA.
Vamos brincar no bosque, enquanto seu lobo não vem, vamos brincar no

bosque, enquanto seu lobo não vem... Seu lobo está?
ESTOU BOTANDO A CAMISETA.
Vamos brincar no bosque, enquanto seu lobo não vem... Vamos brincar

no bosque, enquanto seu lobo não vem... Seu lobo está?
ESTOU BOTANDO O CASACO.
Vamos brincar no bosque, enquanto seu lobo não vem, vamos brincar

no bosque, enquanto seu lobo não vem... Seu lobo está?
ESTOU BOTANDO O SAPATO.
Vamos brincar no bosque, enquanto seu lobo não vem, vamos

brincar no bosque, enquanto seu lobo não vem,,, Seu lobo está?
ESTOU COM FOME E VOU COMER TODASSSSSSSSSS.
Ai, ai, socorro!
As frutas da vovó! Esperem, eu sou um lobo bonzinho, são só as frutinhas!
Poxa, eu me arrumei todinho... Auuuuuu...

Agora eu vou andar Agora eu vou andar Agora eu vou andar Agora eu vou andar Agora eu vou andar (Andar devagarinho)(Andar devagarinho)(Andar devagarinho)(Andar devagarinho)(Andar devagarinho)

Agora eu vou andar devagarinho
Devagarinho, devagarinho
Agora vou andar abaixadinho
Abaixadinho, abaixadinho
Agora eu vou andar bem lá no alto
Bem lá no alto, bem lá no alto
Agora eu vou andar batendo pé
Batendo pé, batendo pé
Agora eu vou andar de marcha ré
De marcha ré, de marcha ré
Agora eu vou andar batendo a mão
Batendo a mão, batendo a mão
Agora eu vou andar com a mão no chão
Com a mão no chão, com a mão no chão
Eu vou andar que nem um avião.

(Xuxa)

(Cláudia Vargas)
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A elefanta Bila BilúA elefanta Bila BilúA elefanta Bila BilúA elefanta Bila BilúA elefanta Bila Bilú
Um avião, um avião
Imitando a Bila Bilú
Bila Bilú
Bila Bilú
A elefanta Bila Bilú

Ela pula pra dançar
Ela pula pra rodar
Ela bate forte os pés
Vamos dançar com Bila Bilú

Bila Bilú
Bila Bilú
Imitando a Bila Bilú
Bila Bilú
Bila Bilú
A elefanta Bila Bilú.

Ela estica as mãos assim
Ela adorava rebolar
Quando pula treme o chão
Vamos dançar com a Bila Bilú

Bila Bilú
Bila Bilú
Imitando a Bila Bilú
Bila Bilú
Bila Bilú
A elefanta Bila Bilú.

(Xuxa)



105
com o PIM

AmarelinhaAmarelinhaAmarelinhaAmarelinhaAmarelinha
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
Preste atenção que agora vou ensinar
A pular amarelinha, e você vai gostar.
Já começa a brincadeira desenhando no chão
Oito casas bem maneiras, siga a numeração:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Chame a prima, chame o irmão, bate na porta da vizinha,
Chame todo mundo pra brincar de amarelinha.
E agora uma pedrinha você tem que arranjar
Pra jogar em cada casa, boa sorte vamos lá!
Vai e volta até o começo, siga tudo que eu disser:
Não pode pisar na casa que a pedrinha estiver;
Até chegar ao céu,
Vai pulando num pé só.
Nesse jogo de equilíbrio,
Quero ver quem é melhor.
Amarelinha
É uma brincadeira fácil pra dedéu
Amarelinha
Pulando, pulando, até chegar ao céu:
1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10

(Xuxa)
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Arco-ÍrisArco-ÍrisArco-ÍrisArco-ÍrisArco-Íris

Vou pintar um arco-íris de energia
P'ra deixar o mundo cheio de alegria
Se tá feio ou dividido
Vai ficar tão colorido
O que vale nesta vida é ser feliz
Com o azul eu vou pedir tranquilidade
O laranja tem sabor de amizade
Com o verde eu tenho esperança

Que existe em qualquer criança
E enfeitar o céu nas cores do amor
No amarelo um sorriso
P'ra iluminar feito o sol tem o seu lugar
Brilha dentro da gente
Violeta mais uma cor que já vai chegar
O vermelho p'ra completar meu arco-íris no ar

Toda cor tem sim
Uma luz uma certa magia
Toda cor tem sim
Emoções em forma de poesia
Toda cor tem sim
Uma luz uma certa magia
Toda cor tem sim
Emoções em forma de poesia
Eô, eô, eô, eô, eô, eô ...

No amarelo um sorriso
P'ra iluminar feito o sol tem o seu lugar
Brilha dentro da gente
Violeta mais uma cor que já vai chegar
O vermelho p'ra completar meu arco-íris no ar

(Michael Sullivan, Paulo Massadas e Ana Penido)
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Toda cor tem sim
Uma luz uma certa magia
Toda cor tem sim
Emoções em forma de poesia
Toda cor tem sim

Uma luz uma certa magia
Toda cor tem sim
Emoções em forma de poesia
Eô, eô, eô, eô, eô, eô...

Toda cor tem sim
Uma luz uma certa magia
Toda cor tem sim
Emoções em forma de poesia
Toda cor tem sim

Uma luz uma certa magia
Toda cor tem sim
Emoções em forma de poesia...
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ApoloApoloApoloApoloApolo

Quando monto em meu cavalo
Voo para a liberdade
Tudo é leve, tudo é lindo
Feito um sonho de verdade
Quantas vezes passeamos
Por caminhos tão bonitos
Pelos campos, pelas nuvens
Pelo céu, pelo infinito
O meu cavalo branco
Tem o branco da paz
Vai descobrir um mundo
Onde somos iguais
Se existe esse mundo
Guarda ele pra nós
Me mostra esse caminho
Num galope veloz
Apolo, viaja para a liberdade
Apolo, me leva pra felicidade
Quando monto em meu cavalo
Me transformo num segundo
Tenho a força da criança
Pra tentar mudar o mundo
Juntos pela esperança
Venceremos a corrida
Com amor ninguém se cansa
De acreditar na vida.

(Michael Sullivan, Paulo Massadas e Ana Penido)
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Batatinha bem quentinhaBatatinha bem quentinhaBatatinha bem quentinhaBatatinha bem quentinhaBatatinha bem quentinha

Batatinha bem quentinha
Batatinha bem quentinha
Batatinha bem quentinha
Batata, batata, batata

Spaghetti gostozinho
Spaghetti gostozinho
Spaghetti gostozinho
Spaghetti, spaghetti, spaghetti

Hum yummy yummy
Hum yummy yummy
Como tudo, como tudo, como tudo
Hum yummy yummy
Hum yummy yummy
Como tudo, como tudo, como tudo

Bananinha amassadinha
Bananinha amassadinha
Bananinha amassadinha
Banana, banana, banana

Hum yummy yummy
Hum yummy yummy
Como tudo, como tudo, como tudo
Hum yummy yummy
Hum yummy yummy
Como tudo, como tudo, como tudo

Batatinha bem quentinha
Batatinha bem quentinha
Batatinha bem quentinha
Batata, batata, batata

Oh yeah!!!

(Xuxa)
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BombomBombomBombomBombomBombom

Faça três pedidos que eu vou realizar
O que você quer primeiro agora eu vou te dar
Dá um bombom, dá um bombom, dá um bombom

A segunda coisa diz pra mim que eu quero ver
Só mais um desejo e faço tudo aparecer
Dá um bombom, dá um bombom, dá um bombom

Eu quero a vida assim, de bala de hortelã
Trazer você pra mim, brincar toda manhã
Eu quero a vida assim, pipoca e algodão
Chiclete, amendoim, você no coração

Prometi pro praga, um docinho na colher
Perguntei pro dengue, adivinha o que ele quer
Dá um bombom, dá um bombom, dá um bombom

Para o moderninho, que presente eu posso dar
Digo que acabou, olha as paquitas a chorar
Dá um bombom, dá um bombom, dá um bombom

Bem gente, vocês me desculpem, mas agora eu vou
Embora

É que eu tenho que dar uma saidinha, e comprar uma
Caixa de bombom

Tô indo, bye, bye, bye...

(Michael Sullivan e Paulo Massadas)
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Brincar de índioBrincar de índioBrincar de índioBrincar de índioBrincar de índio

Vamos brincar de índio
Mas sem mocinho pra me pegar
Venha pra minha tribo
Eu sou cacique, você é meu par
Índio fazer barulho
Índio ter seu orgulho
Vem pintar a pele para a dança começar

Pego meu arco e flecha
Minha canoa, e vou pescar
Vamos fazer fogueira
Comer do fruto que a terra dá
Índio fazer barulho
Índio ter seu orgulho
Índio quer apito
Mas também sabe gritar

Índio não faz mais lutas
Índio não faz guerra
Índio já foi um dia
O dono dessa terra
Índio ficou sozinho
Índio querer carinho
Índio querer de volta a sua paz

(Michael Sullivan e Paulo Massadas)
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CampeãoCampeãoCampeãoCampeãoCampeão

Há um lugar
Uma floresta
Onde a vida
É uma festa

E tem um rei
Que é criança
E a sua lei
E todo mundo entrar na dança

É lindo
Viver no reino da alegria
Fazer de conta todo dia
Que o sonho já não é fantasia

É lindo
Saber que o mundo é perfeito
E tudo a gente tem direito
Pra tudo sempre existe um jeito

Tem que ser campeão
 Com força no coração
 Me dê agora a sua mão
 Ingenuamente a gente é criança.

(Lucas Robles, César Rossini, Conceição Azevedo)
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Canja de galinhaCanja de galinhaCanja de galinhaCanja de galinhaCanja de galinha

É canja, é canja
É canja de galinha
Arranja outro time
Pra jogar na nossa linha

Vamos botar pra quebrar
Ninguém segura a gente
Nosso time vai ganhar
Nosso time vai ganhar
E a turma tá contente
Com tanta energia
Do pé até o nariz

E não à violência
Pra torcer sem medo de ser feliz
Balança a bandeira
Cantando o grito de guerra
Olê, Leô, olê, leô
Olê, Leô, olê, leô

(Mazinho, Dilson e Barney)
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Circo da camaCirco da camaCirco da camaCirco da camaCirco da cama
Eram cinco na cama e o grito forte...
Vai pra lá...Vai pra lá
Cinco rolaram, um caiu, ele deu um grito forte...
Um grito muito alto!
UuUuUuuooooooooooHhHhHhHHhHHhHh

Quatro na cama e o gordinho gritou:
Vai pra lá... Vai pra lá
Quatro rolaram, um caiu, ele deu um grito forte...
Um grito muito alto!
Uaaaaaaaaaaaahhhh
Três na cama e o gordinho gritou:
Vai pra lá... Vai p'ra lá

Três rolaram, um caiu, ele deu um grito forte...
Um grito muito alto!
oahhhHhHHhHhhHhhHHh

Dois na cama e o gordinho gritou:
Vai pra lá...Vai pra lá
Dois rolaram, um caiu, ele deu um grito forte...
um grito muito alto!
uEeeeeEEeeeeeHHhhHHhhHHhH

Um na cama e o gordinho falou:
Ai... assim é melhor ai...
Posso me espreguiçar todinho e dormir
Feito um anjo...
Ahhhhhh
Eu vou tirar uma soneca...
Ai....
Será que dá pra abaixar o som aí um pouquinho?
Sabe por quê?
Eu presciso dormir...
Ahhhuohhh...
Obrigada!

(Xuxa)
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Cinco macaquinhosCinco macaquinhosCinco macaquinhosCinco macaquinhosCinco macaquinhos

Cinco macaquinhos pulavam na cama
Um caiu com a cabeça no chão
A mamãe ligou pro médico e ele disse:
Nada de macacos pulando no colchão
Quatro macaquinhos pulavam na cama, um caiu com a
cabeça no chão

A mamãe ligou pro médico e ele disse:
Nada de macacos pulando no colchão
Três macaquinhos pulavam na cama
Um caiu com a cabeça no chão
A mamãe ligou pro médico e ele disse:
Nada de macacos pulando no colchão
Dois macaquinhos pulavam na cama
Um caiu com a cabeça no chão
A mamãe ligou pro médico e ele disse:
Nada de macaquinhos pulando no colchão
Um macaquinho pulava na cama
Um caiu com a cabeça no chão
A mamãe ligou pro médico e ele disse:
Nada de macacos pulando no colchão

(Xuxa)
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Cinco patinhosCinco patinhosCinco patinhosCinco patinhosCinco patinhos
Cinco patinhos foram passear
Além das montanhas
Para brincar
A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá
Mas só quatro patinhos voltaram de lá

Quatro patinhos foram passear
Além das montanhas
Para brincar
A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá
Mas só três patinhos voltaram de lá

Três patinhos foram passear
Além das montanhas
Para brincar
A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá
Mas só dois patinhos voltaram de lá

Dois patinhos foram passear
Além das montanhas
Para brincar
A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá
Mas só um patinho voltou de lá

Um patinho foi passear
Além das montanhas
Para brincar
A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá
Mas nenhum patinho voltou de lá

A mamãe patinha foi procurar
Além das montanhas
Na beira do mar
A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá
E os cinco patinhos voltaram de lá.

(Xuxa)
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Cobra, chapéu e palitoCobra, chapéu e palitoCobra, chapéu e palitoCobra, chapéu e palitoCobra, chapéu e palito

Cobra, chapéu e palito
Três caras conhecidos como acentos
Fazem o som das palavras
São meus amigos em tudo
Cobra é o til
Chapéu, circunflexo
Palito é o agudo
Eu vou mostrar pra você
Vou te ensinar a escrever

Cobra vive no chão
Deu pro Adão a maçã
Tá no coração, na paixão
Ele faz o amanhã
Chapéu vive no vovô
Gosta de côco e purê
Tá no bebê, no ioiô
Ele faz o fuzuê
Palito gosta de picolé
Espeta no filé da vovó
Tá na saúde e tá na fé
Ele faz o xodó

Se você tem amigos nessa vida
Fica mais fácil viver
Cobra, chapéu e palito
Vão te ajudar pra valer
Quem aprender essa história comigo
Três amigos vai fazer
Cobra, chapéu e palito
Você nunca vai esquecer.

(Prêntice, Ronaldo Monteiro de Souza)
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Croc-CrocCroc-CrocCroc-CrocCroc-CrocCroc-Croc

Croc-croc, croc-croc
O sapo pula pula
Entrou lá na minha casa
Da porta da cozinha
Foi atrás da criançada
Vovó soltou um grito
Pois estava bem deitada
O sapo deu um salto
Bem em cima da almofada
Pula, pula, pula
Pula e faz firula
O sapinho lá de casa
Pula, pula, pula, pula
Croc, croc, mas que sapinho feio
Pisca o olho sem parar
Croc-croc, croc-croc
Que baita confusão foi me arrumar
O sapo pula pula
Só queria brincadeira
Quando ele entrou no quarto
Tocou fogo na fogueira
Mamãe caiu da cama
E a titia da janela
E o sapo pula pula
Pulou na peruca dela.

(Rubens Alexandre)
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Doce melDoce melDoce melDoce melDoce mel

Bom estar com você
Brincar com você
Deixar correr solto
O que a gente quiser

Em qualquer faz-de-conta
A gente apronta
É bom ser moleque
Enquanto puder

Ser super-humano
Boneco de pano
Menino, menina
Que sabe o que quer

Se tudo que é livre
É superincrível
Tem cheiro de bala,
capim e chulé

Doce, doce, doce
A vida é um doce
Vida é mel
Que escorre da boca
Feito um doce, pedaço do céu.

(Xuxa)
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Conte comigoConte comigoConte comigoConte comigoConte comigo

Quantos dedos tenho nessa mão?
1, 2, 3, 4, 5
Se somarmos as duas então
6, 7, 8, 9, 10
Quantos dedos tenho nesse pé?
1, 2, 3, 4, 5
Se somarmos os dois como é que é?
6, 7, 8, 9, 10

1 + 1 é igual a 2
São os buracos do meu nariz
Meus baixinhos nunca deixem pra depois
Temos tudo que há de bom pra ser feliz

2 - 1 é igual a 1
Um é nosso amiguinho sol
Ele mora no azul e é tão legal
Subtrai toda a tristeza e todo o mal

Fiz no coração
Contas pra sonhar
Contas pra viver
P'ra esse mundo ser melhor
A gente conta, conta, conta contigo
E você conta, conta, conta comigo
A gente conta, conta, conta contigo (bis)
Contando juntos vamos ser mais amigos

Quantos dedos tenho nessa mão?

(Prêntice, Ronaldo Monteiro de Souza)
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1, 2, 3, 4,5,
Se somarmos as duas, então
6, 7, 8, 9, 10
Quantos dedos tenho nesse pé?
1, 2, 3, 4, 5,
Se somarmos os dois como é que é?
6, 7, 8, 9, 10

5 x 1 é igual a 5
Nessa tabuada também eu brinco
Faço conta, faço conta. Toda vez
Multiplico os meus sonhos com vocês

2 / 2 dá1
3 / 3 também

Eu preciso todo dia dividir
Essa minha alegria com alguém

Fiz no coração
Contas pra sonhar
Contas pra viver
Pra esse mundo ser melhor
A gente conta, conta, conta contigo
E você conta, conta., conta comigo
A gente conta, conta, conta contigo (bis)
Contando juntos vamos ser mais amigos
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Copa na florestaCopa na florestaCopa na florestaCopa na florestaCopa na floresta

O rei leão convocou a bicharada
Pra copa da floresta
Num campo de pelada

Dois grandes times
Dizia o alto-falante
O do rinoceronte e o time do elefante
O papagaio irradiava o jogo e a dona coruja
Fazia os comentários
E o macaco juiz dessa partida
Apitou o início pra delírio da torcida

Lá vai o coelho, correu pela ponta
Cruzou pra girafa e ela cabeceou
Sobrou de primeira pro rinoceronte
Mas o elefante o gol inteiro fechou

É bola pra frente nos pés da raposa
Driblou dona onça e lá de longe chutou
O galo goleiro engoliu um frango
E a galera inteira grita gooool
Mas o macaco marcou falta e anulou

E foi um chega pra lá
E foi um chega pra cá
No corre-corre a confusão ficou formada
E foi um chega pra lá
E foi um chega pra cá (bis)
E a partida terminou foi em patadas

(Rubens Alexandre)
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(FALA)
Olha só gente!
Não sabe o que aconteceu
Nesse jogo não dá pra se ver mais nada
Bola riba! Funcionou pra trás
Olha aí, e o bandeirinha não se viu mais
E cadê o juiz? Não sei gente...

O tigre levou cartão vermelho, porque deu uma
Mordida no veado que saiu chorando
E a tartaruga levou o jogo inteiro para atravessar
De uma baliza até a outra
E o macaco, claro, saiu fugido e até hoje tá todo mundo
procurando ele pela floresta.

EstátuasEstátuasEstátuasEstátuasEstátuas
Mão na cabeça
Mão na cintura
Um pé na frente e o outro atrás
Agora ninguém pode se mexer, estátua

Rodando, rodando
Braços esticados
Não pode parar, continue rodando
Quero saber quem é que consegue ficar
parado

A gente vai ter que rodar
Roda, roda no lugar
Ninguém aqui pode cair
E eu vou contar p'ra terminar
3, 2, 1, estátua!

(Xuxa)
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É hora do banhoÉ hora do banhoÉ hora do banhoÉ hora do banhoÉ hora do banho

A água tá boa, boa, boa
Estou à toa, à toa, à toa
Que coisa boa, boa, boa
Tomar banho

Eu quero molhar, molhar
Eu quero esfregar
O meu corpo todo
É hora do banho

Bo, bo, bo, bolhinhas de sabão
Bã, bã, bã, banho bom demais

Eu vou lavar, lavar
Eu vou brincar, brincar
Que cheirinho bom
Tem meu banho

Vou me ensaboar
Da cabeça aos pés
Que cheirinho bom
Tem meu banho

Bo, bo, bo, bolhinhas de sabão
Bã, bã, bã, banho bom demais.

(Xuxa)
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Eu tô felizEu tô felizEu tô felizEu tô felizEu tô feliz
Eu tô feliz
Eu tô alto astral
Tô sorrindo à toa
Curtindo numa boa
Vou liberar geral

E tira o pé do chão
Oleleô
E bata com a a mão
Oleleá
Eu quero alegria
Quero toda a energia
Quero ver você cantar

No balancê, no balancê, no balançô
Na crista dessa onda é pro planeta que eu vou.

Imitando os animaisImitando os animaisImitando os animaisImitando os animaisImitando os animais
Aqui na fazenda, Imitando...
Vamos imitar Imitando um coelhinho
O andar dos bichinhos Imitando os animais
Vem com a gente brincar Imitando...

Imitando os animais Imitando o leão
Imitando... Imitando os animais
Imitando o cavalo Imitando...
Imitando os animais Imitando a abelha
Imitando... Imitando os animais
Imitando a aranha Imitando...
Imitando os animais Imitando o que você quiser...

Obs.: a cada animal referido, produzir os sons onamatopeicos.

(Xuxa)

(Cid Guerreiro / pretinha)
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Godofredo, o piolhoGodofredo, o piolhoGodofredo, o piolhoGodofredo, o piolhoGodofredo, o piolho
A festa estava muito boa
Todo mundo dançava sem parar
De repente começou o coça, coça
Era o Godofredo que chegou sem avisar
Coça, coça, coça aqui
Coça, coça, coça ali
Coça ali, coça acolá
Todo mundo no salão não parava de coçar

Godofredo, Godofredo, o piolho
Ele adora cucuruco de pimpolho
Godofredo, Godofredo, o piolho
Ele adora cucuruco de pimpolho

Corre, corre, corre meu baixinho
Godofredo, o piolho, já chegou
Corre, corre, ele chega de mansinho
Godofredo, o piolho, é um terror
Godofredo, Godofredo, o piolho

Coça, coça, coça aqui
Coça, coça, coça ali
Coça ali, coça acolá
Todo mundo no salão não parava de coçar

Godofredo, Godofredo, o piolho
Ele adora cucuruco de pimpolho
Godofredo, Godofredo, o piolho
Ele adora cucuruco de pimpolho

Godofredo adora cabeludo
Nem os carecas Godofredo perdoa
No topete ele gosta de dançar
E na careca ele vai patinar
Para acabar com esse piolho

(Xuxa)
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Eta bichinho abusado
Taca xampu, pente fino, sabonete
O Godofredo vai ficar arrasado

Godofredo, Godofredo o piolho
Ele adora cucuruco de pimpolho

Nosso rostoNosso rostoNosso rostoNosso rostoNosso rosto
Tenho dois olhos (dois olhos)
P'ra poder ver (para ver)
Duas orelhas para poder ouvir você (poder ouvir)
Tenho uma boca (uma boquinha)
Para falar (para falar)
Uma bochecha aqui e outra bochecha aqui (bem aqui)
Tenho um nariz (um narizinho)
Para cheirar (cheirinho bom)

Eu tenho um queixo aqui, mas não sei o que ele faz (também não sei)
Olhos, boca, bochecha, nariz, orelhas, queixo também
Estão no nosso rosto, e todo mundo tem!
Você tem dois olhos (dois lindos olhos)
Pra você ver (pra poder ver)
Duas orelhas para você poder me ouvir (ouvir você)
Você tem boca (uma boca)
Para falar (para falar)
Uma bochecha aqui e a outra bochecha aqui (bem aqui)
Você tem nariz (um narizinho)
Para cheirar (cheirinho bom)
Você tem queixo, mas eu não sei o que ele faz (também não sei)
Olhos, boca, bochecha, nariz, orelhas, queixo também
Estão no nosso rosto, e todo mundo tem!
Estão no nosso rosto, e todo mundo tem!

(Xuxa)
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Mexa os dedinhosMexa os dedinhosMexa os dedinhosMexa os dedinhosMexa os dedinhos

Mexa, mexa os dedinhos para cima
Mexa, mexa os dedinhos para cima
Mexa, mexa os dedinhos para cima, para cima
Mexa, mexa os dedinhos para cima

Mexa, mexa na cabeça com os dedinhos
Mexa, mexa na cabeça com os dedinhos
Mexa, mexa na cabeça com os dedinhos,
com os dedinhos
Mexa, mexa na cabeça com os dedinhos

Mexa, mexa no nariz com os dedinhos
Mexa, mexa no nariz com os dedinhos
Mexa, mexa no nariz com os dedinhos,
com os dedinhos
Mexa, mexa no nariz com os dedinhos

Mexa, mexa no pé com os dedinhos
Mexa, mexa no pé com os dedinhos
Mexa, mexa no pé com os dedinhos,
com os dedinhos
Mexa, mexa no pé com os dedinhos

Mexa, mexa na cintura com os dedinhos
Mexa, mexa na cintura com os dedinhos
Mexa, mexa na cintura com os dedinhos,
com os dedinhos
Mexa, mexa na cintura com os dedinhos

Mexa, mexa na bochecha com os dedinhos
Mexa, mexa na bochecha com os dedinhos
Mexa, mexa na bochecha com os dedinhos,
com os dedinhos
Mexa, mexa na bochecha com os dedinhos

(Xuxa)
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Bata palma com os dedinhos, com os dedinhos
Bata palma com os dedinhos, com os dedinhos
Bata palma com os dedinhos, com os
dedinhos, com os dedinhos.

O leãozinhoO leãozinhoO leãozinhoO leãozinhoO leãozinho

Gosto muito de te ver, leãozinho,
Caminhando sob o sol
Gosto muito de você, leãozinho,
Para desentristecer, leãozinho,
O meu coração tão só
Basta eu encontrar você no caminho

Um filhote de leão, raio da manhã
Arrastando o meu olhar como um ímã
O meu coração é o sol pai de toda cor
Quando ele lhe doura a pele ao léu

Gosto de te ver ao sol, leãozinho
De te ver entrar no mar
Tua pele, tua luz, tua juba
Gosto de ficar ao sol, leãozinho
De molhar minha juba
De estar perto de você e entrar numa.

(Caetano Veloso)
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Mosca sai daquiMosca sai daquiMosca sai daquiMosca sai daquiMosca sai daqui
Quanta mosca tem aqui
Bzz, bzz, sai daqui
Ela vem de cá,
Ela vai pra lá
Mosca, sai daqui.

Mosca, sai do meu ombro
Mosca, sai do nariz
Mosca, sai da barriga
Mosca, sai do meu pé

Mexe, mexe a cabeça
Mexe, mexe o corpo todo

Mosca, sai dos meus dedos
Mosca, sai do pescoço
Mosca, sai do joelho
Mosca, sai da cabeça

Quanta mosca tem aqui
Bzz, bzz, sai daqui
Ela vem de cá,
ela vai pra lá
Mosca, sai daqui

Mosca saiiiiiiiii
Mosca saiiiiiiiii
Mosca saiiiiiiiii
Mosca saiiiiiiiii

Mexe, mexe a cabeça
Mexe, mexe o corpo todo
Quanta mosca tem aqui
Bz,z bzz, sai daqui
Ela vem de cá,
ela vai pra lá
Mosca, sai daqui
Mosca, sai daqui, mosca
sai daqui...
Bzzzzzz, bzzzzzz.

(Xuxa)
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O Sapinho saiu pra passearO Sapinho saiu pra passearO Sapinho saiu pra passearO Sapinho saiu pra passearO Sapinho saiu pra passear

O sapinho saiu pra passear ahammm
O sapinho saiu pra passear ahammm
O sapinho saiu pra passear e uma sapinha
conheceu ahammm, ahammm, ahammm

O sapinho saiu pra namorar ahammm
O sapinho saiu pra namorar ahammm
O sapinho saiu pra namorar e com a sapinha
quis casar ahammm, ahammm, ahammm

O sapinho se vestiu pro casamento ahammm
O sapinho se vestiu pro casamento ahammm
O sapinho se vestiu pro casamento,
e a sapinha se vestiu também ahammm,
ahammm,ahammm

O sapinho no altar se emocionou ahammm
O sapinho no altar se emocionou ahammm
O sapinho no altar se emocionou, e a sapinha
também chorou ahammm, ahammm, ahammm

O sapinho ficou muito feliz, ahammm
O sapinho ficou muito feliz, ahammm
O sapinho ficou muito feliz, porque a sapinha
disse sim, ahammm, ahammm, ahammm

O sapinho foi morar com a sapinha ahammm
O sapinho foi morar com a sapinha ahammm
O sapinho foi morar com a sapinha num brejinho
bonitinho
ahammm, ahammm, ahammm, ahammm
ahammm, ahammm
ahammm, ahammm, ahammm, ahammm
ahammm, ahammm.

(Xuxa)
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Jogo das palmasJogo das palmasJogo das palmasJogo das palmasJogo das palmas
Nos ombros
Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap

Agora vou mudar
O lance é inventar
Prepare suas mãos
Você tem que imitar

Joelhos
Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum
Cintura
Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap

Tá chegando o final
Eu vou acelerar
Preste muita atenção
Um, dois, três e já!
Vamos jogar
E aprender
Essa nova canção
Eu já sei fazer
Vou te ensinar
Tem que ter concentração

Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap,
Clap
Entenderam?
Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap

Agora é a sua vez
É fácil de fazer
Não importa se errar
O que vale é brincar
Vamos juntos começar.

(Xuxa)
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Cabeça
Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum
Isso!
Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum

O melhor da brincadeira
É que nunca, nunca, nunca vai mudar
Vamos bater em lugares
Diferentes pra brincar

Barriga
Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap

Cabeça
Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum

Barriga
Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap

Ombros
Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap

Joelhos
Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum

Cintura
Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap.
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Pra frente, pra trásPra frente, pra trásPra frente, pra trásPra frente, pra trásPra frente, pra trás

Pra frente
Pra trás
Vamos pular

Pra frente
Pra trás
Vamos rodar

Pra frente
Pra trás
Mexendo as mãos

Pra frente
Pra trás
Tocando o chão

Esquerda
Direita
Vamos pular

Esquerda
Direita
Vamos rodar

Esquerda
Direita
Mexendo as mãos

Esquerda
Direita
Tocando o chão.

(Xuxa)
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RitmosRitmosRitmosRitmosRitmos

Gosto de maracatu, lambadas
Frevo, mambo de forró e valsa
Rap, funk, rock and roll e salsa
Yo nací para bailar

Eu adoro xá-xá-xá, xaxado
Me requebro toda numa conga
Tango, polka, cueca ou milonga
Yo nací para bailar
Ai, vem cá meu bem
Bem juntinho de rosto colado
Ai, vem cá meu bem
Vem que ser feliz não é pecado

Como Fred Astaire e Ginger Rogers
Claudia Raia e Carlinhos de Jesus
Aí eu solto a franga
Eu dou xilique
Eu fico louca
Tudo isso me seduz.

(Carlos Colla e Marcos Assunção)
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Serenata do griloSerenata do griloSerenata do griloSerenata do griloSerenata do grilo

Um lindo arco-írisUm lindo arco-írisUm lindo arco-írisUm lindo arco-írisUm lindo arco-íris
Ah! O vermelho é a cor do coração
Laranja é a cor da laranja
Amarelo é a cor do nosso lindo sol, sol, sol
Verde é a cor do limão, meu pé de limão
E tem azul lá no mar

E o roxo que me lembra diversão

E quando gente junta essas cores
O que elas irão formar?
Um arco-íris

Um arco-íris
Um lindo arco-íris no céu.

O grilo preparou a serenata
O grilo afinou seu violão
O grilo foi pulando pela mata

Tão alto, quase nem tocava o chão

Cri, cri, cri, cri, cri
Canta o grilo para sua namorada

Cri, cri, cri, cri, cri
A canção que escreveu p’ra sua namorada

Cri, cri, cri, cri, cri
Canta o grilo para sua namorada

Cri, cri, cri, cri, cri
A canção que escreveu p’ra sua amada

Mas a grila tá grilada
Com tamanha cantoria

Seu pai é bravo e pode acordar
E a grila apaixonada

Quando amanheceu o dia
Com o grilo ela resolveu casar.

O grilo escreveu uma poesia
Com tudo o que guardou no coração
Seus versos tão bonitos
Todos cheios de emoção
Palavras de amor e de paixão
Chegou na casa dela
Bem debaixo da janela

E foi logo abrindo o vozeirão

(Michael Sullivan e Dudu Falcão)

(Xuxa)
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Soco, bate, viraSoco, bate, viraSoco, bate, viraSoco, bate, viraSoco, bate, vira
Soco, soco, bate, bate
Soco, soco, vira, vira
Soco, bate, soco, vira
Soco, bate, vira

Você brinca com o amigo
Você brinca até sozinho
Pode ser na perna, com a mão
Pode ser na mão, com a mão
Quem embola, se enrola
Preste muita atenção
Porque tudo tem
Que ser rapidão

Soco, soco, mão fechada
Bate, bate, mão aberta
Se tocar
Se bater fora
Bobeou a gente erra
Tá na hora de brincar
Vou fazer bem devagar
Porque logo, logo vai acelerar

Soco, soco, bate, bate
Soco, soco, vira, vira
Soco, bate, soco, vira
Soco, bate, vira.

(Xuxa)
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Shake shakeShake shakeShake shakeShake shakeShake shake
Vocês estão preparados para o shake shake com pé?
SIIIIIMMM!
Shake shake com pé...
Mexendo os braços...
Balançe a cintura
Abaixe os joelhos mexendo o corpo
Shake shake shake
Estale os dedos. bata as mãos
Eu quero ver todo mundo rodar...
Nessa nova dança
Shake shake com o pé

Shake! Shake! Shake! Shake! Shake!

Quem dança o ula ula...
Faz shake shake com a cintura...
Quem dança o twist...
Faz shake shake com o bumbum

Ula ula
Hip-hop
Samba
Rock
Funk
Som
Dance...
É muito fácil de aprender!
Porque só precisa
Fazer o shake shake!

Shake shake com pé...
Mexendo os braços...
Balance a cintura
Abaixe os joelhos, mexendo o corpo

(Xuxa)
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Shake shake shake
Estale os dedos, bata as mãos
Eu quero ver todo mundo rodar...

Nessa nova dança
Shake shake com o pé (3x)

Shake, shake
Yeah Baby...

A casaA casaA casaA casaA casa

Era uma casa muito engraçada
Não tinha teto, não tinha nada
Ninguém podia entrar nela não
Porque na casa não tinha chão
Ninguém podia dormir na rede
Porque na casa não tinha parede
Ninguém podia fazer pipi
Porque penico não tinha ali
Mas era feita com muito esmero
Na rua dos bobos, número zero.

(Vinícius de Moraes)
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Sou um jacaréSou um jacaréSou um jacaréSou um jacaréSou um jacaré

É hora de rock'n'roll
Sou um jacaré
Sou um jacaré
Ninguém quer dançar comigo
Então vou dar no pé

Ele é um jacaré
Ele é um jacaré
Não temos medo de você
Não precisa dar no pé

Aumenta o som da caixa aê
Que tá bom demais

Sou um jacaré
Sou um jacaré
Ninguém quer dançar comigo
Então vou dar no pé

Ele é um jacaré
Ele é um jacaré
Não temos medo de você
Não precisa dar no pé
Todo mundo pulando com o gostosão aqui,

Aaaiiiii

Sou um jacaré
Sou um jacaré
Ninguém quer pular comigo
Então vou dar no pé

(Xuxa)
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Ele é um jacaré
Ele é um jacaré
Não temos medo de você
Não precisa dar no pé

Todo mundo dançando aí, vai, vai, vaiii

Sou um jacaré
Sou um jacaré
Ninguém quer dançar comigo
Então vou dar no pé

Ele é um jacaré
Ele é um jacaré
Não temos medo de você

Não precisa dar no pé

Eu hein, vou dar no pé
Eu hein

Pô, aê, vocês arrasaram,
Mó rock'n'roll

Valeu! tô indo!
Vazei!
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TrenzinhoTrenzinhoTrenzinhoTrenzinhoTrenzinho

Na estação, cedo, de manhã
Vejo trenzinhos um atrás do outro
Vejo o capitão soando o apito
Paf, paf, tuf, tuf, vai partir
Paf, Paf, tuf, tuf, vai partir

Passageiros, vamos lá! Mais rápido!

Na estação, cedo, de manhã
Vejo trenzinhos um atrás do outro
Vejo o capitão soando o apito
Paf, paf, tuf, tuf, vai partir
Paf, paf, tuf, tuf, vai partir

Tá acelerando, vamos lá!

Na estação, cedo, de manhã
Vejo trenzinhos um atrás do outro
Vejo o capitão soando o apito
Paf, paf, tuf, tuf, vai partir
Paf, paf, tuf, tuf, vai partir

Rápido! Rápido! Rápido!

Na estação, cedo, de manhã
Vejo trenzinhos um atrás do outro
Vejo o capitão soando o apito
Paf, paf, tuf, tuf, vai partir
Paf, paf, tuf, tuf, vai partir
Paf, paf, tuf, tuf, vai partir.

(Xuxa)
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Vamos brincarVamos brincarVamos brincarVamos brincarVamos brincar

Vamos brincar
Vamos rodar
Bater as mãos (clap, clap, clap)
Vamos pular
E o que eu disser
Tem que imitar

Imitando o macaco de cabeça pra baixo
Vamos brincar

Vamos brincar
Vamos rodar
Bater as mãos (clap, clap, clap)
Vamos pular
E o que eu disser
Tem que imitar

Imitando o sapinho dando pulinhos
Vamos brincar

Vamos brincar
Vamos rodar
Bater as mãos (clap, clap, clap)
Vamos pular
E o que eu disser
Tem que imitar

Imitando o leão abrindo o bocão
Vamos brincar.

(Xuxa)



144
Coleção Fazendo Arte

Nosso lindo balão azulNosso lindo balão azulNosso lindo balão azulNosso lindo balão azulNosso lindo balão azul
Eu vivo sempre no mundo da lua.

Porque sou um cientista
O meu papo é futurista
É lunático

Eu vivo sempre no mundo da lua

Tenho uma alma de artista
Sou um gênio sonhador
E romântico

Eu vivo sempre no mundo da lua

Porque sou aventureiro
Desde o meu primeiro passo
Pro infinito

Eu vivo sempre no mundo da lua

Porque sou inteligente
Se você quiser vir com a gente
Venha que será um barato

Pegar carona nessa calda de cometa
Ver a Via Láctea, estrada tão bonita
Brincar de esconde-esconde numa nebulosa
Voltar para casa no nosso lindo balão azul.

(Guilherme Arantes)
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BicharadaBicharadaBicharadaBicharadaBicharada
BIS

Au, au, au. Hi-ho hi-ho. Puxa,  jumento
Miau, miau, miau. Cocoricocó. (Só puxava)
O animal é tão bacana Choca galinha
Mas também não é nenhum banana. (Só chocava)
Au, au, au. Hi-ho hi-ho. Rápido, cachorro
Miau, miau, miau. Cocoricocó. Guarda a casa, corre e volta
Quando a porca torce o rabo (Só corria, só voltava).
Pode ser o diabo Mas chega um dia
E, ora, vejam só. (Chega um dia)
Au, au, au. Cocoricocó. Que o bicho chia

Bota p'ra quebrar
Era uma vez E eu quero ver quem paga o pato
(E é ainda) Pois vai ser um saco de gatos
certo país
(E é ainda) Au, au, au. Hi-ho hi-ho
Onde os animais Miau, miau, miau. Cocoricocó.
Eram tratados como bestas O animal é tão bacana
(São ainda, são ainda) Mas também não é nenhum banana.
Tinha um barão Au, au, au. Hi-ho hi-ho.
(Tem ainda) Miau, miau, miau. Cocoricocó.
Espertalhão Quando a porca torce o rabo
(Tem ainda) Pode ser o diabo
Nunca trabalhava E, ora, vejam só.
E então achava a vida linda Au, au, au. Cocoricocó.
(E acha ainda, e acha ainda) Au, au, au. Cocoricocó.

Au, au, au. Cocoricocó.

(Saltimbancos)



146
Coleção Fazendo Arte

Quadrinhas e um refrãoQuadrinhas e um refrãoQuadrinhas e um refrãoQuadrinhas e um refrãoQuadrinhas e um refrão

Canta, canta
Essa canção
São quadrinhas
E um refrão
Que vão fazer rima
Com seu coração
Rima bem pra cima
Que nem nosso balão

O balão foi lá pra cima
Bem no alto ele sorriu
Lá no céu achou a rima
Pra essa terra do Brasil

Foi voando pelo norte
Do Amazonas ao Pará
Bateu vento muito forte
Pro nordeste foi voar

Voa, voa, voa
Vale, vale a pena
Voa com essa gente
De pele morena

Canta, canta...

Olha que Belo Horizonte
Tem Mato Grosso e Goiás
Belo Horizonte de Minas
Nunca se esquece, jamais!

(Turma do Balão Mágico)
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Também!
São Paulo, Rio também
Também Rio de Janeiro
Até janeiro
Tudo bem

Canta, canta...
Espírito Santo
Paraná azul
Santa Catarina
Rio Grande do Sul!

Que barbaridade!
Que barbaridade!
Vento minuano
Sopra de verdade.

Canta, canta...

A cachorrinhaA cachorrinhaA cachorrinhaA cachorrinhaA cachorrinha

Mas que amor de cachorrinha!
Mas que amor de cachorrinha!
Pode haver coisa no mundo
Mais branca, mais bonitinha
Do que a tua barriguinha
Crivada de mamiquinha?
Pode haver coisa no mundo
Mais travessa, mais tontinha
Que esse amor de cachorrinha
Quando vem fazer festinha
Remexendo a traseirinha?
Uau, uau, uau, uau!
Uau, uau, uau, uau!
Uau, uau, uau, uau!

(Vinícius de Moraes)
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A Arca de NoéA Arca de NoéA Arca de NoéA Arca de NoéA Arca de Noé

Sete cores, de repente "Os bosques são todos meus!"
O arco-íris se desata Ruge soberbo o leão
Na água límpida e contente "Também sou filho de Deus!"
Do ribeirinho da mata. Um protesta; e o tigre- "Não!"

O sol, ao véu transparente A Arca desconjuntada
Da chuva de ouro e de prata Parece que vai ruir
Resplandece, resplandece Aos pulos da bicharada
No céu, no chão, na cascata. Toda querendo sair.

E abre-se a porta da arca Afina,l com muito susto,
Lentamente surgem francas Em longa fila, aos casais,
A alegria e as barbas brancas Uns com raiva, outros com susto
Do prudente patriarca. Vão saindo os animais.

Vendo ao longe aquela serra Os maiores vêm à frente
E as planícies tão verdinhas Trazendo a cabeça erguida
Diz Noé: que boa terra E os fracos, humildemente,
Pra plantar as minhas vinhas. Vêm atrás, como na vida.

Ora vai, na porta aberta Longe, o arco-íris se esvai
De repente, vacilante E desde que houve essa história
Surge lenta, longa e incerta Quando o véu da noite cai
Uma tromba de elefante. Erguem-se os astros em glória.

E de dentro do buraco Enchem o céu de seus caprichos
De uma janela aparece Em meio à noite calada
Uma cara de macaco Ouve-se a fala dos bichos
Que espia e desaparece. Na terra repovoada.

(Vinícius de Moraes)
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A galinhaA galinhaA galinhaA galinhaA galinha
Todo ovo
Que eu choco
Me toco. De novo
Todo ovo
É a cara. É a clara
Do vovô

Mas fiquei
Bloqueada
E agora. De noite
Só sonho gemada

A escassa produção
Alarma o patrão
As galinhas sérias
Jamais tiram férias
"Estás velha, te perdoo
Tu ficas na granja
Em forma de canja"

Ah!!! é esse o meu troco
Por anos de choco???
Dei-lhe uma bicada
E fugi, chocada

Quero cantar
Na ronda
Na crista
Da onda

Pois um bico a mais
Só faz mais feliz
A grande gaiola
Do meu país.

(Enrique Bardotti, Chico Buarque)



150
Coleção Fazendo Arte

História de uma gataHistória de uma gataHistória de uma gataHistória de uma gataHistória de uma gata
Me alimentaram
Me acariciaram
Me aliciaram
Me acostumaram

O meu mundo era um apartamento
Detefon, almofada e trato
Todo dia filé-mignon
Ou mesmo um bom filé... de gato
Me diziam, todo momento
Fique em casa, não tome vento
Mas é duro ficar na sua
Quando à luz da lua
Tantos gatos pela rua
Toda noite vem cantando assim

Nós, gatos, já nascemos pobres
Porém, já nascemos livres
Senhor, senhora ou senhorio
Felino, não reconhecerás

De manhã eu voltei pra casa
Fui barrada na portaria
Sem filé e sem almofada
Por causa da cantoria
Mas agora o meu dia-a-dia
É no meio da gataria
Pela rua virando lata
Eu sou mais eu, mais gata
Numa louca serenata
Que de noite sai cantando assim

Nós, gatos,  já nascemos pobres
Porém,  já nascemos livres
Senhor, senhora ou senhorio
Felino, não reconhecerás.

(Chico Buarque / Saltimbancos)
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A focaA focaA focaA focaA foca
Quer ver a foca
Ficar feliz?
É pôr uma bola
No seu nariz.

Quer ver a foca
Bater palminhas?
É dar a ela
Uma sardinha.

Quer ver a foca
Comprar uma briga?
É espetar ela
Na barriga!

Lá vai a foca
Toda arrumada
Dançar no circo
Pra garotada.

Lá vai a foca
Subindo a escada
Depois descendo
Desengonçada.

Quanto trabalha
A coitadinha
Pra garantir
Sua sardinha.

(Vinícius de Moraes)
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Um dia de cãoUm dia de cãoUm dia de cãoUm dia de cãoUm dia de cão

Apanhar a bola-la
Estender a pata-ta
Sempre em equilíbrio-brio
Sempre em exercício-cio
Corre, cão de raça
Volta, cão de chacal
Sim, senhor
Cão policial
Sempre estou
Às ordens, sim, senhor

Bobby, Lulu,
Lulu, Bobby
Snoopy, Rocky
Rex, Rintintin

Lealdade eterna-na
Não fazer baderna-na
Entrar na caserna-na
O rabo entre as pernas-nas
Volta, cão de raça
Volta, cão de caça
Volta, cão chacal
Sim, senhor
Cão policial
Sempre estou
Às ordens, sim, senhor

Bobby, Lulu
Lulu, Bobby
Snoopy, Rocky
Rex, Rintintin
Bobby, Lulu

(Vertigo - Saltimbancos)
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Lulu, Bobby
Snoopy, Rocky
Estou às ordens
Sempre, sim, senhor

Fidelidade
À minha farda
Sempre na guarda
Do seu portão
Fidelidade
À fome
Sempre mordomo
E cada vez mais cão..

O relógioO relógioO relógioO relógioO relógio
Passa tempo, tic-tac
Tic-tac, passa hora
Chega hora, tic-tac
Tic-tac, vai-te embora
Passa, tempo
Bem depressa
Não atrasa
Não demora
Que já estou
Muito cansado
E já perdi toda alegria
De fazer meu tic-tac
Dia e noite
Noite e dia
Tic-tac
Tic-tac
Dia e noite
Noite e dia.

(Vinícius de Moraes)
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O gatoO gatoO gatoO gatoO gato
Com um lindo salto
Leve e seguro
O gato passa
Do chão ao muro
Logo mudando
De opinião
Passa de novo
Do muro ao chão
E pisa e passa
Cuidadoso, de mansinho
Pega e corre, silencioso
Atrás de um pobre passarinho
E logo para
Como assombrado
Depois dispara
Pula de lado
Se num novelo
Fica enroscado
Ouriça o pelo
Mal-humorado
Um preguiçoso
É o que ele é
E gosta muito
De cafuné
Com um lindo salto
Leve e seguro
O gato passa
Do chão ao muro
Logo mudando
De opinião
Passa de novo
Do muro ao chão
E pisa e passa
Cuidadoso, de mansinho
Pega e corre, silencioso.

(Vinícius de Moraes, Bacalov-Toquinho)
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Atrás de um pobre passarinho
E logo para
Como assombrado
Depois dispara
Pula de lado
E quando à noite vem a fadiga
Toma seu banho
Passando a língua pela barriga.

A corujinhaA corujinhaA corujinhaA corujinhaA corujinha
Corujinha, coru.... jinha
Que peninha de você
Fica toda encolhidinha
Sempre olhando não sei que
O teu canto de repente
Faz a gente estremecer
Corujinha, pobre...zinha
Todo mundo que te vê
Diz assim, ah! coita...dinha
Que feinha que é você
Quando a noite vem chegando
Chega o teu amanhecer
E se o sol vem despontando
Vais voando te esconder
Hoje em dia andas vaidosa
Orgulhosa como quê
Toda a noite tua carinha
Apa...rece na TV
Corujinha, coru...jinha
Que feinha que é você!

(Vinícius de Moraes)
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A cidade idealA cidade idealA cidade idealA cidade idealA cidade ideal

Cachorro:
A cidade ideal dum cachorro
Tem um poste por metro quadrado
Não tem carro, não corro, não morro
E também nunca fico apertado

Galinha:
A cidade ideal da galinha
Tem as ruas cheias de minhocas
A barriga fica tão quentinha
Que transforma milho em pipoca

Crianças:
Atenção, porque nesta cidade
Corre-se a toda velocidade
E atenção que o negócio está preto
Restaurante assando galeto

Todos:
Mas não, mas não
O sonho é meu e eu sonho que
Deve ter alamedas verdes
A cidade dos meus amores
E, quem dera, os moradores
E o prefeito e os varredores
Fossem somente crianças
Deve ter alamedas verdes
A cidade dos meus amores
E, quem dera, os moradores
 E o prefeito e os varredores
 E os pintores e os vendedores
 Fossem somente crian...ças

(Enrique Bardotti, Chico Buarque)
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Gata:
    A cidade ideal duma gata

É um prato de tripa fresquinha
Tem sardinha num bonde de lata
Tem alcatra no final da linha

Jumento:
Jumento é velho, velho e sabido
E por isso já está prevenido
A cidade é uma estranha senhora
Que hoje sorri e amanhã te devora

Crianças:
Atenção, que o jumento é sabido
É melhor ficar bem prevenido
E olha, gata, que a tua pelica
Vai virar uma bela cuíca.

Todos:
Mas não, mas não
O sonho é meu e eu sonho que
Deve ter alamedas verdes
A cidade dos meus amores
E, quem dera, os moradores
E o prefeito e os varredores
E os pintores e os vendedores
As senhoras e os senhores
E os guardas e os inspetores
Fossem somente crianças.
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A pulgaA pulgaA pulgaA pulgaA pulga
Um, dois, três
Quatro, cinco, seis
Com mais pulinho
Estou na perna do freguês.

Um, dois, três
Quatro, cinco, seis
Com mais uma mordidinha
Coitadinho do freguês

Um, dois, três
Quatro, cinco, seis
Tô de barriguinha cheia

Tchau
Good bye
Auf Wedersehen

(Vinícius de Moraes)
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Pato aqui, pato acoláPato aqui, pato acoláPato aqui, pato acoláPato aqui, pato acoláPato aqui, pato acolá

Lá vem o pato
Patati, patacolá
Lá vem o pato
Para ver o que é que há

O pato pateta
Pintou o caneco
Surrou a galinha
Bateu no marreco

Pulou do poleiro
No pé do cavalo
Levou um coice
Criou um galo

Comeu um pedaço
De jenipapo
Ficou engasgado
Com dor no papo

Caiu no poço
Quebrou a tigela
Tantas fez o moço
Que foi pra panela.

(Vinícius de Moraes)
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O ventoO ventoO ventoO ventoO vento

Estou vivo, mas não tenho corpo,
Por isso é que não tenho forma.
Peso eu também não tenho,
Não tenho cor.

Estou vivo, mas não tenho corpo,
Por isso é que não tenho forma.
Peso eu também não tenho,
Não tenho cor.

Quando sou fraco, me chamo brisa,
E se assuvio, isso é comum.
Quando sou forte, me chamo vento,
Quando sou cheiro, me chamo pum.

Estou vivo, mas não tenho corpo,
Por isso é que não tenho forma.
Peso eu também não tenho,
Não tenho cor.

Quando sou fraco, me chamo brisa,
E se assuviu, isso é comum.
Quando sou forte, me chamo vento,
Quando sou cheiro, me chamo pum.

(Vinícius de Moraes)
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A bolaA bolaA bolaA bolaA bola

Pulo, pulo, pulo, vou de pé em pé.
Da chuteira do menino na vidraça da mulher.

Salto, salto, salto mais que perereca.
Pulo o muro e caio em cima da cabeça de um careca.

Corro, corro, corro na praia de manhã
E quando eu balanço a rede é festa no Maracanã.

Rolo, rolo, rolo rápido e rasteiro
E sou muito maltratada pelos pés de peladeiro.

Pulo, pulo, pulo, vou com quem vier.
Joguei com Nilton Santos, com Garrincha e com Pelé.

Salto, salto, salto com todo carinho.
Joguei com Rivelino, com Tostão e Jairzinho.

Rolo, rolo, rolo com satisfação.
Hoje jogo com Romário, Ronaldinho e Luizão.

Corro, corro, corro do começo ao fim.
Depois que acaba o jogo, ninguém mais lembra de mim.

(Toquinho)
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AquarelaAquarelaAquarelaAquarelaAquarela

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva
E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel
Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu

Vai voando contornando
A imensa curva norte sul
Vou com ela viajando
Havaí, Pequim ou Istambul
Pinto um barco a vela branco navegando
É tanto céu e mar num beijo azul
Entre as nuvens vem surgindo
Um lindo avião rosa e grená
Tudo em volta colorindo
Com suas luzes a piscar
Basta imaginar e ele está partindo
Sereno e lindo
E se a gente quiser
Ele vai pousar

Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida
Com alguns bons amigos, vivendo de bem com a vida
De uma América a outra consigo passar num segundo
Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo
Um menino caminha e caminhando chega num muro
E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está

E o futuro é uma astronave
Que tentamos pilotar
Não tem tempo nem piedade
Nem tem hora de chegar
Sem pedir licença muda nossa vida
E depois convida a rir ou chorar
Nessa estrada não nos cabe
Conhecer ou ver o que virá

(Vinícius de Moraes)
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O fim dela ninguém sabe
Bem ao certo onde vai dar
Vamos todos numa linda passarela
De uma aquarela que um dia enfim
Descolorirá
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo
Que descolorirá
E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva
Que descolorirá
Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo
Que descolorirá.

A dança das horasA dança das horasA dança das horasA dança das horasA dança das horas
1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 8, 9, para 12 faltam 3
Na dança das horas vamos todos outra vez

Às sete eu acordo, que confusão
Saio como louca, bate forte o coração
Eu corro atrás do tempo, tenho muito que fazer
Não vejo a hora de anoitecer

1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 8, 9, para 12 faltam 3
1, 2, 3, 4, 5, 6
Na dança das horas vamos todos outra vez

À noite tem mistérios, sonhos e paixão
É a hora certa de soltar a emoção
Eu vou dançar contigo, vou ficar contigo
Eu vou até o dia amanhecer

1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 8, 9, para 12 faltam 3
1, 2, 3, 4, 5, 6
Na dança das horas vamos todos outra vez
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12.

(Angélica)
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A festa dos insetosA festa dos insetosA festa dos insetosA festa dos insetosA festa dos insetos

Dona minhoca resolveu dar uma festa
Saiu da terra e começou a rebolar
Seu caramujo contratou uma orquestra
Dona cigarra foi chamada pra cantar

Seu gafanhoto recebia os convidados
MC grilo era quem fazia o som
Seu pernilongo vinha todo atrapalhado
Quebrando o galho, dando uma de garçon

A borboleta paquerava todo mundo
Tirou até seu percevejo pra dançar
Dona barata se escondeu bem lá no fundo
Seu carrapato começou a se coçar

Pula, pula, pulga
Vaga, vaga-lume
Corre lagartixa
Quem cochicha o rabo espicha
Dança dos insetos não pode parar
A festa não tem hora pra acabar.

(Angélica)
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BambolêyôyôBambolêyôyôBambolêyôyôBambolêyôyôBambolêyôyô

Girando que nem pião
Rodando que nem balão
A gente brinca de roda
Com pé no chão
Menino pode fazer
Menina pode também
Quem gosta de brincadeira
Pode chegar que vai se dar bem
Deixa a cintura solta
Balance o corpo sem timidez
E se não conseguir tente outra vez
É só girar pra frente
Depois pro lado
E rodar pra trás
Quem já bamboleou
Sabe direitinho como se faz
Bamboleio-io
Bamboleia-ia
Bamboleia
Que até o mundo só quer girar
Bamboleio-io
Bamboleia-ia
Bamboleia
Roda a cintura e vamos juntos bambolear.

(Augusto Cesar / Paulo Sérgio Valle)
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AmigosAmigosAmigosAmigosAmigos

A gente deve ser amigo, amigo de verdade
Mentir é coisa mais feia do mundo
Tudo o que fizer, faça com amor
Vamos fazer o mundo se alegrar

Vamos juntar os corações e numa só canção
A gente vai iluminar o mundo
Se acreditar no amor e na amizade
Um presente a vida vai te dar

Mande a tristeza pra lá
Felicidade pra cá
Deixa o coração te ensinar
Mande a mentira pra lá
Traga os amigos pra cá
E desse jeito você só pode ganhar
Quem fala a verdade não cresce o nariz
E ainda aprende a ser feliz.

(Angélica)
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Cantigas de ninarCantigas de ninarCantigas de ninarCantigas de ninarCantigas de ninar
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Boa noite, meu bemBoa noite, meu bemBoa noite, meu bemBoa noite, meu bemBoa noite, meu bem
Boa noite, meu bem,
Dorme um sono tranquilo.
Boa noite, meu amor,
Meu anjinho encantador.

Que uma santa visão
Venha a mente encantar.
E uma doce canção
Venha o sono embalar.

Vou dormir, meu bemVou dormir, meu bemVou dormir, meu bemVou dormir, meu bemVou dormir, meu bem
Vou dormir meu bem,
Como é bom sonhar.
Meu amor vai bem,
Para ele eu vou cantar.

Dorme, filhinhoDorme, filhinhoDorme, filhinhoDorme, filhinhoDorme, filhinho
Dorme filhinho
Que um anjo em sonho vem.
Papai foi à roça,
Mamãe logo vem.

Aranha tatanha,
Aranha tatinha.
Tatu é que arranha,
A tua casinha.

Tatu marabá,
Não venhas mais pra cá,
Que o pai do menino
Te manda surrar.

(Do folclore)

(Do folclore)

(Do folclore)
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Canção de ninarCanção de ninarCanção de ninarCanção de ninarCanção de ninar
Dorme, dorme, meu menino,
Dorme, dorme, sossegado;
Papaizinho foi pescar,
Mas mamãe fica a teu lado.

Teu irmão está no campo,
Apanhando os carneirinhos;
Tua irmã, já, pro curral,
Vai tocando os bezerrinhos...

Quando tu fores crescido,
Irás seguir o teu fado.
Mas agora, meu menino,
Dorme, dorme, sossegado;
Mamãezinha, que te adora,
Cantando fica a teu lado!...

Canção de ninarCanção de ninarCanção de ninarCanção de ninarCanção de ninar
Dorme, dorme, meu menino.
Dorme, dorme, meu amor.
Os anjos do céu te embalem,
E a bênção do Senhor.

Canção de ninarCanção de ninarCanção de ninarCanção de ninarCanção de ninar
Dorme, filhinho querido,
Ao som da minha canção;
É tarde, já na folhagem
Geme, fria, a viração.
Dorme, dorme, meu filhinho,
Filho do meu coração.

(Ad. de Maria Lourdes Figueiredo)

(Do folclore)

(Do folclore)
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InstrumentosInstrumentosInstrumentosInstrumentosInstrumentos
musicaismusicaismusicaismusicaismusicais
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TamborTamborTamborTamborTambor
Material:Material:Material:Material:Material: Uma lata grande, cilíndrica (mais larga do que alta), sem tampa,

fita crepe ou esparadrapo, plástico grosso, barbante e vareta de madeira
(para ser a baqueta).

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Cortar um círculo de plástico com diâmetro de 4 cm (maior
do que o diâmetro da base do cilindro). Colocar o plástico na boca da lata,
fixando-o firmemente com fita crepe ou com esparadrapo nas laterais da
lata. Por cima da fita crepe, passar um reforço de barbante.

CoquinhoCoquinhoCoquinhoCoquinhoCoquinho
Material:Material:Material:Material:Material: Quenga (casca seca de coco), tinta guache e pincel.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Cortar o coco seco ao meio, retirar o líquido e a
polpa. Pintar livremente a casca com tinta guache.
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Paus de rumbaPaus de rumbaPaus de rumbaPaus de rumbaPaus de rumba
Material:Material:Material:Material:Material: Dois pedaços de cabo de vassoura de 15 cm cada um, tinta

guache, pincel, barbante, dois pregos miúdos e martelo.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Cortar o cabo de vassoura em dois pedaços de 15 cm e pintá-
los livremente com guache. Se desejar unir os pauzinhos com barbante, fixar

um prego miúdo numa das extremidades de cada pauzinho e prender o
barbante nos pregos.

TriânguloTriânguloTriânguloTriânguloTriângulo
Material:Material:Material:Material:Material: Vareta de metal, tira de couro ou pedaço de barbante e

lápis inteiro, sem apontar.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Moldar a vareta de metal em forma triangular,
deixando um vértice entreaberto. Cortar um pedaço de vareta de 15 cm,

para a baqueta. Fazer uma alça com couro ou barbante.
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PratosPratosPratosPratosPratos
Material:Material:Material:Material:Material: Duas tampas de panela, iguais, com alças de tamanho regular.

Reco-recoReco-recoReco-recoReco-recoReco-reco
Material:Material:Material:Material:Material: Um pedaço de bambu seco de 25 cm de comprimento,

instrumento para entalhar, baqueta de madeira, graveto ou lápis.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Entalhar sulcos iguais e sucessivos na superfície do
bambu; deixar um de seus lados  com orifício aberto, para uma melhor
ressonância do som.
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Banda de garrafasBanda de garrafasBanda de garrafasBanda de garrafasBanda de garrafas
Material:Material:Material:Material:Material: Oito garrafas médias (podem ser diferentes umas das outras) e água.

-  Convide de quatro a sete amigos para tocar na “Banda de Garrafa”.

-  Divida as garrafas entre os participantes.

-  Cada um vai encher sua garrafa com quantidade diferente de água das
outras.

-  Para tocar, leve a garrafa à boca e sopre bem forte, conservando a
garrafa junto ao lábio inferior e em posição vertical.

-  Estando todos reunidos, podem ir intercalando os sopros, ou tocar
todos ao mesmo tempo.

Gaita de bocaGaita de bocaGaita de bocaGaita de bocaGaita de boca
Material:Material:Material:Material:Material: Um pente e um pedaço de papel de seda.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Envolva um pente num pedaço de papel de seda,
sem deixar muito apertado. Leve o pente até a boca, segurando-o
com as mãos dos dois lados. Assopre, fazendo um movimento de ir e

vir. Enquanto assopra, vá cantando uma canção, conservando os
lábios fechados. Você vai ver que sua voz, passando através do papel,

vai se transformar num som diferente, parecido com o de uma gaita de
boca.
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Móbile musicalMóbile musicalMóbile musicalMóbile musicalMóbile musical
Material:Material:Material:Material:Material: Seis tampas de latas de tamanhos diferentes, uma ripa ou um

pedaço de galho fino de árvore de 50 cm, seis pedaços de barbante de
50 cm, prego e martelo.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Primeiro fure com o prego bem no centro de todas as
tampas. Passe um pedaço de barbante pelo furo de cada tampa, dando um
nó. Prenda as tampas amarrando cada fio de barbante na ripa ou no galho
fino, intercalando as maiores e menores.

 Você vai tocar o móbile depois de pendurá-lo num lugar firme ou no
teto. Use as mãos para tocá-lo, ou ,então, um talher ou cabo de pente,
fazendo vibrar as tampas e bater umas nas outras.
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Harpa de elásticosHarpa de elásticosHarpa de elásticosHarpa de elásticosHarpa de elásticos
Material:Material:Material:Material:Material: Uma tábua de madeira grossa de, aproximadamente, 40 cm, oito

elásticos de borracha, dezesseis pregos, lápis preto, martelo e régua.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Com a régua, risque no alto da tábua uma linha horizontal de
32 cm. Trace oito linhas verticais de 4 cm em 4 cm, partindo do começo da

linha horizontal. Comece com uma linha vertical de 18 cm e, depois, vá
diminuindo 1 cm no comprimento de cada uma. Martele um prego em cada

extremidade das linhas verticais traçadas, mas só o suficiente para que eles
fiquem firmes. Passe, pelos pregos, os elásticos de borracha. Eles devem
ficar bem distendidos para produzirem sons diferentes.
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Fazendo somFazendo somFazendo somFazendo somFazendo som
Material:Material:Material:Material:Material: Uma caixa de pasta de dente vazia e um balão.

- Descubra um som prendendo o ar: Abra um dos lados da caixa de pasta
de dente. Aproxime a caixa dos seus lábios e sopre forte.

- Descubra outro som, soltando o ar: Encha um balão com bastante ar.
Segure o bocal do balão com as duas mãos e vá deixando o ar sair bem
devagarzinho.

BerimbauBerimbauBerimbauBerimbauBerimbau
Material:Material:Material:Material:Material: Um copo de iogurte, um pedaço de barbante e um prego.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Fure o centro do fundo do copinho com prego.
Passe por aí o barbante, dando um nó pelo lado de fora para prender.
Amarre a outra ponta do barbante numa maçaneta de porta ou no pé
de uma mesa. Para tocar, segure o copinho com uma das mãos
esticando o fio, e, com a outra mão, dedilhe o fio com firmeza. Se você
quiser variar o som, use copinhos diferentes ou latas com outros
formatos e tamanhos.
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Marimba de latasMarimba de latasMarimba de latasMarimba de latasMarimba de latas
Material:Material:Material:Material:Material: Oito latas de tamanhos diferentes, fita crepe e duas canetas

esferográficas sem carga.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Pegue as latas e tire as tampas, juntando-as de duas em duas,
ou três em três, passando fita crepe em torno delas para prender. Atenção:

as latas devem ficar todas na mesma altura. Agora, junte os pares e os trios
que você formou, e passe fita crepe ao redor deles prendendo-os bem

firme. Para tocar, vire as latas de cabeça para baixo e use as canetas
como baquetas. Cada lata vai produzir um som diferente, e você pode
variar o ritmo e a intensidade do som.

ChocalhosChocalhosChocalhosChocalhosChocalhos
Material:Material:Material:Material:Material: Dois copinhos de iogurte, grãos, sementes ou pedrinhas e cola.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Coloque um punhado de grãos, sementes ou
pedrinhas dentro de um dos copinhos. Passe cola nas suas bordas. Vire
o outro copinho de encontro ao primeiro e cole um no outro, ajustando

bem as beiradas. Espere secar. Conforme o que você
colocar dentro do copinho, o som sairá diferente.
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BaquetasBaquetasBaquetasBaquetasBaquetas
Material:Material:Material:Material:Material: Duas canetas esferográficas sem carga, algodão ou pedaços

de pano, esparadrapo ou fita crepe.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Envolva a ponta das duas canetas com um chumaço de
algodão ou pano. Prenda o chumaço de algodão ou pano passando o
esparadrapo ou a fita crepe em espiral, para ficar bem firme e não soltar. As
baquetas são partes dos instrumentos de percussão-aqueles que soam
quando são vibrados, como tambores, tímpanos e marimbas.

Som de ventoSom de ventoSom de ventoSom de ventoSom de vento
Material:Material:Material:Material:Material: Vidrinhos de vários tamanhos, fita crepe ou fita adesiva.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Para fazer este instrumento, procure de cinco a sete
vidrinhos que tenham bocas de larguras diferentes. Junte os vidrinhos
dois a dois, prendendo-os com fita adesiva. Depois, junte todos eles
envolvendo-os em um mesmo pedaço de fita adesiva. Para descobrir
o som de vento, segure os vidrinhos com as duas mãos e leve-os até a
altura de sua boca. Sopre bem forte, e vá girando os vidrinhos diante
de seus lábios.

Atenção: as bocas dos vidrinhos devem ficar na mesma altura.
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Reco-reco de papelãoReco-reco de papelãoReco-reco de papelãoReco-reco de papelãoReco-reco de papelão
Material:Material:Material:Material:Material: Um pedaço de papel-cartão de mais ou menos 50 cm de

comprimento, uma baqueta, uma prancheta e fita adesiva.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Faça pregas no papel-cartão, por igual, sanfonando toda sua
extensão. As pregas devem ter, pelo menos, 1,5 cm de profundidade. Procure

manter o mesmo tamanho nas pregas até o fim. Para tocar, prenda uma das
pontas da sanfona no grampo da prancheta. Prenda outra ponta na tábua,

com fita adesiva. Tire o som, passando a baqueta sobre o papel.

Atenção: se você não tiver a prancheta, use fita adesiva para prender
as pontas do reco-reco numa tábua de madeira.
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Chocalho de lâmpadaChocalho de lâmpadaChocalho de lâmpadaChocalho de lâmpadaChocalho de lâmpada
Material:Material:Material:Material:Material: Uma lâmpada, um jornal, fita adesiva colorida, cola e tesoura.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Corte tiras compridas e estreitas de jornal. Cole as tiras de
jornal em volta de toda a lâmpada, inclusive no soquete. Use bastante cola.
Essa camada de jornal deve ter mais ou menos a espessura de 2 cm. Deixe
secar por um dia. Depois, envolva a lâmpada com fita várias vezes, até
cobrir inteiramente a camada de jornal. Espere secar por três dias. Quando
estiver bem seca, a massa de papel terá adquirido uma consistência dura.
Então você vai bater a lâmpada, com cuidado, ao encontro de alguma
superfície, até quebrar todo o vidro que está por dentro. As camadas de
papel vão evitar que saiam estilhaços. Agora, chacoalhe a lâmpada e
ouça o som deste instrumento maluco!
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CítaraCítaraCítaraCítaraCítara
Material:Material:Material:Material:Material: um vidrinho, uma corda de violão, uma caneta, uma latinha e

uma tábua de carne.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Comece colando a latinha em cima da tábua, com a boca
para cima. Passe a corda de violão sobre a lata, dando uma volta por baixo

da tábua. Amarre firme as pontas da corda, para que ela fique bem
esticada. Para tocar, apóie a tábua nos joelhos. Segure com uma mão o

vidrinho, que você vai conservar pressionando-o sobre a corda. Com a
outra mão, segure a caneta, que você vai bater com força na corda
para fazer o som. Experimente correr o vidrinho sobre a corda. Assim
vão surgir outras notas.
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FlautaFlautaFlautaFlautaFlauta
 Material:Material:Material:Material:Material: Cinco ou seis vidrinhos do mesmo tamanho e fita adesiva.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Coloque todos os vidrinhos, lado a lado, com os bocais para
cima. Passe um pedaço grande de fita crepe envolvendo todos os vidrinhos.
Amarre-os novamente para ficarem bem firmes. Toque, colocando o feixe de
vidrinhos na altura dos lábios. Sopre com força em cada um deles para
conseguir um som bem claro. Movimente a fileira de
vidrinhos diante de sua boca.

Tamborzinho de caixa de fósforoTamborzinho de caixa de fósforoTamborzinho de caixa de fósforoTamborzinho de caixa de fósforoTamborzinho de caixa de fósforo
Material:Material:Material:Material:Material: Uma caixa-de-fósforos vazia, um palito de fósforo e um

pedaço de linha.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Amasse a caixinha de um lado e amarre a linha,
dando, pelo menos, duas voltas na caixinha. Passe o palito entre as
duas linhas. Empurre e vire a linha várias vezes, até que fique bem
torcida. Aperte a ponta do palito e solte-a. Veja o barulhinho que dá.
Chegue o palito para frente e para trás, toque, e perceba os
diferentes sons. Toque rápido, com vários dedos. Tente cantar,
acompanhando os seus movimentos.

Vidros do mesmo tamanho
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ViolãoViolãoViolãoViolãoViolão
Material:Material:Material:Material:Material: Uma caixa de sapato, fio de náilon, caixinha-de-fósforos, rolinho

de papel higiênico e papel colorido.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Faça um furo oval em uma caixa de sapato. Passe fios de
náilon bem apertados. Coloque uma caixinha-de-fósforos encapada logo

abaixo dos fios para deixá-los mais esticados. Cole o braço.

CaxixiCaxixiCaxixiCaxixiCaxixi
Material:Material:Material:Material:Material: Copo de plástico ou pote de iogurte, papelão, sementes

ou pedrinhas.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Colocar, dentro do copo plástico ou do  pote de
iogurte, sementes ou pedrinhas. Forrar a parte de cima com papelão.

Fazer uma alça também de papelão.
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PandeiroPandeiroPandeiroPandeiroPandeiro
Material:Material:Material:Material:Material: Uma lata rasa de marmelada ou goiabada, pregos, tampinhas

de garrafa, martelo, arame, elástico ou barbante.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Com o martelo, alisar as tampinhas, achatando as laterais.
Fazer um furo bem no meio de cada tampinha. Nas laterais da lata, fazer
orifícios ovais por onde passem, folgadas, as tampinhas alisadas. Com um
prego, fazer um furo acima e outro abaixo de cada um dos orifícios ovais.
Passar um pedaço de barbante pelo centro de cada tampinha e prendê-
las, uma em cada orifício oval, fixando as pontas do barbante ou do
elástico nos furos acima e abaixo de cada orifício da lata.

Raspa-raspaRaspa-raspaRaspa-raspaRaspa-raspaRaspa-raspa
Material:Material:Material:Material:Material: Dois sarrafos de madeira com cerca de 15 cm cada um,

lixa grossa, cola, toquinhos de madeira, pregos e martelo.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Cortar os dois sarrafos de tamanhos iguais. Pregar um
toquinho de madeira em cada sarrafo para fazer a alça. No outro lado
dos sarrafos, colar a lixa grossa e deixar secar bem.
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Chocalho ou maracaChocalho ou maracaChocalho ou maracaChocalho ou maracaChocalho ou maraca
Material para o chocalho:Material para o chocalho:Material para o chocalho:Material para o chocalho:Material para o chocalho: Latinha com tampa, caixa, copos ou potes de

plástico, garrafa, porongo, cola ou fita crepe, grãos, sementes ou pedrinhas.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:

Colocar grãos ou pedrinhas dentro das latinhas e tampá-las.

Usando copos ou potes de plástico,  juntar dois desses materiais e colocar
dentro deles um dos tipos de grãos. Para obter diferentes timbres, fazer outros

recipientes e colocar, em cada um, tipos diferentes de grãos ou de sementes.

Material para o maraca de tampinhas: Material para o maraca de tampinhas: Material para o maraca de tampinhas: Material para o maraca de tampinhas: Material para o maraca de tampinhas: Um pedaço de cabo de
vassoura de 30 cm de comprimento ou um sarrafo lixado, tampinhas
de garrafa, pregos e martelo.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Pregar várias tampinhas de garrafa no pedaço de
madeira, num mesmo alinhamento, deixando-as livres para balançar.

porongo
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GuizosGuizosGuizosGuizosGuizos
Material:Material:Material:Material:Material: Um pedaço de arame com, aproximadamente, 15 cm,

tampinhas de garrafa alisadas, com um orifício no centro, um pedaço de
cabo de vassoura de 10 cm, pregos e martelo.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Passar o arame pelo furo das tampinhas, prender as pontas
do arame nas duas extremidades do cabo de vassoura.

AfoxéAfoxéAfoxéAfoxéAfoxé
Material:Material:Material:Material:Material: Porongo, sementes redondas furadas ou contas de

plástico, fio de náilon, agulha e tesoura.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Fazer uma rede com fio de náilon, sementes ou
contas. Recobrir a cabaça com a rede.
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CôcoCôcoCôcoCôcoCôco
Material:Material:Material:Material:Material: Casca de côco, pincel e tinta guache.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Disponibilize tintas guache para as crianças, e solicite que
elas façam a pintura na parte externa das duas metades das cascas de côco

com os dedos ou com o pincel, da forma mais criativa.
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MarimbaMarimbaMarimbaMarimbaMarimba
Material:Material:Material:Material:Material: Sete garrafas de vidro, todas do mesmo tamanho, ou sete

varetas de metal de tamanhos diferentes; um suporte de madeira bem
resistente; baqueta de madeira ou lápis sem ponta; água e barbante.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Cortar sete pedaços de barbante, amarrar cada barbante
numa garrafa ou num dos pedaços de metal e amarrar as pontas soltas no
suporte de madeira. Colocar quantidades diferentes de água em cada
garrafa, em ordem decrescente, da esquerda para a direita. Se usar
pedaços de metal, pendurá-los no suporte em ordem decrescente de
tamanho, da esquerda para a direita.



192
Coleção Fazendo Arte



193
Livros Infantis

Poemas daPoemas daPoemas daPoemas daPoemas da
primeira  infânciaprimeira  infânciaprimeira  infânciaprimeira  infânciaprimeira  infância

Poemas para dormirPoemas para dormirPoemas para dormirPoemas para dormirPoemas para dormir
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Hora de dormirHora de dormirHora de dormirHora de dormirHora de dormir

uando acabo de brincar,
Na cama vou me deitar.
Se um dos sapatos esqueço,
Mesmo assim logo adormeço.

João PestanaJoão PestanaJoão PestanaJoão PestanaJoão Pestana

uando o relógio da torre
Bate as oito badaladas,
Sempre se escutam passinhos
De alguém subindo as escadas.
É João Pestana que chega,
E se põe a gritar:
"Criancinhas, criancinhas,
É hora de se deitar".

Minha camaMinha camaMinha camaMinha camaMinha cama

enho uma cama
Pequenininha;
Por isto mesmo,
Ela é só minha.
Papai é grande,
Mamãe também;
O ursinho é pequeno,
O gatinho também:
Nesta caminha
Só cabe o neném.

Q

T

Q
(Ad. de Maria Lourdes Figueiredo)

(Maria Lourdes Figueiredo)

(Elisabeth Manson Scott)
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O dorminhocoO dorminhocoO dorminhocoO dorminhocoO dorminhoco

m dia - já era tarde -
Ainda estava deitado,
Um passarinho pousou
No peitoril da janela
E disse, em meigo trinado:
- Com que então, meu dorminhoco,
Inda não estás levantando?

Quarto crescenteQuarto crescenteQuarto crescenteQuarto crescenteQuarto crescente

oa noite, meu filhinho",
Diz mamãe a me beijar;
Me aconchega em minha cama
E sai, bem leve a pisar.
Daí a pouco, no céu,
Surge a lua, bem branquinha;
Sento-me para espiá-la:
Parece uma canoinha.
Se eu pudesse, dentro dela,
Viajar pela amplidão,
passearia entre nuvens
Fofinhas como algodão,
E apanharia estrelinhas,
(quantas pudesse juntar)
Pra, no dia do Natal,
O meu pinheirinho enfeitar...
Só quando já estou cansado
É que deito, pra dormir
E sonhar com a lua branca,
Que foi subindo, a fugir!...

U

‘B

(Robert Louis Stevenson)

(Maria Lourdes Figueiredo)
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Quem acorda o sol?Quem acorda o sol?Quem acorda o sol?Quem acorda o sol?Quem acorda o sol?

rilha o sol cedo no céu
Como a querer me acordar.
Por que sempre, pergunto eu?
Que faz para não se cansar?

- Maninha, explica para mim.
- Não sei, não posso lembrar.
- Já compreendi tudo, sim...
- És tu que o vai beliscar.

Uma oração de criançaUma oração de criançaUma oração de criançaUma oração de criançaUma oração de criança

bençoai o leite e o pão
E este macio colchão
Em que vou ficar deitada
Descansando, sossegada.
E fazei com que eu não tenha
Medo da noite que passa,
E durma até que o sol venha
Bater na minha vidraça.
Abençoai meus brinquedos
Que pra mim não têm segredos;
Meus sapatos que aonde eu queira
Me levam; minha cadeira;
E a lâmpada, e o fogo ardente;
E essa mão boa e paciente
Que cuida tão bem de mim;
E os meus amigos; e enfim,
Minha mamãe, meu papai,
Sempre unidos. Abençoai
Pelo mundo diferente
Os filhos de toda gente.
E fazei com que eu também
Durma e acorde em paz.

B

A

(James Stephens)

(Versão de Guilherme de Almeida)
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O país dos sonhosO país dos sonhosO país dos sonhosO país dos sonhosO país dos sonhos

 tardinha, ao lusco-fusco,
Quando a noite vem caindo,
Os duendes, se esgueirando
Por entre as sombras, vem vindo;
Tocam seus sinos velados,
E trazem luzes, risonhos,
Pra guiar as criançinhas
Ao doce país dos sonhos.

No grande barco do sono,
Tão suave, deslizando,
Vão todas as criancinhas
Sonolentas, bocejando.
Não fazem nenhum barulho
Os remos da embarcação,
Que balança, mansamente,
No meio da escuridão.

Como abelhas barulhentas,
Que sugam o mel, a zumbir,
Também assim, as crianças,
Todas elas vêm dormir;
E o barco, na correnteza
Docemente deslizando,
É como rosa que fosse
Por sobre as águas boiando.

Quando, mais tarde, as crianças
Voltam da sua viagem,
E, do rio sussurrante,
Retornam, então, à margem,
Trazem, na sua lembrança,
Mil pensamentos risonhos,
Suave recordação
Do doce país dos sonhos!...

À
(Walter de la Mare / Ad. de M.L. Figueiredo)
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O bercinhoO bercinhoO bercinhoO bercinhoO bercinho

bercinho de madeira
Em que o neném adormece
É fada maravilhosa
E, logo assim que anoitece,
Traz no seu doce embalar,
Belos sonhos pro menino

Sonhar!

Lindas bonecas que andam,
Falam e dizem "mamãe"
E barquinhos navegando
Por sobre águas prateadas;
Mil estrelinhas piscando,
No céu azul penduradas...
Tambores surdos rufando;
Piões depressa a rodar;
Cornetas de ouro tocando;
Tudo, o berço a balançar,
Faz surgir para o menino

Sonhar!

E, assim, quando o nenenzinho,
Sonolento, for dormir,
O seu sono povoando,
Lindos sonhos hão de vir.
Pois, suave, balançando,
Seu bercinho de madeira
É fada maravilhosa
Que traz no seu doce balançar,
Belos sonhos pro menino

Sonhar!

O
(Eugene Field / Ad. de M.L. Figueiredo)
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João, José e MariaJoão, José e MariaJoão, José e MariaJoão, José e MariaJoão, José e Maria

ma noite viajavam,
Num sapato de madeira,
Por um rio de águas claras
Que pro grande mar corria,
Três destemidos marujos:

João,
José
e Maria

A lua, no céu brilhando,
Aos três, então, perguntou:
- Que vieram aqui fazer?
(E assim falando, sorria)
- Pescar estrelas, disseram

João,
José
e Maria.

Pescaram, nas suas redes,
Estrelinhas prateadas;
E o sapo, navegando
No manso rio, seguia
Levando os três marinheiros:

João,
José
e Maria

João e José, porém,
Não são meninos, bem sei;
São os olhos da criancinha
Bem sossegada, a dormir;
E Maria é a cabecinha
Deitada no travesseiro
Que, adormecida, descansa

U
(Eugene Field / Ad. de M.L. Figueiredo)
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De brincar o dia inteiro;
O sapato é a boa cama
Em que se deita o neném;
O rio é o sono profundo,
No seu doce vai-e-vem...
Se eu não o dissesse agora,
Ninguém jamais saberia
Quem eram os três, afinal:

João,
José
e Maria.

No verãoNo verãoNo verãoNo verãoNo verão

uando é inverno, de manhã,
À hora em que me levanto
Está tudo tão escuro
Que até me causa espanto!

Entretanto, no verão,
Vou dormir com o sol brilhando,
Há gente grande nas ruas
Inda, contente, passando.

Fico, mesmo, muito triste,
Este barulho a escutar.
Mas... que fazer? Mamãe disse
Que tenho que me deitar!...

Q
(Robert Louis Stevenson/ Ad. de M.L. Figueiredo)
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Meu cavalinhoMeu cavalinhoMeu cavalinhoMeu cavalinhoMeu cavalinho

aribaldi foi à missa
Num cavalo sem espora.
O cavalo tropeçou,
Garibaldi pulou fora.

JoguinhoJoguinhoJoguinhoJoguinhoJoguinho

ento, Bento é o frade.
- Frade.
- Na boca do forno.
- Forno.
- Tirai um bolo.
- Farão tudo que seu mestre mandar?
- Faremos todos.

Eu sou o coelhinhoEu sou o coelhinhoEu sou o coelhinhoEu sou o coelhinhoEu sou o coelhinho

 rabo do coelhinho
Vive sempre para o ar,
E as orelhas são tão grandes
Que assustam o menininho,
Quando ele se põe a pular.

A gangorraA gangorraA gangorraA gangorraA gangorra

a gangorra subo e desço,
E vejo bem longe assim,
Os telhados vermelhinhos
E o gramado do jardim.

G

O

B

N

(Do folclore)

(Do folclore)

(Helena Pinto Veira)

(Helena Pinto Veira)
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Cuidado, menino!Cuidado, menino!Cuidado, menino!Cuidado, menino!Cuidado, menino!

oãozinho, Joãozinho,
Sabes bem alto pular?
Pois, então, pula esta vela,
Pula, pula, bem depressa,
Que ela te pode queimar.

Vozes dos animaisVozes dos animaisVozes dos animaisVozes dos animaisVozes dos animais

uá, quá, quá!
Canta mestre pato.
Ri...ri...ri! Faz o rato,
Medroso a fugir do gato.

Grunhe o porco Canta o pardal
Até dormindo, Lindos gorjeios,
Enquanto o cuco Grasna o corvo
Trina tão lindo. Ruídos feios.

A rainha e o ratoA rainha e o ratoA rainha e o ratoA rainha e o ratoA rainha e o rato

 rainha tem um gato
Pretinho que nem carvão.
Outro dia entrou um rato no salão.
Saiu o rato fugindo,
E o gato atrás, correndo,
Pegá-lo queria então.
Que susto levou a rainha,
Com tamanha confusão.

A

Q

J
(Maria de Lourdes Figueiredo)

(Helena Pinto Veira)

(Maria de Lourdes Figueiredo)
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Que lucro!Que lucro!Que lucro!Que lucro!Que lucro!

inha galinha pôs um ovo.
Minha galinha pôs dois ovos.
Vou vendê-los, meus senhores,
E comprar sapatos novos.

Os três ratinhosOs três ratinhosOs três ratinhosOs três ratinhosOs três ratinhos

á vão três ratinhos cegos,
Atarantados correndo,
E a mulher do fazendeiro
Matá-los está querendo.

No relógioNo relógioNo relógioNo relógioNo relógio

im, dom, dim, dom!
O ratinho lá subiu,
Mas o relógio tocou,
E o ratinho fugiu
Com o susto que levou.

Um, dois, feijão com arrozUm, dois, feijão com arrozUm, dois, feijão com arrozUm, dois, feijão com arrozUm, dois, feijão com arroz
m, dois,
Feijão com arroz.

Três, quatro, Sete, oito,
Tenho um pato. Como biscoito.

Cinco, seis, Nove, dez,
Pulo uma vez. Olho meus pés.

M

D

U

L

(Helena Pinto Veira)

(Helena Pinto Veira)

(Helena Pinto Veira)

(Do folclore)
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Os gansosOs gansosOs gansosOs gansosOs gansos

a andando pela estrada,
Numa tarde de verão,
Quando vi três lindos gansos
Voando pela multidão.

No jardimNo jardimNo jardimNo jardimNo jardim

ardineiro, jardineiro,
Vai regar o teu canteiro,
Lindas flores, lindas flores
Colherás o ano inteiro.

Vai abóboraVai abóboraVai abóboraVai abóboraVai abóbora
ai abóbora, vai melão,
Vai melão, vai melancia,
Vai jambo, Sinhá,
Vai jambo, Sinhá,
Vai jambo, Sinhá, bem doce.

Meia-noiteMeia-noiteMeia-noiteMeia-noiteMeia-noite
eia noite soou na floresta,
No relógio do sino de pau.
A velhinha, rainha da festa,
Se sentou num grande jirau.

Taturana, uma bruxa amarela,
Resmungando com ar carrancudo,
Se ocupava em frigir, na panela,
Um patinho com penas e tudo.

M

I

V

J

(Maria de Lourdes Figueiredo)

(Helena Pinto Veira)

(Do folclore)

(Do folclore)
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Senhorita gulosaSenhorita gulosaSenhorita gulosaSenhorita gulosaSenhorita gulosa

oaninha é tão gulosa,
Que o que lhe dão pra comer
Tem sempre o feio costume
De a ninguém oferecer.

Outro dia, bem sozinha,
Foi comer lá no jardim.
Uma aranha dum galho pulou,
Joaninha se assustou.
Que lhe sirva de lição,
Lá se foi tudo no chão.

O pequeno pastorO pequeno pastorO pequeno pastorO pequeno pastorO pequeno pastor
corda, lindo menino,
E a trombeta vem tocar.
O rebanho está no campo
E pode se dispersar.
Acorda, menino, acorda,
E os carneiros vêm olhar.

Que susto!Que susto!Que susto!Que susto!Que susto!

í vai correndo,
O pobre Zezinho,
Levando, nos braços,
Um lindo porquinho.
Vai muito assustado,
Pra casa, esconder
O seu leitãozinho,
Que querem comer.

J

A

A

(Do folclore)

(Maria de Lourdes Figueiredo)

(Helena Pinto Veira)
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Pão com manteigaPão com manteigaPão com manteigaPão com manteigaPão com manteiga

ão com manteiga?
Como é gostoso!
Se fome tenho,
Então, que gozo!
Muita manteiga,
Num pão quentinho,
Você não acha delicioso?

Uma casa diferenteUma casa diferenteUma casa diferenteUma casa diferenteUma casa diferente

um sapato muito grande,
Morava boa velhinha.
Tantos filhos ela tinha
Pra cuidar sempre sozinha.

Mas gostosa e quente sopa,
Com beijinhos, vai-lhes dar;
Logo depois vai dizendo:
"Filhinhos, vão-se deitar."

DançandoDançandoDançandoDançandoDançando

enho um cachorrinho
Chamado Totó.
Ele é todo malhadinho
Duma banda só.
Bate, bate pão de ló,
Bate bolachinha, duma banda só.

T

N

P
(Helena Pinto Veira)

(Do folclore)

(Do folclore)
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Meu veleiroMeu veleiroMeu veleiroMeu veleiroMeu veleiro

eu barco é veleiro
Nas ondas do mar.
Este barco é o primeiro
Que achei, pra navegar, ó Iaiá.
Meu barco é veleiro
Nas ondas do mar.
Meu barco tem cheiro,
De jasmim, manacá, ó Iaiá.

Se...Se...Se...Se...Se...

e o mundo fosse
Um grande doce;
As plantas, queijo e pão de ló,
E os mares, tinta; que seria
De todos nós? Faria dó.
Como se pode viver
Sem água para beber?

Din, don, din, don...Din, don, din, don...Din, don, din, don...Din, don, din, don...Din, don, din, don...

oca o sino, algo aconteceu!
Meu gatinho ao poço desceu.
Quem jogou lá o pobre coitado?
Foi o menino muito malvado.
Mas o Paulinho tem bom coração,
Tirou-o de lá com grande emoção.
O meu gatinho a ninguém faz mal,
Só caça os ratos do meu quintal.

M

T

S

(Do folclore)

(Ad. de Helena Pinto Veira)

(Ad. de Helena Pinto Veira)
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Meu potrinhoMeu potrinhoMeu potrinhoMeu potrinhoMeu potrinho

u tinha um bom cavalinho
Que Valente se chamava.
Emprestei-o a uma menina,
Que por aqui passeava.

Ela, porém, que malvada!
Chicoteou-o a valer.
E por nada, nada, nada,
Emprestarei novamente
Meu cavalo; podem crer.

Carneirinho, carneirãoCarneirinho, carneirãoCarneirinho, carneirãoCarneirinho, carneirãoCarneirinho, carneirão

arneirinho, carneirão,
Olhai pro céu, olhai pro chão.
Manda El Rei, Nosso Senhor,
Para todos se levantarem.

Vejo um besourinhoVejo um besourinhoVejo um besourinhoVejo um besourinhoVejo um besourinho

u conheço um besourinho
Bonitinho, sem igual;
Muito amigo dos meninos,
Que nunca lhe fazem mal.

E

C

E

(Ad. de Maria de L. Figueiredo)

(Do folclore)

(Helena Pinto Veira)
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Sobe... sobe...Sobe... sobe...Sobe... sobe...Sobe... sobe...Sobe... sobe...

oando alto,
Lá vai a pipa.
Se sopra o vento,
Por entre as nuvens,
Ela se esconde
Por um momento.

Era uma velha esquisitaEra uma velha esquisitaEra uma velha esquisitaEra uma velha esquisitaEra uma velha esquisita
ra uma velha esquisita,
Que pelo céu viajava,
Numa cesta carregando
Vassoura de piaçava.
Sabem então o que fazia?
Na hora do sol poente,
O céu todo ela varria.
Não se assustem, não se assustem,
É uma história somente.

Meu cavalinhoMeu cavalinhoMeu cavalinhoMeu cavalinhoMeu cavalinho

alopando, galopando,
Lá vai meu cavalinho.
Upa, upa, como corre!
Como corre ligeirinho.
E agora, lá vai trotando,
Trotando pelo caminho.
Upa, upa, como corre!
Como corre ligeirinho.
Cuidado, não corras tanto,
Não corras com o nenenzinho.
Upa, upa, como corre!...
"Me" segura, papaizinho.

V

G

E

(Maria de Lourdes Figueiredo)

(Ad. de Helena Pinto Veira)

(Maria de Lourdes Figueiredo)
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O rei mandou me chamarO rei mandou me chamarO rei mandou me chamarO rei mandou me chamarO rei mandou me chamar

rei mandou me chamar
Pra casar com a sua filha.
Só de dote ele me dava
Europa, França e Bahia.
"Me" lembrei do meu ranchinho,
Da roça, do meu feijão.
O rei mandou me chamar,
Ó, seu rei, não quero não.

A rainha de copasA rainha de copasA rainha de copasA rainha de copasA rainha de copas

 rainha de copas
Fez uns bolinhos
Num dia de verão.

O valete de copas
Levou os bolinhos,
E escondeu lá no porão.

O rei de copas
Quis os bolinhos,
E ralhou com o espertalhão.

O valete de copas
Trouxe os bolinhos,
E ao rei pediu perdão.

Tique... taque...Tique... taque...Tique... taque...Tique... taque...Tique... taque...
á dez horas? Como é tarde!
Meu relógio está parado.
Se eu não correr para a escola,
Vou chegar muito atrasado.

O

A

J(Maria de Lourdes Figueiredo)

(Tr. de Helena Pinto Veira)

(Do folclore)
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Ideia felizIdeia felizIdeia felizIdeia felizIdeia feliz

resta atenção, criancinha,
Olha bem à tua volta:
Quanta coisa, então, verás!
São flores, frutos, bichinhos...
E, amando-os com carinho,
Mais feliz que um rei serás!

A omeleteA omeleteA omeleteA omeleteA omelete

ou fazer uma omelete
Pra botar dentro do pão,
E, para isto, é preciso
Que eu preste toda a atenção.

Primeiro, bater os ovos;
Depois, fritar no fogão.
Virá-la, então, com cuidado...
Escapuliu! Foi ao chão!...

Pães quentinhosPães quentinhosPães quentinhosPães quentinhosPães quentinhos

ães quentinhos, pães quentinhos!
Quem quiser venha comprar.
Corram, corram meus meninos,
Podem, sem susto, chegar...
É barato, é quase nada;
Peçam dinheiro às mamães.
Eu espero, na calçada,
Com o tabuleiro dos pães.

P

P

V

(Robert Louis Stevenson / Ad. de M. L. Figueiredo)

(Maria de  Lourdes Figueiredo)

(Maria de  Lourdes Figueiredo)
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O relóginhoO relóginhoO relóginhoO relóginhoO relóginho

ique- taque, tique- taque...
Canta, alegre, o reloginho.
Marca as horas de brincar
E também de trabalhar.
É sempre o bom companheiro;
Canta, canta, o dia inteiro:
Tique-taque, tique-taque...

Luzia e o porquinhoLuzia e o porquinhoLuzia e o porquinhoLuzia e o porquinhoLuzia e o porquinho

uzia tem um porquinho
Nem verde, nem cor-de-rosa;
Não é magro, nem gordinho,
Nem muito simples, nem prosa;
Nem muito sujo, nem limpo,
Nem muito bom, nem ruim.
Quanto será que darão
Por um leitãozinho assim?

CaçulaCaçulaCaçulaCaçulaCaçula

inda não anda,
Nem mesmo fala;
Nos contentamos
Em espiá-la
Dentro do carro,
Tão rosadinha!
É mesmo linda
Nossa irmãzinha.

T

L

A

(Ad. de Maria de  Lourdes Figueiredo)

(Rose Fyleman)

(Maria de  Lourdes Figueiredo)
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O pãozinhoO pãozinhoO pãozinhoO pãozinhoO pãozinho

aí, num dia de frio,
Depois de tomar leitinho,
E, na mão, inda levava
O meu pãozinho.
Encontrei um pintarroxo
Encolhido no caminho;
Tive pena e dei meu pão
Ao passarinho.

Sozinho...Sozinho...Sozinho...Sozinho...Sozinho...

á tenho três anos,
Já estou crescidinho;
E, como estão vendo,
Me visto sozinho...

As comprasAs comprasAs comprasAs comprasAs compras

 mãezinha nos chamou
Outro dia, bem cedinho:
Meus filhinhos, querem ir,
Para mim, ao mercadinho?
Saímos, então, ligeiros,
Uma cesta a carregar;
Compramos mangas e limas,
Voltamos sem demorar.

S

A

J

(Christiana Rossetti)

(Maria de  Lourdes Figueiredo)

(Maria de  Lourdes Figueiredo)
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Faz-de-conta...Faz-de-conta...Faz-de-conta...Faz-de-conta...Faz-de-conta...

ão há como não brincar de faz- de- conta...
Se eu quiser, sou um tigre listrado
Que pode ficar quieto ou avançar,
Peludo, feroz, muito zangado.
A qualquer hora do dia posso ser
O tigre desejado...

Se eu quiser, posso ser um elefante
Pesado, orelhudo, muito grande.
Pode a mamãe, zangada, me dizer:
"Não vais sair, em casa vais ficar.
Nem balas nem bombons podes comer."
De faz-de-conta, então, fico a brincar:
Isto, eu posso fazer!...

A cornetinhaA cornetinhaA cornetinhaA cornetinhaA cornetinha

á-tá, tá, tá, tá, tá, tá,
Toca a minha cornetinha.
Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá,
Toca bem afinadinha.
Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá,
Sempre alegre, já vou marchando.
Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá,
O trabalho está me esperando.

N

T

(Mildred Leigh Anderson)

(Helena Pinto Vieira)
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Os três cavaleirosOs três cavaleirosOs três cavaleirosOs três cavaleirosOs três cavaleiros

ão três lindos cavaleiros
Que vão por aqui passando
Com seus casacos vermelhos,
Os chicotes estalando.

Vão trotando, ligeirinhos,
Cavalgando muito bem.
Que farão tais cavaleiros
Pelos caminhos além?

Serão criados de um rei
Ou garbosos soldadinhos?
Parecem, também, caçadores...
São apenas garotinhos!

Na praiaNa praiaNa praiaNa praiaNa praia

um lindo dia de sol, andava
Pelo jardim, aborrecido,
Quando encontrei lugar sombrio,
Por entre as plantas escondido.

Desde esse dia, ficou sendo
Este o meu canto predileto;
Horas inteiras, esquecido,
Fico sob o seu verde teto.

Vejo formigas diligentes,
Que, sem me ver, vão distraídas;
Lagartas verdes, joaninhas
E borboletas coloridas...

N

S
(Helena Pinto Vieira)

(Helena Pinto Vieira)
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Três convidadosTrês convidadosTrês convidadosTrês convidadosTrês convidados

ara o chá que mamãe fez,
Com bolinho ainda quente,
Somos só três convidados:
Eu, só EU e EU somente.
Vou comer tudo sozinho;
Vou sozinho me servir;
A mim mesma pedirei
O que desejar repetir;
Nós somos três,  justamente:
Eu, só Eu e Eu somente...

Eu gosto do carrosselEu gosto do carrosselEu gosto do carrosselEu gosto do carrosselEu gosto do carrossel

ui ao parque pra rodar
No carrossel divertido;
Escolhi um bom cavalo:
Aquele bem colorido.

Para cima e para baixo,
Fui rodando, fui rodando...
Primeiro, devagarzinho
O carrossel foi girando;
Depois, correndo, ligeiro,
Foi a gente tonteando.

Para cima e para baixo,
Fui rodando, fui rodando...

F

P
(Jessica Nelson North / Ad. H.P. Vieira)

(Dorothy W. Baruch / Ad. H.P. Vieira)
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Minha lojaMinha lojaMinha lojaMinha lojaMinha loja

xiste um grande desejo
Que me acompanha na vida:
É possuir, algum dia,
Uma loja bem sortida,
Com vitrinas, balcões largos,
Prateleiras recheadas
Com boas mercadorias
Que vão sendo renovadas.
Minha loja deve ter
De tudo um pouco, vão ver:
Fazendas, chá e tesouras,
Sementes, pregos, vassouras...
Guardarei bem o dinheiro:
E, quando a porta eu abrir,
Direi à boa freguesa:
Em que a posso servir?

Meu amigoMeu amigoMeu amigoMeu amigoMeu amigo

enho um amigo
Muito bonzinho;
Sabem quem é?
Um cachorrinho.

Meu cachorrinho
Muito peludo;
Sabem seu nome?
Pois é Veludo.

Sempre que eu vou
No rio andar,
Levo Veludo
A me acompanhar.

E

T

(Rachel Field / Ad. H.P. Vieira)

(Luís Cláudio Figueiredo)
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JasmimJasmimJasmimJasmimJasmim
u tenho um gatinho
Chamado Jasmim.
Ele brinca, ele corre
Fugindo de mim;

Se eu dou comidinha
E leitinho também,
Ele mia, dizendo
Que a todos quer bem.

Se lhe faço carinho,
Ele ronrona, feliz,
E, ronronando, parece
Que a mim ele diz:

Minha amiga é tão boa!
Ela gosta de mim;
É por isso que eu gosto
Também dela assim...

O griloO griloO griloO griloO grilo
epois da manhã chuvosa,
O sol já torna a brilhar,
E eu venho alegre, correndo,
Pelo jardim, a brincar.

De repente, encontro um grilo,
Inda molhado, a pular;
Fico, então, muito quietinha
Junto dele, a espiar.

Neste momento, o grilinho
Uma canção principia;
Parece que diz, cantando:
- Sou feliz! Que lindo dia!

E

D

(Jane Taylor / Ad. M.L. Figueiredo)

(Marjorie Barrows /

Ad. M.L. Figueiredo)
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Pombinha rolinhaPombinha rolinhaPombinha rolinhaPombinha rolinhaPombinha rolinha

ombinha rolinha
passou por aqui
comendo, bebendo,
fazendo assim,
assim, assim,
assim, outra vez assim.

Casa de ratinhosCasa de ratinhosCasa de ratinhosCasa de ratinhosCasa de ratinhos

asinha de camundongos,
entre as plantas escondida,
é buraquinho na terra
onde doce corre a vida.
pequenina, bem limpinha,
tem a porta sempre aberta;
porém, se o gato desperta,
os moradores chegando,
medrosos, vão logo entrando...

A lagartaA lagartaA lagartaA lagartaA lagarta

ão engraçada, a lagarta!
Feia, preta, igual não há...
Mas, quando o tempo esquentar,
Borboleta, então, será.

Dança ligeira, tão linda!
A borboleta amarela,
Já foi um dia lagarta,
Feiosa como só ela...

C

T

P
(Do folclore)

(Helena Pinto Vieira)

(Lillian Schulz / Ad. de M.L. Figueiredo)
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A pequena tartarugaA pequena tartarugaA pequena tartarugaA pequena tartarugaA pequena tartaruga

 beira do rio,
Parei para olhar,
A feliz tartaruga,
Que sabe nadar.

Comeu um mosquito
De um golpe assim.
Subiu numa pedra,
E olhou para mim.

Carregando sua casa,
Nas costas, ajeitadinha,
Entrou, saiu de novo,
E foi dar uma voltinha.

O sapoO sapoO sapoO sapoO sapo
u tenho certo amiguinho,
Que vou sempre visitar;
Quando chego, já o encontro
No regato a me esperar.
É um sapinho tão verde,
Que, às vezes, atrapalhado,
O procuro entre as folhas:
"Que é do meu sapo pintado?"
Lá vem ele respondendo,
Coaxando bem baixinho,
Parece que me pergunta:
"Quer brincar um bocadinho?"

E

À
(Helena Pinto Vieira)

(Helena Pinto Vieira)
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Passeio no gafanhotoPasseio no gafanhotoPasseio no gafanhotoPasseio no gafanhotoPasseio no gafanhoto

afanhoto, gafanhoto,
me leva a passear,
podes ser um bom cavalo,
e como o canguru saltar.

Vaga-lumesVaga-lumesVaga-lumesVaga-lumesVaga-lumes
stás vendo, irmãozinho,
quantas luzinhas voando,
iluminando a escuridão?
São vaga-lumes, maninho,
parecem estrelas fugindo,
subindo,
para a amplidão.

O pica-pauO pica-pauO pica-pauO pica-pauO pica-pau
um buraco bem escuro,
Cavado no tronco duro,
Vive alegre o pica-pau,
Protegido de todo o mal.

Tem o biquinho tão forte,
Que bicando faz um corte;
Derruba até um arbusto,
E o faz sem grande custo.

Se chove, batendo as asas,
No tronco, faz novas casas.
Abre logo um buraquinho,
E lá fica escondidinho.

G

E

N

(Helena Pinto Vieira)

(Helena Pinto Vieira)

(Maria de Lourdes Figueiredo)
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AnõezinhosAnõezinhosAnõezinhosAnõezinhosAnõezinhos
ois anõezinhos valentes,
armados com suas lentes,
todas as flores olharam,
e muitos insetos acharam.

Por quê?Por quê?Por quê?Por quê?Por quê?
ue haverá do outro lado do mundo?
Que magia
Transformará em noite o luminoso dia?

Que fará com os barcos pequeninos,
A vagar,
Desapareçam por trás do imenso mar?

Que fará com que as flores em botão,
Sem demora,
Desabrochem, frescas, ao romper da aurora?

Pare e sigaPare e sigaPare e sigaPare e sigaPare e siga
s automóveis, na rua,

Freiam
Quando o sinal vermelho

Parece mandar
- PARAR!

Buzinas... fo-fon...
Já podem partir!
Mudou o sinal,

Afinal!
E a luz verde, a luzir,
Parece dizer:

- Podem SEGUIR!

D

Q

O

(Helena Pinto Vieira)

(Aileen Fisher /

Ad. de M. L. Figueiredo)

(Dorothy W. Baruch /

Ad. de M. L. Figueiredo)
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Conchinhas do marConchinhas do marConchinhas do marConchinhas do marConchinhas do mar

onchinhas rosadas
Do fundo do mar,
Me canta, em segredo,
Canções de ninar;
Histórias de barcos,
De homens do mar,
De terras distantes,
Eu quero escutar,
Conchinhas rosadas
Do fundo do mar!

CampainhasCampainhasCampainhasCampainhasCampainhas

uando a campainha toca,
Nunca sabemos, ao certo,
Quem iremos encontrar;
Será a tia Cordélia?
Talvez seja a prima Ofélia
 Que nos venha visitar;
 Pode ser o vassoureiro
 Com uma porção de vassouras
 E escovões a apregoar;
 Quem sabe é o rapazinho
 Do armazém, o Luizinho,
 Que as compras vem entregar?
 É como um jogo engraçado,
 Bem difícil de acertar:
 Quando a campainha toca,
 Quem está à porta, a esperar?

C

Q

(Amy Lowel /
Ad. de M. L. Figueiredo)

(Rachel Field /
Ad. de M. L. Figueiredo)
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O sapateiroO sapateiroO sapateiroO sapateiroO sapateiro

apateiro bem fadado,
Que trabalhas sem cessar,
Meu sapato está rasgado.
Tu me queres consertar?

Precisa de sola nova,
Porque, assim, não posso andar...
- Se lhe ponho nova sola,
Quando você me dará?
- Eu lhe darei um abraço... .
Que nenhum mal lhe fará.

O sorveteiroO sorveteiroO sorveteiroO sorveteiroO sorveteiro

 luz atrai mariposas,
O melado, formiguinhas;
E, como a flor, as abelhas,
Sorvete atrai criancinhas.

Mal se escuta, ao longe, o grito:
- "É o sorvete! Vai querer?"
Aparecem, sem demora,
As crianças, a correr.

- "Quero um de creme", diz Paulo;
Pede Lúcia: - "Um de abacate".
- "Eu de manga!" - "Um de morango!"
- "Eu quero um de chocolate!"

Saem todos bem contentes,
Com seu sorvete na mão;
- Menos Rosinha. Que pena!
O dela caiu no chão...

S

A

(Eleanor A. Chaffee /
Ad. de H.P. Vieira)

(Maria de Lourdes Figueiredo)
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O vendedor de bolasO vendedor de bolasO vendedor de bolasO vendedor de bolasO vendedor de bolas
empre o vejo quando há feira;
Roupa velha, já surrada,
Fisionomia bondosa,
No meio da criançada.

Bolas de todas as cores
Segura, nas mãos cansadas;
São azuis, são amarelas,
Vermelhas, verdes, rosadas...

Formam um ramo colorido
Lá no alto, a balançar;
E, ao vê-las, assim, tão leves,
Fico, às vezes, a pensar

Como seria bonito
E divertido de olhar,
Se todas elas fugissem
E fossem o céu enfeitar!...

Depois do banhoDepois do banhoDepois do banhoDepois do banhoDepois do banho
epois do banho,
Pego a toalha;
Mas, que difícil
É me enxugar!

São pernas, braços,
Rosto, cabelos,
Pés e dedinhos
Para secar.

Ah! Se eu pudesse
Ser um totó!
Só precisava
Me espanejar...

D

S
(Rose Fyleman /
Ad. de M. L. Figueiredo)

(Aileen Fisher /
Ad. de M. L. Figueiredo)
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Como fazer pipocasComo fazer pipocasComo fazer pipocasComo fazer pipocasComo fazer pipocas

enhuma de vocês, crianças,
Algum dia pode ver
Como se fazem pipocas?
Pois, então, eu vou dizer:

Pega-se o milho amarelinho,
Na panela se coloca
Por sobre a banha fervente.
(É assim que se faz pipoca.)

Quando o milho está lá dentro,
Deve a panela ficar
Bem fechada, pois, senão,
Todo milho vai saltar.

Daí a pouco, escutamos,
Na tampa, fortes batidas:
São as pipocas que pulam,
Prontas pra serem comidas.

Tiradas das caçarolas,
Sal nós vamos polvilhar,
E, depois - última etapa -
Só precisamos provar.

Entretanto, se quiserem
Comer pipocas de um modo
Mais cômodo, mais ligeiro,
É fácil: cheguem à calçada
E... chamem o pipoqueiro.

N
(Maria de Lourdes Figueiredo)
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O armário da vovóO armário da vovóO armário da vovóO armário da vovóO armário da vovó

 vovó tem um armário
Lá no cantinho da sala.
Quando ela começa a abrí-lo,
Eu chego a perder a fala.

Dentro existem coisas boas:
Bala, biscoito, santinho...
Que bom, se ela deixasse
Mexer lá um bocadinho!

É certo que são pra mim,
Se fico bem comportado,
Tudo que ela guarda ali,
A gulodice e o melado.

Nada seria melhor
Do que a porta aberta achar,
Os segredos da vovó,
Eu poderia espiar.

Quantos dias?Quantos dias?Quantos dias?Quantos dias?Quantos dias?

rinta dias tem setembro,
Abril, junho e novembro;
Fevereiro, vinte e oito tem;
Se for bissexto, mais um lhe deem.
E os mais, que sete são,
Trinta e um todos terão.

A

T

(Walter de La Mare / Ad. de H.P. Vieira)

(Do folclore)
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Brincando de esconderBrincando de esconderBrincando de esconderBrincando de esconderBrincando de esconder

stou escondido
Debaixo da mesa;
Ninguém sabe, porém,
Onde estou. Que beleza!

Já ouvi o papai
Perguntar à mãezinha:
- Onde está o neném?
Já olhou na cozinha?

- Sim, fala a mamãe,
E, também, no banheiro;
Talvez o encontre
Atrás do tinteiro.

Mamãe foi ligeira,
E me procurou.
E, é claro que lá,
Também, não me achou.

- Não sei! Diz a mãe...
(E quase que chora)
- Parece que ele
Se foi, mesmo, embora...

Então, como eu ri,
Com os pezinhos pro alto!
- Oh! Fala papai,
Levantando, de um salto:

- Será o neném?
- Eu acho que sim!
E correm os dois,
Sorrindo, pra mim!...

E
(Dorothy Aldis / Ad. de M. L. Figueiredo)
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Os meses do anoOs meses do anoOs meses do anoOs meses do anoOs meses do ano

az calor, cigarras cantam...
É janeirojaneirojaneirojaneirojaneiro! As criancinhas
Muito cedo se levantam.

FevereiroFevereiroFevereiroFevereiroFevereiro? Que maçada!
O calor parece fogo,
E ribomba a trovoada...

MarçoMarçoMarçoMarçoMarço, porém, que alegria!
As férias já terminaram,
Vou à escola todo dia.

Quando chega o mês de abrilabrilabrilabrilabril,
E o outono vai entrando,
Como é belo o céu de anil!

MaioMaioMaioMaioMaio, então, oh! Que beleza!
As manhãs são tão suaves...
Como é bela a natureza!

Em junhojunhojunhojunhojunho faz frio, e a gente
Em casa fica brincando,
Agasalhada, bem quente.

E o inverno, prosseguindo...
Em julhojulhojulhojulhojulho, então, como é forte,
Com a neblina caindo!...

Porém ,agosto ,agosto ,agosto ,agosto ,agosto chegando,
Cantam alegres os passarinhos,
O frio vai terminando.

Pelas campinas, a alegria impera:
Vicejam lírios, cravos e boninas...
É setembro setembro setembro setembro setembro - chegou a primavera!...

F
(Helena  Pinto Vieira)
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OutubroOutubroOutubroOutubroOutubro finda e vai deixando,
Atrás de si, doce perfume
Da primavera, que vai passando...

Aos pequeninos, muito contentes,
Novembro Novembro Novembro Novembro Novembro diz: - Lá vem o Natal!
Podem pedir os seus presentes.

Ó, criancinhas, vejam que luz!
Brilha uma estrela a nos contar:
Chegou dezembrodezembrodezembrodezembrodezembro, nasceu Jesus!

PrimaveraPrimaveraPrimaveraPrimaveraPrimavera

rimavera! Primavera!
Rainha das estações.
Lindas flores dás à terra
E alegria aos corações.

Primavera! Primavera!
Borboletas mui faceiras,
Passarinhos de mil cores
E abelhinhas ligeiras

Enchem o céu de alegria,
Numa festa bem gentil,
Saudando a primavera,
Primavera do Brasil!

P
(Carina Maria Peixoto Ruiz)
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O ano novoO ano novoO ano novoO ano novoO ano novo

bram as portas, de par em par!
O novo ano já vai entrar.
Cantem canções, festivamente;
São novos dias que, alegremente,
Vamos gozar, pois doce paz
Um novo ano sempre nos traz!

Eu e a sombraEu e a sombraEu e a sombraEu e a sombraEu e a sombra

u sou um coelhinho
Orelhudo e peludinho
- Minha vida é só pular;

Tenho uma sombra engraçada
- Ora curta, ora alongada,
Que vai a me acompanhar:

Se eu pulo, ela também pula;
Fica quieta se eu parar...

ChuvaChuvaChuvaChuvaChuva

stá chovendo. Caem os pingos
Nos navios, nas calçadas,
Nos guarda-chuvas abertos,
Nos campos e nas estradas...

A

E

E

(Helena  Pinto Vieira)

(Maria de Lourdes Figueiredo)

(Robert Louis Stevenson)
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TemporalTemporalTemporalTemporalTemporal

elas sarjetas corre um riacho
De águas fortes, muito barrentas.
Vai saltitando, cabriolando
Como crianças mui turbulentas.

Depois que passa uma enxurrada,
Como é gostoso fazer barquinhos
Para soltar na correnteza
Que se espraiou pelos caminhos!...

Vassouras do céuVassouras do céuVassouras do céuVassouras do céuVassouras do céu

s dias de chuva,
Quando há muito vento,
O céu, que é azul,
Se torna cinzento.
E as árvores altas,
De chuva encharcadas,
As nuvens cinzentas
Se põem a varrer;
E o céu, novamente,
Azul volta a ser!...

P

O

(Helena  Pinto Vieira)

(Dorothy Aldis / Ad. de M.L. Figueiredo)
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NuvensNuvensNuvensNuvensNuvens
lha, criança. Ao longe,
Por trás da colina azul,
Um rebanho, lá no céu,
Vai caminhando pro sul.

O vento silenciou:
Veja como estão quietinhos.
Sopra, agora, o vento forte:
Caminham os carneirinhos.

Carneirinho branco, carneirinho branco...
Nuvenzinha delicada,
Aonde a leva o pastor vento
Nesta corrida apressada?

O arco-írisO arco-írisO arco-írisO arco-írisO arco-íris
avegam botes nos rios,
Navios caminham no mar,
Mas que é mais belo que as nuvens
Que se transformam no ar?

Vejo pontes sobre os rios,
Belas esteiras de aço;
Mas que ponte mais bonita
Você conhece no espaço?

Sete cores reunidas
Formando um tênue véu,
Um arco misterioso
Que serve de ponte ao céu.

É uma estrada colorida
Que aparece, de repente,
Levando, da terra ao céu,
Tudo que nossa alma sente!...

N

O
(Christina Rossetti / Ad. de H.P.Vieira)

(Christina Rossetti)
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Meus oito anosMeus oito anosMeus oito anosMeus oito anosMeus oito anos

h! Que saudades que eu tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!

Como são belos os dias
Do despontar da existência.
Respira a alma inocência
Como perfumes a flor;
O mar- é lago sereno,
O céu- um manto azulado,
O mundo- um sonho dourado,
A vida- um hino de amor!

Livre filho das montanhas,
Eu ia bem satisfeito,
De camisa aberta ao peito,
Pés descalços, braços nus-
Correndo pelas campinas,
À roda das cachoeiras,
Atrás das asas ligeiras
Das borboletas azuis!

O
(Casemiro de Abreu)
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A árvoreA árvoreA árvoreA árvoreA árvore

avemos a terra, plantemos nossa árvore,
Que amiga bondosa ela aqui nos será;
Um dia, ao voltarmos, pedindo-lhe abrigo,
Ou flores, ou frutos, ou sombra, dará.

O céu generoso nos regue esta planta;
O sol em dezembro lhe dê seu calor;
A terra, que é boa, lhe firme as raízes
E tenham, as folhas, frescura e fervor.

Plantemos nossa árvore, que a árvore amiga
Seus ramos frondosos aqui abrirá;
Um dia, ao voltarmos, em busca de flores,
Com as flores, bons frutos e sombra dará.

O balançoO balançoO balançoO balançoO balanço
ue gostosa brincadeira,
Um balanço no jardim!
Quem dera que a vida inteira
Fosse divertida assim!

O balanço sobe e desce
E que boa sensação!
Mal comparando parece
Um passeio de avião.

Mas vocês já repararam
Como sobem tão ligeiro?
Pelos modos, apostaram
Para ver quem cai primeiro.

Q

C
(Ad. de René Barreto)

(Ad. de Tiquinho)
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A estrelinhaA estrelinhaA estrelinhaA estrelinhaA estrelinha

ejo, à noite, uma estrelinha
no céu piscando, piscando...
Mamãe diz que ela, de longe,
pisca, pisca é me chamando.

Quando eu crescer e papai
me comprar um avião,
vou te buscar, estrelinha,
na palma da minha mão.

No mundo da luaNo mundo da luaNo mundo da luaNo mundo da luaNo mundo da lua

á vai a lua...
Lá vai!...
Boiando...
Como um limão que flutua.
E eu fico de cá, pensando:
Mas a lua nem me escuta...
Fura uma nuvem,
Se esconde.
Surge e se põe a me olhar.
Será que de "esconde-esconde"
Ela está me convidando
Para brincar?
E a lua
Continua...
Lá vai andando,
Lá vai!
- Ninguém a está segurando...
Por que é que a lua não cai?

V

L

(Martins D´Alvarez)

(Martins D´Alvarez)
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Minha sombraMinha sombraMinha sombraMinha sombraMinha sombra

enho uma sombra que me acompanha
Sempre que pulo ou vou a correr.
E é parecida demais comigo!
Mas pra que serve não sei dizer.

O que me espanta, na minha sombra,
É como cresce, tão de repente.
Não cresce aos poucos, se espicha toda
Ou então se esconde, subitamente.

Faz-me de tolo de mil maneiras,
Pois ignora como se deva brincar.
E é tão covarde! Nunca me deixa,
Sempre está perto a me assustar.

Um dia destes me levantei
Da minha cama muito cedinho
Pra ver as flores, ainda orvalhadas,
Que se espalhavam pelo caminho...
E a minha sombra? Que dorminhoca!
Ficou deitada mais um pouquinho...

T
(Robert Louis Stevenson / Ad. de Maria de Lourdes Figueiredo)
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O mundo das cobertasO mundo das cobertasO mundo das cobertasO mundo das cobertasO mundo das cobertas

uando, às vezes, adoeço
E tenho que estar deitado,
Peço, à mamãe, meus brinquedos
Para brincar, sossegado.

Por cima dos cobertores
Arrumo barcos, soldados...
Os lençóis podem ser campos
Ou mares encapelados.

Ora construo cidades,
Ou faço morros, então;
Às vezes, faço, também,
Um campo de aviação.

E eu fico tão distraído!
Brinco, assim, o dia inteiro;
Como se fosse um gigante
No morro que é o travesseiro!...

Q
(Robert Louis Stevenson / Ad. de Maria de Lourdes Figueiredo)
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Livros Infantis

Poesias e versosPoesias e versosPoesias e versosPoesias e versosPoesias e versos
de minha mãede minha mãede minha mãede minha mãede minha mãe

Estas poesias possuem grande
valor estimativo, porquanto

foram escritas por minha mãe,
Maria Helena Nadal Reissig.

Elas, por isso, evidenciam a
importância dos vínculos afetivos

na formação dos indivíduos.
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Pai:  super-heróiPai:  super-heróiPai:  super-heróiPai:  super-heróiPai:  super-herói

Como eu amo o meu pai!
Ele é um big boy
Mais valente que o batmann
O meu pai é um Super-Herói.

Ele joga futebol
Ele é muito bom de bola
É o melhor pai desse mundo
Dança rock e não me amola
Dança rock e não me amola.

Mas quando eu faço a coisa errada
Ele logo me passa um sabão
Fecha a cara
Mas depressa, esquece
E me dá um abração
E me dá um abração.
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La hoguera de San JuanLa hoguera de San JuanLa hoguera de San JuanLa hoguera de San JuanLa hoguera de San Juan

Hace rin
Hace ran
Hoy és noche
De San Juan

Hace rin
Hace ran
La hoguera
De San Juan
La hoguera
De San Juan

Alumbra la noche fría
Bailan mozos
Bailan viejos
Bailan niños
Todos com gran alegria!

Para a vovóPara a vovóPara a vovóPara a vovóPara a vovó

Oh! Oh! Oh!
Hoje é o dia da Vovó
Oh! Oh! Oh!
Hoje é o dia da Vovó.

A Vovó é queridinha
A Vovó me leva à praça
A Vovó me dá colinho
A Vovó é uma graça!

A Vovó é bonitinha
A Vovó é muito boa
A Vovó me dá bolinho
A Vovó é uma coroa.
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Nuvens feiasNuvens feiasNuvens feiasNuvens feiasNuvens feias

Nuvens feias vão embora
Agora, agora, agora
Nuvens feias deem o fora
Agora, agora, agora.

Nuvens negras vão embora
O que eu quero
É o sol agora.

Se tu não apareceres
Nosso sol adorado
As plantas, as flores, as crianças
Vão ficar desesperados.

(2º verso) Participação do netinho Otávio
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Para ti, São LourençoPara ti, São LourençoPara ti, São LourençoPara ti, São LourençoPara ti, São Lourenço

São Lourenço da lagoa
Das praias lindas, douradas
Da terra de gente boa
Das noites enluaradas.

Gaivotas em bando
Ao amanhecer
Tão alvas voando
Como é bonito de ver!

E quando a tarde agoniza
Sumindo o sol no poente
A lagoa incendeia
Deslumbrando toda a gente!

A tua raça é gaúcha
Mas estendeste a mão
Bondosa e hospitaleira
Ao luso, ao afro, ao alemão.

São para ti estes versos
São Lourenço - tão querida
Orgulhas o sul do país
Te amaremos por toda a vida!

Colaboração de Fernando Aldeia dos Santos
(São Lourenço - tão querida)

São Lourenço do Sul

Verão de 2002.
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MãeMãeMãeMãeMãe

Mãe, presente divino
Quanta ternura traduz
Este nome pequenino
Fulgurante como a luz.

Mãe é a palavra primeira
Que se aprende a balbuciar
Mãe! Nossa amiga verdadeira
Doce rainha do lar.

Neste dia venturoso
Eu também quero saudar
Com um verso primoroso
E à minha mãe ofertar.

Aceite pois, mamãezinha,
Esta pequena oração
Que tua meiga filhinha
Arrancou do coração!



CONHEÇA O PROGRAMA 

O QUE É 
OPrimeirainfânc.ia Melhor (PIM),polític.apC..bUc.a pioneira no Estado do Rio Grande do.51.rl, foi implantado 

em 7 de abril de :2003 e torno1.r-se Lei Estad1.ral n!! IJ.5'-ILI em 03 de j 1.rlho de :2006. É 1.im programa de aç.ão 
soc.ioedl.!Cativa voltado a famí Uas c.om c.rianç.as de o até 6 anos e gestantes emslt1.raç.ão de v1.rlnerabiUdade 

soe.ia!. 
f em e.orno press1.rpostos teóric.os:Vygotsky, Piaget, Bowlby, Winnic.ot e Br1.rnner, além dos recentes est1.rdos 
da Ne1.rroc.iênc.ia. F1.rndamenta-se no desenvolvimento pleno das c.apac.idades físicas, intelec.t1.rais,soc.iais 
e emocionais do ser h1.imano. 

OBJEfIVO 
Orientar as famí Uas, a partir des1.ra c.1.rlt1.rra es1.ras experiências, para q1.re promovam o desenvolvimento 
integral de s1.ras c.rianç.as, desde a gestaç.ão até os 6 anos de idade. 

QUEM IN'f'EGRA 
Se1.1 c.ardter intra e intersetorial integra as Secretarias Estad1.rais da Ed1.rc.aç.ão, da C1.rlt1.rra, do 
Desenvolvimento Soe.ia!, frabalho, Jl.rStiç.a e Direitos H1.imanos e da Saí.ide, sendo esta C..ltima a 
responsdvel pela c.oordenaç.ão da Poli tic.a. 
A exec.1.rç.ão do PIM é de responsabiUdade das Prefelt1.rras M1.rnic.ipais. 

ESfRUfURA e COMPEfÊNCIA.S 
O PI M estd assim estr1.rt1.rrado: 
Cotnlt~ Gestor do PIM - c.om atrib1.riç.ões polític.o-instit1.rc.ionais do Programa, integrado pelos 

tlt1.rlares das pastas da Ed1.rc.aç.ão, da C1.rlt1.rra, do Desenvolvimento Soe.ia!, f rabalho, Jl.rStiç.a e Direitos 
H1.imanos,sob a c.oordenaç.ão da.Secretaria Estad1.ral da.Saí.ide, 

Gr1.1po f êcnlco Estad1.1al (GfE) - c.oordenaç.ão estad1.ral da Política: planeja, c.apac.lta, monitora 
e avalia a exec.1.rç.ão e os res1.rltados alc.anç.ados pelos m1.inic.ípios, bem e.orno artic.1.rla a rede de 
serviç.os estad1.rais. 
Gr1.1po f êcnico M1.1niclpal (GfM) - c.oordenaç.ão m1.inic.ipal do Programa: planeja, monitora e 
avaUa as aç.ões desenvolvidas,selec.iona e c.apac.lta Monitores e Visitadores, identifica as famí Uas 
para atendimento e artic.1.rla a rede de serviç.os do m1.inic.í pio. 
Monitores - orientam o planejamento das aç.ões dos Visitadores; c.apac.ltam, acompanham e 
avaliam o trabalho destesj 1.rnto às respec. tivas famí Uas, realizando, também, a interloc.1.rç.ão dos 
Visitadores c.om o Gf Me c.om a rede deserviç.os. 
Visitadores - planejam e realizam o atendimento domiciliar e gr1.rpal às famí Uas, conforme 
metodologia do PI M. 

COMO É APUCADA A MEfODOlOGIA 
As famí Uas são orientadas por meio de atividades IC..dic.as espec.í fie.as, voltadas à promoç.ão 
das habilidades/c.apac.idades das c.rianç.as, considerando as diversidades c.1.rlt1.rrais gaC..c.has, 
através das Modalidades de Atenç.ão Individ1.ral, realizadas semanalmente na residência da 

família, e Gr1.rpal, realizadas semanalmente em espaç.os da c.om1.inidade. 

EIXO.S DE .SU.SfENf AÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PIM 
Com1.inidade, F amí Ua eI nterssetoriaUdade. 
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A SOCIEDADE ORGANIZADA E O PIM 
O apoio da sociedade é f l.rndamental para a consoUdaç.ão do Programaj l.rnto à popl.rlaç.ão. O Comitê 
Estadl.ral para o Desenvolvimento Integral da Primeirainfancia (CEDI PI) representa a articl.rlaç.ão de 
organizaç.ões governamentais e não-governamentais na mobilizaç.ão, elaboraç.ão e execl.rç.ão de aç.ões 
do PI M.Da mesma forma, os ml.rnicí pios também se organizam com sel.rS comitês ml.rnicipais. Radialistas 
dos ml.rnicípiosjd capacitados também levam à popl.rlaç.ãoinformaç.õessobre a importância dos Cl.ridados 
na primeira infância. 

APOIOS NACIONAIS E IN'íERNACIONAIS 
O PI M contol.r com a assessoria metodológica do CELEP -Centro de Referencia Latinoamericano para la 
fdl.rcación Preescolar- através da experiência do programa ufdl.rca a tl.r hijo". f ambém conta com a 
cooperaç.ão técnica da l.INE5CO e da 0PA5. 

COMO ADERIR 
As Prefeitl.rras manifestam interesse às Coordenadorias de5a1Ade desl.ra região, comprometendo-se 
com a gestão local do Programa através da assinatl.rra do f ermo de Adesão, conforme Portaria 
578/JOIJ e Lei \l.l,5qt.1/JOll.I. 

GRUPO fÉCNICO ESf ADUAL: 
Coordenadora Geral: Francisco A. z.. Paz 
Coordenaç.ào Acij l.lnta: Gisele Maril.rSe da 5ilva 

Eql.llpe f tc.nlc.a: 

Ana Maria Reissig OUveira 
Brl.rno Moraes da 5ilva 
Carla Malinowiski Neves 
Caro Una de V. Drl.rgg 
Cleci de 501.iZa Uma Martins 
FabianaZ.ardin Racoski 
Gabriela Delanogari 
Janine Garcia5erafim 
Karineisis Bernardes 
Kelly OUveira dos 5antos 
Kênia M. da Rosa Fontol.lra 

Eql.llpe Adtnlnbtrat"'a: 

Fdbia Daiane da 5ilva frisch 

Lacy Maria da5ilvaPires 
Letí eia Ratkiewicz. Boeira 
Ll.lciana Barbosa 
Ll.lciane de Almeida P4i oi 
Ll.liza Campos Menezes 
Marí Ua Pinto Bianchini 
Rosana Nobre dos 5antos 
5andra Niql.re da5ilva 
5cheila de Pal.rla Z.orz.an 
Vera 51.iZana Athayde Paz 

5chayanne Potygl.rara 5antos dos 5antos 
f aynd dos 5antos Lopes 

ENDEREÇO PARA CONf AfO: 
Programa Primeira Infância Melhor 
Avenida Borges de Medeiros, 1501, 62 andar -Ala Norte, Centro. 
Porto Alegre/R5/Brasil - CEP: qo110-15o 
E-mail:primeirainf anciamelhor@.sal.rders.gov br 
5ite:www .pim.sal.rders.gov br 
Fones: (00 55 51) 3J885853/5q55/5887/5888/5810 
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