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Por que trabalhar com letras de canções? 

canção e a brincadeira de tradição oral formam uma dupla feliz.  Esse par acompanha, desde cedo, 
a rotina das crianças. As cantigas que aprendemos na infância ficam em nossa memória e se tornam 

parte de nós. Juntas, canção e brincadeira convidam ao movimento, seja ele para fazer adormecer, seja para 
despertar, e podem ser transmitidas de geração em geração: a cantiga de ninar que a avó cantou para a mãe 
é repetida para o neto e o bisneto; a cantiga de roda que a mãe cantava ao brincar na rua é ensinada 
ao filho que hoje brinca no quintal, na garagem ou no playground. Os tempos mudam, a sociedade torna-
-se cada vez mais complexa, mas algumas tradições culturais permanecem. Dentre as possíveis razões pelas 
quais canções e brincadeiras de antigamente resistem ao tempo, podemos destacar ao menos três.

A primeira diz respeito à simplicidade. As canções com letra e melodia simples são mais fáceis de memorizar. 
O mesmo vale para as brincadeiras com objetivos pouco complicados e que permitem a participação 
de todos. A segunda razão relaciona-se com a constância. Canções e brincadeiras de antigamente foram 
incansavelmente repetidas e experimentadas, uma vez que poucas décadas atrás havia menos apelos 
comerciais e opções de lazer e consumo, o que acabou por provocar variações sobre um mesmo tema – daí 
a presença de tantas canções e brincadeiras parecidas em diferentes regiões do país. Por fim, outro possível 
motivo pelo qual as canções e brincadeiras tradicionais sobrevivem é a sua natureza interativa. As canções 
que convidam a cirandar, bater palmas ou rodopiar e as brincadeiras que só acontecem se houver outras 
mãos para enlaçar têm forte apelo afetivo. A memória se alimenta dos afetos e as crianças estão especial-
mente abertas a eles.

Não é à toa que as canções costumam acompanhar diferentes atividades da rotina infantil tanto em casa 
quanto nas instituições educativas: canta-se antes de ouvir uma história, na hora do lanche e do sono, no 
passeio, no banho. A canção breve é repetida várias vezes, e essa repetição traz novos significados às ações 
cotidianas como as citadas anteriormente. Atividades comuns revestem-se de ritualidades brindadas pela 
música. A sonoridade familiar lembra o que já passou e ao mesmo tempo antecipa o que virá. É, portanto, 
instrumento para a consolidação da confiança que a criança busca nas situações que vive e nas pessoas com 
as quais convive.

Memorizar e ler canções

As letras das canções são um tipo de texto que apresenta características peculiares que favorecem a desco-
berta, por parte das crianças, das relações entre o oral e o escrito. As canções infantis de tradição oral são, 
em sua maioria, composições curtas apoiadas na linguagem oral, quase sempre com rimas, refrão, letra e 
melodia simples, de fácil memorização, o que permite que sejam lembradas e cantadas com muita facilidade. 
As canções são repetidas e experimentadas diversas vezes pelas crianças, sua sonoridade ajuda a lembrar o 
que já passou e, ao mesmo tempo, a antecipar o que virá. 

As canções e as brincadeiras de tradição oral podem ser apresentadas sob diferentes denominações 
– brinquedo cantado, brinquedo ritmado, brincadeira de escolha (também conhecida como fórmula de 
escolha), roda de verso, cantiga de roda etc. Em qualquer um desses tipos, os textos que acompanham as 
canções possuem características semelhantes à poesia, são escritos em versos e, em muitos casos, 
apresentam rima. 

As canções infantis

Ver:
Caderno de 
estudos
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Nas cantigas infantis, observamos com frequência a escolha de um vocabulário que aproveita experiências 
humanas comuns, como cozinhar e passear, além de constante menção aos sons produzidos pelos animais e os 
objetos em forma de onomatopeias. Em todos os casos, o assunto é bastante familiar às crianças. Também é 
comum encontrarmos letras de canções com poemas nonsense, ou seja, sem significado lógico. 

A aparente simplicidade na conjunção entre letra e melodia configura, do ponto de vista poético, uma sofis-
ticação, por mais contraditório que possa parecer. Isso ocorre porque uma das principais características dos 
textos poéticos é justamente a condensação de significados, ou seja, dizer muito com pouco. Nos exemplos 
citados acima, verificamos que há pouca quantidade de informação veiculada por essas canções tanto na 
letra quanto na melodia. Ao mesmo tempo, uma mesma e importante informação é transmitida de maneira 
reiterativa, amplificando o sentido do texto. 

Em sua maioria, as canções possuem uma estrutura fixa e repetitiva, o que facilita sua memorização. Favo-
recer que as crianças memorizem a letra de uma canção (ou outros textos organizados em versos) permite 
que elas aproximem a linguagem oral da escrita. Isso porque a memorização da letra da canção prepara 
as crianças para acompanhar a letra escrita, procurando ajustar o que é falado às partes do texto. Ao cantar 
acompanhando o texto que sabem de memória, as crianças podem aprender tanto sobre as características 
desse tipo de texto como fazer relação entre o oral e o escrito. 

Nas canções de tradição oral, texto e melodia nascem juntos e muitas vezes puxados pelo movimento de 
uma brincadeira. À medida que se unem duas linguagens diferentes – a musical e a escrita –, as canções desem-
penham excelente papel para a reflexão sobre a língua, por exemplo, ao cantar e acompanhar a letra da can-
ção com palmas, passos, pulos etc., a criança pode observar a relação entre o que está sendo falado (cantado) e 
o que está escrito.

Ao trabalhar com as letras das canções, favorece-se que as crianças pensem sobre as restrições gráficas 
características desse tipo de texto, como, por exemplo, a convenção de que nas canções a mudança de linha é 
dada pela relação entre letra e melodia, já que o ritmo da canção coincide com a quebra de linha. Também 
se colabora para que pensem sobre o funcionamento do sistema de escrita, uma vez que é possível que 
observem e reflitam sobre a separação das palavras, bem como a sua grafia. 
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Sobre os CDs

s dois livros com CDs indicados para este Caderno contêm canções infantis de tradição oral que 
costumam fazer parte das brincadeiras das crianças. Recolhidas em diferentes regiões do país, essas 

canções representam parte significativa da música tradicional da infância, e seus textos trazem peculiaridades 
poéticas relacionadas justamente aos aspectos sonoros. 

Brinque-Book canta e dança 
Seleção musical de Suzana Sanson
Ilustrado por Graça Lima
São Paulo: Brinque-Book, 2003.

O livro contém 28 cantigas de roda, a maioria de domínio público, cujas letras são apresentadas juntamente 
com a partitura e as cifras musicais em cada uma das páginas. A partitura é a representação gráfica, na pauta 
musical, das notações referentes à execução vocal ou instrumental de uma composição e as cifras indicam 
os acordes usados na música. Essas informações permitem que outros músicos possam executar as canções. 
As imagens coloridas, criadas com materiais variados, são da premiada ilustradora Graça Lima. As cantigas 
podem ser ouvidas no CD que acompanha o livro.
A seleção das cantigas privilegia as mais conhecidas do público infantil brasileiro: Ciranda, cirandinha, 
Marcha soldado e Escravos de Jó, dentre outras. A primeira cantiga do livro trata-se de um convite à brinca-
deira e tem como título o nome da própria editora. É de autoria de Suzana Sanson, que faz a seleção musical 
da obra. Há também duas cantigas em outros idiomas: Frère Jacques, em francês, e La Bamba, em espanhol. 

Nos textos das cantigas há predomínio das rimas e dos refrões, apresentados, em sua maioria, em estrofes de 
dois ou quatro versos. As canções que convidam a brincar de roda (Ciranda, cirandinha e A mão direita tem 
uma roseira, dentre outras) também prevalecem, mas há ainda a presença das brincadeiras com a linguagem 
(O sapo não lava o pé) e das cantigas que convidam aos movimentos corporais com ou sem o uso de objetos 
(De olhos vermelhos e Escravos de Jó).

Nas páginas finais do livro há um texto complementar sobre as cantigas de roda, com uma breve explicação 
sobre algumas incluídas na obra, contendo tanto curiosidades sobre sua origem e reprodução quanto instruções 
para brincar e dançar ao ouvi-las.

Quem canta seus males espanta 
Coordenado por Theodora Maria Mendes de Almeida
Ilustrado por várias crianças
São Paulo: Editora Caramelo, 1998.

Este livro foi organizado pela coordenadora pedagógica de uma escola de educação infantil e contém textos 
de tradição oral que faziam parte da rotina da escola. São cantigas e parlendas.

Além do livro com as letras das músicas e as parlendas, a obra inclui um CD, no qual as próprias crianças, 
acompanhadas de músicos, cantam e recitam os 73 textos. São também as crianças que ilustram as páginas 

CANÇÕES MEC.indd   3 13/12/2011   11:12:57



do livro com técnicas e materiais variados – desenho, pintura, colagem etc. –, conferindo um colorido espe-
cial à obra.

Não há uma organização linear na apresentação dos textos: as parlendas misturam-se aleatoriamente às 
cantigas. O sumário permite ao leitor localizar-se tanto na leitura do livro quanto na escuta do CD. Ao 
todo, são 15 parlendas e 58 cantigas dos mais variados tipos – das mais longas, com sequências narrativas 
encadeadas ou contagem numérica, às mais curtinhas, com apenas uma estrofe – que podem ser cantadas 
e recitadas em diferentes situações – nas brincadeiras com as partes do corpo, em roda ou mesmo nas que 
acompanham o pular corda.

O que há de comum nos dois CDs?

Os dois livros com CD reúnem canções infantis de tradição oral recolhidas pelos pesquisadores. Em 
ambos observa-se a preocupação de variar o caráter poético dos textos e o aspecto melódico das músi-
cas, apresentando ao público a variedade cultural do nosso país e permitindo às crianças experiências 
lúdicas diversas.

Privilegiam-se as canções mais familiares ao público infantil, aquelas que sobrevivem à passagem do 
tempo, ganhando até mesmo novas versões, como é o caso de Atirei o pau no gato, que aparece em ambas 
as obras, e em Brinque-book canta e dança aparece também na versão intitulada Não atire o pau no gato. 

Com relação à linguagem das canções, em ambos os livros com CD podemos encontrar uma variedade 
de recursos linguísticos:

1.  A presença de onomatopeias – criando uma sonoridade especial e conferindo ritmo próprio ao texto – é 
marcante em algumas canções de ambos os livros com CD. Exemplos: Pintor de Jundiaí (Quem canta seus 
males espanta): “TIM, TIM, TIM / Quem bate aí?” e Lá vem o Seu Noé (Brinque-book canta e dança): “O gato 
faz miau / Miau, miau / E o cachorro faz au-au /Au-au, Au-au”.
2. A repetição e/ou a divisão da última sílaba das palavras finais de cada verso também são frequentes em 
alguns textos das canções de ambos os livros com CD. Tanto a repetição quanto a divisão silábica ocorrem 
em razão do ritmo da música e são, muitas vezes, marcadas por palmas. Nesses casos, o ritmo percussivo 
se concretiza no texto mediante uma partição não convencional das sílabas finais, acentuando o aspecto 
sonoro. Em Brinque-book canta e dança temos como exemplo Atirei o pau no gato – “Atirei o pau no gato-to / mas 
o gato-to” – e em Quem canta seus males espanta temos Casinha – “Fui morar numa casinha-nha / Infestada-da de 
cupim-pim-pim (...)”.
3. As narrativas poéticas são outra marca nas canções populares. Em muitos casos, os textos organizados em 
versos e estrofes contam uma pequena história, com personagens e trama simples. É o caso de O cravo bri-
gou com a rosa e Linda rosa juvenil, presentes em ambos os livros com CD. Essa última faz menção direta ao 
conhecido conto de fadas A bela adormecida.
4. Estrofes que contêm versos incompletos ou que permitem a substituição de um nome por outro também 
estão presentes em algumas canções e convidam a brincar com os nomes das crianças. É o caso de A canoa 
virou (presente em ambos os livros com CD): “Se eu fosse um peixinho / E soubesse nadar / Eu tirava a Ma-
ria / Do fundo do mar” e De marré, marré (Brinque-book canta e dança): “Quero a Mariazinha, / De marré, 
marré, marré / Quero a Mariazinha / De marré de si”.
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Lembrete
Sabemos que, quando gostam de uma canção, as crianças pedem para que ela seja tocada e cantada 
diversas vezes. Por isso, não hesite em escutar e cantar várias vezes a mesma canção juntamente 
com elas. O desafio está em não transformar esses momentos em atividades mecânicas. Assim, pro-
cure garantir a escuta das canções por prazer, de maneira independente das atividades com foco no 
texto. Este Caderno de orientações apresenta um roteiro de trabalho que não deve ser escolarizado, 
mas, ao contrário, servir de instrumento para que as crianças façam uma viagem pela cultura po-
pular e pelo mundo do conhecimento.

A peculiaridade de cada compilação

Embora ambos os livros com CD partam de um objetivo comum – resgatar e registrar canções infantis de 
tradição oral –, as escolhas feitas pelos organizadores dão a cada obra uma identidade diferente. No caso do 
Brinque-book canta e dança, enfatiza-se o cancioneiro popular, optando-se exclusivamente pelas cantigas de 
roda. Já em Quem canta seus males espanta, além das canções aparecem também as parlendas, que podem 
ser cantadas ou simplesmente recitadas. 

Essa diferença expressa-se em diversos aspectos das obras. Em Brinque-book canta e dança a presença das 
partituras e cifras musicais nas páginas do livro alia-se aos arranjos que incluem diversos instrumentos 
musicais, além das vozes, nas gravações do CD. Em Quem canta seus males espanta a ênfase recai sobre os 
textos em si, com a presença de uma variedade maior de formas poéticas nas páginas do livro, ao lado de 
gravações que priorizam o texto na voz das crianças e não o acompanhamento musical.

Quando trabalhadas paralelamente, as obras dialogam e complementam-se. Dialogam na escolha do reper-
tório predominantemente de domínio público e tradição oral, valorizando a cultura popular, e complemen-
tam-se na relação letra e música, explorada de modo diferente sem detrimento de uma em função da outra. 

As atividades desenvolvidas aqui são referência para a exploração de letras de canções. O livro Brinque-book 
canta e dança serviu de referência para a elaboração das propostas apresentadas a seguir. Contudo, você 
pode experimentar o mesmo tipo de atividade com outras canções. Este Caderno é um convite para que 
você coloque em jogo seus conhecimentos, ampliando-os com as sugestões apresentadas. É por essa razão 
que já indicamos neste texto outro livro com CD que compõe o acervo enviado juntamente com o material.                
Bom trabalho!
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Atividade 1

professor apresenta o livro Brinque-book canta e dança, mos-
trando o CD e lendo partes do texto presente no final do livro 

para as crianças. Lê o título das canções e canta algumas conheci-
das do grupo. Propõe que escutem uma das canções presentes no 
CD, aprendam a cantá-la e, por fim, aprendam a brincar com ela.

Roteiro de trabalho

 Preparação 
Ler o texto presente nas páginas 60 a 63 do livro para conhecer a história das canções presentes no livro 
e escutar as cantigas. Escutar e aprender a brincadeira proposta para a cantiga Samba Lelê. Separar um 
aparelho de CD. 

Organização do espaço e das crianças
Essa é uma atividade coletiva, com dois momentos. No primeiro, as crianças devem estar organizadas 
para ouvir as cantigas. Depois, sentadas no chão ou em volta de uma mesa para brincar. 

Orientações para o professor
  Apresentar o livro às crianças. Você pode dizer: “Hoje vamos conhecer um livro diferente. Ele tem letras 

de músicas e vem acompanhado de um CD com canções”.

  Mostrar as últimas páginas do livro para as crianças e contar um pouco sobre as cantigas de roda e a 
história das canções presentes no livro.  

  Dizer às crianças que você lerá cada um dos títulos das canções que estão no índice e ver se elas 
conhecem alguma. Caso conheçam, propor que elas cantem essa canção para os colegas. 

  Perguntar às crianças quais canções gostariam de ouvir a partir da leitura de títulos que você fez. 

  Tocar as canções e conversar com as crianças, ressaltando ora a letra, ora o ritmo, ora a sonori-
dade das palavras. Por exemplo: “O que mais chamou a atenção de vocês nesta canção?” ou “Se a gente 
tivesse de bater com a mão no ritmo da canção a gente conseguiria?” Ou ainda, “Como terminam os ver-
sos desta canção?” 

  Apresentar às crianças a canção Samba Lelê e dizer que irão escutá-la para depois brincar com ela: 
“Agora nós vamos ouvir uma canção que se chama Samba Lelê. Com esta canção podemos fazer uma 
brincadeira muito divertida que é apresentada nesse texto aqui no final do livro. Mas, antes de ler para 
vocês como se brinca, vamos escutá-la”. 

   Ouvir a cantiga uma vez e, na sequência, colocar de novo a faixa do CD e pedir que as crianças 
tentem cantar as partes que já aprenderam.

Conhecer e brincar com canções 

Observar 
características das 
canções.

O que as crianças 
podem pensar, 
dizer e fazer.

Cantar uma canção 
recuperando as 
partes conhecidas 
de memória.
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 Ler a instrução da brincadeira e explicar que essa é uma cantiga de roda e que nos versos que se repetem 
(estribilho) elas irão fazer os movimentos explicados no texto do livro.  

 Propor às crianças que façam o movimento, todas juntas, para aprenderem a se movimentar e cantar 
ao mesmo tempo. Se você achar necessário, pode ligar o CD para ajudá-las a cantar.

 Brincar algumas vezes e propor que as crianças brinquem novamente em outros momentos mais livres da rotina. 

O que as crianças podem aprender
  Ao conhecer diferentes canções e brincadeiras cantadas, as crianças têm acesso a canções que fazem parte da 

tradição oral brasileira.  

  Ao propor que as crianças cantem as canções com o CD, favorece-se que as memorizem, fazendo uso delas 
em brincadeiras.

    Ao incentivar que as crianças memorizem canções, favorece-se que recordem na memória seus temas e 
também formas de expressão típicas da língua. 

O que mais é possível fazer 
Se alguém na sua escola ou na sua comunidade trabalha com música, você pode convidar para conversar 
com as crianças e explicar o que são as cifras e partituras presentes nas letras das canções.  

O que é possível fazer em casa
Você pode propor que as crianças pesquisem novas canções e brincadeiras cantadas com seus pais, pergun-
tando se eles se lembram de alguma brincadeira cantada de quando eram crianças e pedir que mostrem 
como era.

Cantar a canção 
de memória 
coordenando com 
os movimentos da 
brincadeira.

CANÇÕES MEC.indd   9 13/12/2011   11:12:58



11 |  C A N Ç Õ E S10  |   T R I L H A S 11 |  C A N Ç Õ E S10  |   T R I L H A S

Atividade 2

Identificar palavras na letra da canção 

professor coloca a canção O cravo brigou com a rosa para as 
crianças escutarem e cantarem. Depois, apresenta um cartaz com a 

letra da canção e pede que elas leiam com ele. Por fim, divide a sala em 
grupos de três e pede que localizem na letra da canção a palavra ROSA. 

Roteiro de trabalho

 Preparação 
Escrever em um cartaz, com letra de imprensa maiúscula, a letra da canção O cravo brigou com a rosa e 
preparar uma folha para cada trio com a mesma escrita do cartaz. Separar canetas coloridas para as crianças 
circularem a palavra no texto. 

Organização do espaço e das crianças
Essa atividade tem duas partes: uma coletiva e outra em pequenos grupos. Na primeira parte, as crianças 
precisam estar organizadas de forma a conseguir ler o cartaz. 

Orientações para o professor 
  Colocar para as crianças ouvirem a canção O cravo brigou com a rosa e pedir que cantem junto. Você 

pode colocar a faixa do CD mais de uma vez até que as crianças consigam cantar a canção de memória. 

  Contar ao grupo que você escreveu a letra da canção no cartaz. 

  Mostrar o cartaz e propor às crianças que leiam com você.

  Acompanhar com o dedo cada parte lida.

  Contar às crianças que preparou uma folha com a letra da canção para que elas, em grupos, leiam e 
encontrem onde está escrita a palavra ROSA. Você pode dizer: “Preparei para vocês uma folha onde escrevi a 
letra desta canção. Vocês vão se dividir em grupos e ler a canção circulando no texto toda vez que encontrarem 
a palavra ROSA”. 

  Dividir as crianças em trios e entregar a folha com a letra da canção e a caneta para circularem a palavra 
no texto. 

  Acompanhar os grupos propondo questões que levem as crianças a corresponder a canção cantada 
com o texto escrito: “Vamos cantar o primeiro verso da canção. Nele fala-se ROSA? Então vamos olhar o 
texto. Qual o primeiro verso? Onde está escrito ROSA?”

Encontrar a palavra 
solicitada relacionando 
a canção ao texto 
e fazendo uso de 
estratégia de leitura.

Cantar de memória   
tendo como referência 
o texto escrito.

O que as crianças 
podem pensar, 
dizer e fazer.
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O que as crianças podem aprender 

Caso o desafio proposto nessa atividade esteja muito difícil para algumas crianças, você pode propor que, 
ainda no grande grupo, identifiquem a primeira vez que aparece no texto a palavra ROSA e circulem.      
Depois propor que identifiquem na folha, em pequenos grupos.

Se o desafio proposto nessa atividade parecer muito fácil para algumas crianças, você pode propor que 
encontrem no texto outras palavras, como, por exemplo, CRAVO, SACADA ou CHORAR. 

O que as crianças podem aprender 
  Ao propor que as crianças leiam a letra da canção identificando as palavras no texto, favorece-se que 

correspondam as partes escritas com a frase da canção que cantam localizando a palavra no texto. 

  Ao pedir que as crianças identifiquem todas as vezes que a palavra ROSA aparece no texto favorece-se 
que percebam que toda a letra que estão cantando está escrita. 

O que mais é possível fazer
Você pode propor que as crianças, ainda nos trios, se revezem para ler os versos da canção. 

O que é possível fazer em casa
Você pode propor que as crianças levem para casa uma folha com a letra da canção e cantem para os pais.
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Atividade 3

Ordenar a letra de uma canção

 professor convida as crianças para escutar e cantar a canção 
Marcha soldado. Depois as divide em duplas, entrega tiras com os 

versos da primeira estrofe da canção e propõe que elas as ordenem. 

Roteiro de trabalho

Preparação
Preparar um conjunto de tiras de papel com os versos da canção Marcha soldado para cada dupla de crianças. 

Organização do espaço e das crianças
Essa é uma atividade em duplas. É importante pensar nos agrupamentos de forma que as crianças pos-
sam se ajudar na leitura das tiras. 

Orientações para o professor
  Convidar as crianças a escutarem a canção Marcha soldado e propor que elas cantem e dancem junto com 

a música. Deixar que elas brinquem enquanto se apropriam da letra da canção, memorizando-a. 

  Finalizar a brincadeira e contar que farão outra atividade com essa canção. 

  Dividir as crianças em duplas e explicar a proposta: “Vocês vão receber tiras como essas (mostrar) com 
os versos da canção Marcha soldado, que estávamos cantando. Acontece que as tiras estão fora de ordem e 
vocês vão ordená-las seguindo a canção”. 

  Entregar um conjunto de tiras para cada dupla de crianças. 

  Combinar com as crianças que elas devem conversar com o seu par e decidir qual a ordem das tiras, 
justificando suas escolhas. 

  Circular entre os grupos problematizando suas produções e auxiliando com dicas: perguntar como as 
crianças descobriram que determinado verso deve vir antes de outro, mesmo que tenham feito escolhas 
corretas. 

  Propor que, no caso de não saberem qual o próximo verso, cantem a canção acompanhando o que já 
ordenaram para saber qual o próximo verso. 

Verificar a ordem 
dos versos 
relacionando 
a fala com o 
texto escrito.  

Ordenar os versos 
da canção. 

O que as crianças 
podem pensar, 
dizer e fazer.
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Possíveis adaptações
Caso o desafio proposto nessa atividade esteja muito difícil para algumas crianças, você pode, antes de en-
tregar as tiras, apresentar o texto da canção escrito em um cartaz e conversar sobre ele.  Por exemplo: 
“Qual é o primeiro verso? Onde ele termina?” Quantos versos tem cada estrofe desta cantiga?  Como começa 
o último verso?”

Se o desafio proposto nessa atividade parecer muito fácil para algumas crianças, você pode realizar essa 
atividade com uma canção com um maior número de versos, como, por exemplo, Rebola bola. 

O que as crianças podem aprender
  Ao propor às crianças que cantem a canção em diferentes situações (junto com o CD, dançando, 

brincando), favorece-se que possam memorizá-la e brincar com ela. 

  Ao solicitar que as crianças ordenem as tiras de uma canção que conhecem de memória, favorece-se 
que possam antecipar o texto a ser localizado. 

  Ao propor que as crianças cantem a canção e correspondam com os versos já ordenados, possibilita-se 
que correspondam a canção cantada com o texto escrito e estabeleçam relações entre o oral e a escrita. 

O que mais é possível fazer
Você pode propor que as crianças continuem trabalhando com a ordenação de letras da canção, mas 
variando a organização do texto nas tiras: ora um verso da canção dividido por palavras em tiras, para 
que coloquem na ordem certa, ora a letra da canção organizada nas tiras em estrofes.

O que é possível fazer em casa
Você pode propor às crianças que ensinem seus pais, colegas ou vizinhos a brincadeira com a           
canção Marcha soldado.

MARCHA SOLDADO,

CABEÇA DE PAPEL.

O QUARTEL PEGOU FOGO.

VAI PRESO PRO QUARTEL.

A POLÍCIA DEU SINAL,

SE NÃO M
ARCHAR DIREITO,

A BANDEIRA NACIONAL.

ACODE, ACODE, ACODE
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Atividade 4

Completar palavras no texto da canção

professor coloca a canção Escravos de Jó para as crianças escutarem, 
lê no texto do final do livro Brinque–Book canta e dança como se 

brinca com a música e propõe que as crianças participem da brincadeira. 
Depois as convida para recitar a canção acompanhando o texto escrito 
em um cartaz. Por fim, entrega uma folha com o texto da canção para 
que preencham as palavras que estão faltando. 

Roteiro de trabalho

Preparação
Separar uma pedrinha ou caixinha para cada criança e preparar um cartaz com a cantiga Escravos de Jó e 
também uma folha para cada criança com o texto da canção com algumas lacunas. Ambas as escritas devem 
estar em letra de imprensa maiúscula e respeitando a organização do texto em verso. 

ESCRAVOS DE _____
JOGAVAM CAXANGÁ.
TIRA, _______,
DEIXA O ZÉ PEREIRA FICAR.
GUERREIROS COM _________
FAZEM ZIGUEZIGUE ZÁ.

Organização do espaço e das crianças
Essa é uma atividade com diferentes propostas: na primeira, é preciso um espaço amplo, para que todas as 
crianças possam se sentar em uma roda para brincar. Na segunda, é preciso que todas visualizem o cartaz na 
parede. Na última, trabalham individualmente. 

Orientações para o professor

  Apresentar a canção Escravos de Jó às crianças e perguntar se já conheciam a canção ou alguma brincadeira 
que é possível fazer com ela. 

  Ler para as crianças a sugestão de brincadeira proposta no texto final do livro e convidá-las para brincar. 
Caso ache necessário você pode, além de ler como se brinca, explicar mostrando os movimentos que devem 
ser feitos durante a brincadeira. 

  Mostrar às crianças o cartaz que preparou com a letra da canção. Perguntar o que está escrito no primeiro 
verso, apontando para ele. Pedir que uma criança venha, até o cartaz, e mostre aos colegas onde está 
escrito o que estão falando. Propor que cantem enquanto a criança acompanha a canção apontando com o 
dedo o texto no cartaz. 

Ler partes do texto 
correspondendo
a parte escrita com
a canção. 

O que as crianças 
podem pensar, 
dizer e fazer.
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  Seguir com essa mesma orientação para o restante da letra, variando a criança que vai ao cartaz. Você 
pode fazer perguntas que as ajudem a corresponder partes da canção com fragmentos do texto:“Onde 
está escrito neste verso a palavra GUERREIROS? Como você sabe?” “Essa palavra aparece duas vezes na canção, 
quem sabe onde está a outra? Me mostre.”

  Deixar o cartaz colado na parede e entregar, para cada criança, uma folha com a letra da canção com 
algumas lacunas. Você pode dizer: “Eu preparei para cada um de vocês uma folha com a letra desta canção. 
Mas, ao escrevê-la, deixei algumas palavras em branco para vocês completarem”. 

  Observar as estratégias utilizadas pelas crianças para completar as palavras que faltam. 

  Propor que compartilhem as estratégias utilizadas, conversando com elas sobre a eficiência de cada 
um desses procedimentos: “O Rodrigo disse que ia até o cartaz, procurava o verso da canção em que faltava a 
palavra e achava o que precisava escrever. A Rita disse que conforme cantava a canção, passava o dedo nas partes do 
texto. Qual dos dois jeitos vocês acham que melhor ajuda a saber qual palavra está faltando?” 

Possíveis adaptações 

Caso o desafio proposto esteja muito difícil para algumas crianças, você pode entregar junto com o texto da 
canção as palavras que devem ser utilizadas para completá-la para que elas possam localizar aquela que 
deve ser escrita. 
Se o desafio proposto nessa atividade parecer muito fácil para algumas crianças, você pode deixar mais lacunas 
no texto da canção. 

O que as crianças podem aprender
  Ao propor às crianças que cantem a canção em diferentes situações (ouvindo o CD, brincando), favorece-

se que possam memorizá-la e brincar com ela. 

  Ao propor que as crianças apontem no texto um verso ou uma palavra da canção, favorece-se que localizem 
partes do texto, colocando em jogo estratégias de leitura. 

  Ao solicitar que as crianças identifiquem quais as palavras que faltam no texto, favorece-se que relacionem a 
canção com o texto escrito. 

  Ao pedir que escrevam as palavras que faltam no texto, contribui-se para que pensem sobre como se escreve. 

O que mais é possível fazer
Você pode propor que as crianças preencham lacunas no texto de outras canções memorizadas, observando se 
progridem na realização da proposta.

Escrever as palavras 
que faltam na 
letra da canção.

Socializar as estratégias
utilizadas e pensar
sobre sua eficiência.
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Atividade 5

Trocar nomes e sons na canção

professor escreve a letra da canção Lá vem o seu Noé na lousa e 
propõe que as crianças encontrem o nome dos animais e suas 

onomatopeias na cantiga. Depois solicita que digam outros nomes 
de animais e seus sons para substituir na letra da canção. Por fim, 
pede que as crianças cantem trocando o nome do bicho e seu som.

  
Roteiro de trabalho

Preparação
Para essa atividade, é importante que as crianças conheçam a cantiga Lá vem o seu Noé de memória. 
Escrever na lousa a cantiga escrita em letra de imprensa maiúscula, respeitando a estrutura do texto 
que está no encarte. 

Organização do espaço e das crianças
Essa é uma atividade coletiva. Organize as crianças de forma que elas possam visualizar a letra da cantiga 
escrita na lousa. 

Orientações para o professor
  Retomar com as crianças a cantiga. Para isso, você pode dizer que escreveu na lousa a letra da música 

e propor que as crianças leiam com você. 

  Acompanhar a leitura apontando com o dedo cada parte lida. 

  Perguntar para as crianças se elas sabem dizer onde está escrita a palavra GATO. Nesse momento 
faça perguntas que as ajudem a localizar a palavra: “Onde vocês acham que está escrito GATO? Com que 
letra começa essa palavra? Quais são as palavras que estão escritas aqui que começam com essa letra? O 
nome da GABRIELA ajuda para encontrar a palavra GATO?”

  Perguntar para as crianças o que significa o MIAU que aparece nessa canção. Ajudá-las a perceber 
que essa palavra representa o barulho que o gato faz. 

  Comentar com as crianças que nessa canção aparece algumas vezes a palavra MIAU e pedir que 
elas apontem no cartaz todas as vezes que ela aparecer. Nesse momento você pode propor que cada 
trio de crianças vá até o cartaz e encontre uma palavra. 

  Circular todas as palavras MIAU.

  Propor que as crianças digam quais são os outros animais e seus sons que aparecem na canção. Você 
pode dizer: “Nessa canção, além do gato, que outros animais aparecem? Os sons que eles fazem também 
aparecem? Quais são?” 

Identificar palavras 
que se repetem 
na canção.

Identificar palavras 
na letra da canção.

O que as crianças 
podem pensar, 
dizer e fazer.

Identificar as partes 
da canção que devem 
ser modificadas.
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  Propor que as crianças digam outros sons de animais que conhecem. Você pode dizer: “Que outros sons 
de animais vocês conhecem? Como seria o som do passarinho? E do mosquito? E da vaca?” 

  Propor que elas cantem essa mesma cantiga, só que desta vez trocando o nome dos animais e seus 
sons. Para manter a brincadeira e a sonoridade da canção pode-se propor que as crianças troquem apenas o 
nome e os sons do gato, cachorro, peru e carneiro, deixando o som do galo garnizé como está. 

  Dizer que você vai escrever na letra dessa cantiga o nome dos outros animais e seus sons, mas que 
para isso elas digam onde você deverá escrever, por exemplo: “Onde vou escrever PASSARINHO? E como é 
o som que o passarinho faz? Onde escrevo PIU PIU?” 

  Seguir com essa orientação até que os três animais tenham sido trocados. 

  Propor que as crianças cantem a nova cantiga. Seguir com essas orientações até que elas tenham criado 
pelo menos três versões diferentes. 

Possíveis adaptações 
Caso o desafio proposto nessa atividade se mostre muito difícil, você pode realizar a primeira troca de 
nome e som coletivamente, mostrando onde se deve colocar o nome do animal e a sua onomatopeia. 

Se o desafio proposto nessa atividade parecer muito fácil, você pode sugerir que as crianças identifiquem as 
palavras GATO e MIAU em duplas. Para isso, você entrega uma folha com a canção escrita para cada dupla 
de crianças. Em seguida, proponha que elas escrevam uma nova versão para essa canção alterando o nome 
do animal e seu som. 

O que as crianças podem aprender
  Ao propor que identifiquem palavras na cantiga observando a sua repetição no texto, favorece-se que as 

crianças localizem partes do texto, colocando em jogo estratégias de leitura.

  Ao propor que as crianças cantem a canção substituindo as palavras do texto, possibilita-se que se apro-
priem da estrutura do texto criando novas canções.

O que mais é possível fazer
Você pode combinar com as crianças que vai escrever as novas versões da canção para produzir uma cole-
tânea dessas criações. 

lá vem o seu o seu noé
comandando um batalhão
e o macaco vem sentado
na corcunda do leão.

o peru faz glu-glu,
o carneiro faz mé-mé,
e o galo garnizé faz que-ré
qué-qué-qué-qué!

o gato faz miau,
miau, miau...
e o cachorro faz au-au,
au-au,au-au...
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Atividade 6

Brincar com a sonoridade da canção

professor coloca a canção O sapo não lava o pé para as crianças 
escutarem, cantarem e memorizarem. Em seguida, pede que 

acompanhem a versão da canção em que há apenas o uso da vogal A 
e depois propõe que escutem e cantem as versões com as vogais E e I.          

Roteiro de trabalho

Preparação

 Memorizar a canção O sapo não lava o pé e suas variações e separar o aparelho de CD. 

Organização do espaço e das crianças

Essa é uma atividade coletiva. As crianças devem estar organizadas confortavelmente. 

Orientações para o professor
   Convidar as crianças para conhecer uma nova canção presente no livro Brinque-book canta e dança. 

Comentar com elas que essa é uma canção conhecida que fala de um sapo que não gosta de lavar o pé!   
Perguntar se alguém conhece e deixar que cante.

  Contar que vai mostrar essa canção da forma como ela está gravada no CD e que todos poderão apren-
der a letra e cantar juntos. Tocar somente a primeira estrofe da canção. Deixar que cantem e se divirtam até 
memorizarem a letra. 

  Explicar que agora elas vão escutar a segunda estrofe da canção e que devem ficar atentas para dizer 
o que muda na música. Colocar para tocar a segunda estrofe, em que a canção é cantada somente com a 
vogal A. 

  Conversar com as crianças sobre a diferença entre essa estrofe e a anterior. Você pode dizer: “O que 
mudou de uma versão para a outra?” Caso as crianças não comentem, você pode dizer: “Vocês repararam que 
nessa estrofe a música é sempre cantada com a letra A, em vez de sapo, cantamos sapa, em vez de pé, cantamos pá.”

  Convidar as crianças a cantar a canção do sapo usando somente a letra A, tal como no CD. Depois 
propor que cantem junto com o CD.  Lembre-se de que essa é uma brincadeira bem desafiadora para as 
crianças e que provavelmente, ao tentar cantar, vão se confundir e se divertir com os próprios erros. É nesse 
ensaio de erro e acerto que vão conseguir se aproximar do desafio que você apresentou. 

  Convidar as crianças para ouvir a canção inteira. Você pode dizer: “Agora vou colocar a canção inteira 
para vocês ouvirem e depois vamos cantar outras estrofes juntos”. 

Cantar utilizando 
apenas as vogais 
A, E e I.

Observar a diferença 
na sonoridade da 
canção. 

O que as crianças 
podem pensar, 
dizer e fazer.
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  Conversar novamente com as crianças sobre a mudança na letra da canção e propor que tentem 
cantar tal como no CD, usando somente a letra E e depois a I.

Possíveis adaptações
Caso o desafio proposto nessa atividade for muito difícil para algumas crianças, você pode realizar essa 
atividade em diferentes dias, propondo que em cada dia tentem cantar a canção usando uma vogal 
diferente.

Se o desafio proposto nessa atividade parecer muito fácil para algumas crianças, você pode sugerir que 
elas cantem todas as estrofes da canção. 

O que as crianças podem aprender
  Ao propor que as crianças atentem para os aspectos sonoros da linguagem, particularmente no que 

se refere às vogais, se contribui para que desenvolvam consciência fonológica.

  Ao pedir que as crianças cantem a canção mudando a vogal que se repete, favorece-se que elas pos-
sam imitar o padrão sonoro do modelo proposto.

O que mais é possível fazer
Você pode realizar uma lista de palavras da canção e suas variações. Por exemplo, escrever uma lista 
das palavras SAPO, PÉ, MORA, CHULÉ, e ao lado de cada uma dessas palavras e suas variações com o 
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Atividade 7

Ditar a letra da canção

professor escuta com as crianças a música Vejo dois mosquitos pelo 
ar. Propõe que acompanhem a batida de palma proposta no CD e 

depois pede que as crianças ditem para ele a letra da canção indicando 
as quebras de linha do texto. 

Roteiro de trabalho

Preparação

Separar o CD para a escuta da música Vejo dois mosquitos pelo ar e giz para escrita na lousa (ou cartolina         
e caneta). 

Organização do espaço e das crianças
Essa é uma atividade coletiva com dois momentos. Na primeira parte, as crianças podem estar confortáveis, 
escutando e acompanhado as palmas da canção, depois precisam estar em meia-lua de frente para a escrita 
do professor. 

Orientações para o professor
  Colocar para as crianças escutarem a música Vejo dois mosquitos pelo ar. 

  Propor ao grupo que tentem bater palmas acompanhando  a música, tal como é proposto no CD. 
Deixar que se divirtam enquanto ajustam as palmas à letra da canção.

  Chamar a atenção das crianças para a diferença no número de vezes que batemos palmas nas duas 
primeiras estrofes e na última. Por exemplo: “Vocês repararam que no final da canção, quando diz ‘um está 
no pé, o outro no outro pé’, nós batemos palmas apenas uma vez no final de cada verso?”  

  Convidar as crianças a sentarem em meia-lua para ditarem a letra da canção para que você possa escrever. 

  Dizer que, ao ditar, elas precisam falar quando você deve mudar de linha: “Vocês vão ditar a letra da 
canção com que acabamos de brincar, para que eu escreva na lousa. Conforme ditam, digam quando devo 
parar de escrever e mudar de linha”. 

  Escrever tal como as crianças propõem, respeitando suas sugestões de quebras de linha. Você pode lem-
brar, ao longo do ditado,  que pensem em que parte você deve parar de escrever e mudar de linha: “Até aqui 
eu já escrevi VEJO DOIS MOSQUITOS PELO AR JÁ VOARAM PRA OUTRO LUGAR, tudo na mesma 
linha. Devo mudar de linha ou continuo escrevendo aqui?” 

  Terminar o ditado e dizer às crianças que vai ler como ficou e depois todas cantarão a canção tal como 
está escrita na lousa, para compararem com a canção tal como é cantada no CD. 

  Reler dando ênfase no ritmo provocado pela quebra de linha do texto ditado pelas crianças. 
Verificar se as quebras 
de linha foram 
feitas corretamente 
batendo palma 
enquanto cantam. 

Ditar a letra da 
canção identificando 
as quebras de linha.  

O que as crianças 
podem pensar, 
dizer e fazer.
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  Propor que tentem cantar batendo palmas na mudança de cada linha ditada por elas para verificar 
se do modo como está escrito conseguem bater as palmas tal como ouvem no CD. Caso as crianças não 
observem todas as quebras de linha da letra da canção, é importante que você as ajude a perceber que isso 
muda o ritmo da melodia. Para tanto, pode pedir que elas comentem sobre o que ficou diferente nesse jeito 
de cantar a partir do que ditaram.

  Chamar a atenção para a diferença na quebra de linha do primeiro verso da última estrofe: “Nessa parte, 
que batemos palma apenas uma vez, escrevemos tudo na mesma linha”. 

  Propor que cantem como no CD, batendo palma, e dizer que, enquanto fazem isso, você acompanhará 
com o dedo as partes escritas para que possam identificar onde precisam quebrar linhas no texto ditado. 
Por exemplo, as crianças cantam VEJO DOIS MOSQUITOS PELO AR e batem duas palmas. Você pede que 
parem e apontem onde está escrito VEJO DOIS MOSQUITOS PELO AR. Depois pergunta: “E o que vem 
depois? E onde deve estar escrito JÁ VOARAM PRA OUTRO LUGAR, já que depois de cada um desses versos 
batemos palmas duas vezes?” Revisar todo o texto e depois propor que novamente cantem com as palmas 
para ver se ficou certo. 

Possíveis adaptações
Caso o desafio proposto nessa atividade esteja muito difícil para algumas crianças, você pode sugerir que 
ditem a canção partilhando com elas as quebras de linha no texto. 

Se o desafio proposto nessa atividade parecer muito fácil para algumas crianças, você pode, depois de cantar 
com elas o texto tal como ditaram e comparar com a canção convencional, pedir que, em grupos, copiem o 
texto da canção em uma folha, mas corrigindo as quebras de linha. 

O que as crianças podem aprender
  Ao propor que as crianças cantem a canção marcando o ritmo com palmas, favorece-se que relacionem a 

letra da canção com o ritmo de sua melodia. 

  Ao propor que as crianças ditem a letra da canção indicando as quebras de linha, favorece-se que se aproxi-
mem das características da escrita desses textos que, tal como a poesia, são escritos em versos. 

  Ao incentivar que as crianças assistam a um ato de escrita do professor em voz alta, facilita-se que obser-
vem a relação entre a oralidade e a escrita. 

O que mais é possível fazer 
Para dar às crianças a oportunidade de avançarem em seus conhecimentos sobre a escrita de letras de can-
ções, você pode fazer outra proposta semelhante a esta com a canção Escravos de Jó, presente no livro e CD 
Brinque-book canta e dança ou outra canção que você conheça. 

 

vejo dois mosquitos pelo ar já voaram pra outro lugar

vejo dois mosquitos na sua perna
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Atividade 8

Fazer quebras de linha no texto da canção

professor escuta com as crianças a música Na mão direita tem 
uma roseira e lê para elas as informações sobre a músi-

ca presentes no texto final do livro Brinque-book canta e dança.   
Convida-as a cantarem alternando as vozes. Por fim, entrega uma fo-
lha com a letra da primeira estrofe da canção escrita sem quebras de 
linha e pede que reescrevam a canção fazendo os cortes. 

 
Roteiro de trabalho

Preparação

Preparar para cada dupla de crianças uma folha em branco, lápis e uma folha com o texto da canção 
escrito em uma única linha:

NA MÃO DIREITA TEM UMA ROSEIRA NA MÃO DIREITA TEM UMA ROSEIRA QUE DÁ FLOR NA PRIMAVERA QUE DÁ FLOR NA PRIMAVERA 

Organização do espaço e das crianças
Essa é uma atividade dividida em dois momentos: o primeiro é coletivo; no segundo, as crianças traba-
lham em duplas. Pensar nos agrupamentos de modo que possam se ajudar na leitura da letra da canção. 

Orientações para o professor
  Colocar para as crianças escutarem a música Na mão direita tem uma roseira. 

  Ler as informações sobre a música presentes no texto final do livro, conversando sobre como se pode 
brincar com a canção. 

  Propor que cantem a música alternando as vozes. Explicar que você cantará um verso e elas o verso 
seguinte. Cantar assim algumas vezes e depois propor que meninas cantem um verso e meninos o seguinte.

  Chamar a atenção para a repetição nos versos da canção: “Vocês repararam que todos os versos dessa 
canção se repetem? Quando eu cantava primeiro e vocês depois, vocês sempre cantavam o mesmo verso 
que eu”. 

  Contar às crianças que você escreveu em uma folha o texto da primeira estrofe dessa canção, mas que 
colocou todo o texto em uma linha só. Explicar que, em duplas, vão cantar a canção enquanto acompa-
nham com o dedo o texto para identificar onde devem fazer as quebras de linha. 

  Dizer que, depois de identificar os cortes, elas vão reescrever a letra da canção separando-a em linhas, 
tal como está no texto original. Dividir as duplas e entregar o texto, papel em branco e lápis para a escrita. 

Cantar com diferentes 
vozes. 

O que as crianças 
podem pensar, 
dizer e fazer.
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  Escrever na lousa um texto igual ao que as crianças receberam e propor que leiam junto. Enquanto 
lê, acompanhar o texto com o dedo para que as crianças observem as partes da canção.

  Orientar que as duplas leiam novamente o texto cantando e marquem onde devem fazer os cortes: 
“Agora que vocês leram a letra da canção comigo, vão ler nas duplas. Enquanto cantam, acompanhem o 
texto com o dedo e marquem onde acham que deve haver quebra de linha”.

  Dizer às crianças conforme terminam a marcação dos cortes de linha: “Agora vocês vão escrever a 
música, mas fazendo os cortes de linha que marcaram”.

 Possíveis adaptações
Caso o desafio proposto nessa atividade se mostre muito difícil para algumas crianças, você pode fazer 
duas tiras e em cada uma colocar dois versos. Desse modo o desafio fica em marcar apenas uma quebra 
de linha por tira, uma vez que os versos se repetem.

Se o desafio proposto nessa atividade for muito fácil para algumas crianças, você pode propor que as 
crianças escrevam a primeira estrofe da canção. Para isso, entregue uma folha com quatro linhas e peça 
que elas escrevam um verso em cada linha. 

O que as crianças podem aprender
  Ao propor que as crianças cantem a canção correspondendo com o texto, possibilita-se que relacionem 

as segmentações das partes cantadas com as partes escritas da canção. 

  Ao pedir que separem o texto da canção em linhas, favorece-se que se aproximem das características 
da escrita desses textos, identificando os versos pelo ritmo da melodia da canção e pela disposição em 
linhas do escrito. 

  Ao convidar as crianças a apresentarem as estratégias utilizadas para encontrar os cortes de linha, possi-
bilita-se que reflitam sobre a relação entre a segmentação em versos e a disposição em linhas gráficas. 

O que mais é possível fazer
Repetir essa atividade com o texto de outras canções e observar se as crianças avançam em suas 
estratégias para a realização da proposta.

Corresponder as 
partes cantadas 
com a escrita 
do texto.

Corresponder a 
canção com o 
texto identificando 
quebras de linha.

Escrever a canção 
com as quebras de 
linha identificadas.
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 O  Q U E  É  O  P R O J E T O  T R I L H A S

D esde 1995, a NATURA desenvolve o Programa Crer para Ver, que tem o objetivo de contribuir 
para a melhoria da qualidade da educação pública do Brasil. No contexto desse programa, 

o Instituto Natura desenvolveu, em parceria com a Comunidade Educativa CEDAC, Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público, o projeto TRILHAS, que visa orientar e instrumentalizar os 
professores e diretores de escolas para o trabalho com os alunos de 6 anos, com foco no desenvolvimento 
de competências e habilidades de leitura e escrita.

O Ministério da Educação (MEC), desejando implementar uma política pública, concluiu que a 
metodologia e a estratégia desenvolvidas pelo projeto TRILHAS, assim como os materiais e publicações 
concebidos e produzidos por esse projeto, são particularmente especiais e compatíveis com as diretrizes 
do MEC.

Este material  contribui para ampliar o universo cultural de alunos e professores, por meio do acesso à 
leitura de obras da literatura infantil. A escolha da leitura como o principal tema do projeto justifica-se 
por ser uma estratégia mundialmente reconhecida como determinante para a aprendizagem e melhoria 
do desempenho escolar ao longo de toda a vida do estudante. 

Com o objetivo de promover a qualidade da educação nas escolas públicas do país, o MEC apoia e 
distribui o conjunto de materiais do TRILHAS, que visa contribuir para o desenvolvimento da leitura, 
escrita e oralidade dos alunos de 6 anos de idade. 

Esperamos que você possa utilizá-lo da melhor forma para que a melhoria da educação pública seja 
concretizada em nosso país. 


