
bRincAdeiraS   cAntAdaS  dA  InfÂnCiA

uM  de  nÓs  Foi-sE  EmBora

Letra da canção: 

Um de nós foi-se embora, 
quem será, quem será? 
Serás aplaudido (a), 
se o nome acertar!!!

Material: um tecido que seja leve



Como se brinca: os participantes poderão ficar sentados em roda ou em outra 
disposição no mesmo espaço. 
Com o bebê:  cante a canção e, ao final dela, cubra seu rosto. Fique uns poucos 
segundinhos assim, tire o tecido e depois diga: ACHOU...!
Repita, colocando o tecido ora no bebê, ora nas outras pessoas que estão brincando.
Com crianças maiores: você deverá pedir para que a criança feche os olhos. Cante a 
canção ao mesmo tempo que cobre uma das pessoas que estão participando da 
brincadeira (o tecido deverá ser um pouco maior, por exemplo, um lençol). Ao final da 
canção, a criança deverá abrir os olhos e adivinhar quem está coberto com o tecido.

Variações: 1- você poderá dificultar a brincadeira, fazendo com que as pessoas mudem 
de lugar enquanto você canta a canção, assim, quando a criança abrir os olhos,  deverá 
estar mais atenta, pois as pessoas não estarão mais no mesmo lugar que antes. 

2- você poderá brincar de esconder os objetos do ambiente, tirando-os do espaço, 
enquanto canta a canção para que a criança perceba o que foi escondido (uma 
almofada ou qualquer outro objeto).

Clique na imagem e veja como se brinca

https://www.youtube.com/watch?v=ngUuoUWCMNs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ngUuoUWCMNs&feature=youtu.be


BriNcAdeiRa  cAntAdA  coM  QuaDriNha
Quem não conhece uma quadrinha?

Há uma infinidade de quadrinhas em nossa cultura popular, tão rica!
Batatinha quando nasce...

7 e 7 são catorze...

Letra da canção: 
Marinheiro chora, tindolelê/ Chora 
nas ondas do mar/ tindolelê lalá

Como brincar: todos cantam a 
canção e batem palmas. Ao final 
dela, um dos participantes poderá 
falar uma quadrinha.

E que tal vocês escreverem 
quadrinhas? Todos poderão 
escrever e falar quadrinhas por 
horas e horas...!!!

Clique na imagem e veja como se brinca  

           Ricardo Ferrari

https://www.youtube.com/watch?v=zN0I2fX8Z4E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zN0I2fX8Z4E&feature=youtu.be


Entrei no jardim de flores
Não sei qual escolherei
Aquela que for mais bela
Com ela me abraçarei.

Fui à feira comprar uva
Encontrei uma coruja
Eu pisei na cauda dela
Me chamou de cara suja 

Fui passar na pinguelinha
Chinelinho caiu do pé 
Os peixinhos reclamaram:
Que cheirinho de chulé! 

Eu tenho um  chapéu de 
palha,
Que causa encantamento.
Quando eu ponho na cabeça,
Não me falta casamento 

No dia em que eu nasci
Até um galo cantou
Minha mãe disse a meu pai
Esse vai ser cantor

Fui à feira comprar uva
Encontrei uma coruja
Eu pisei na cauda dela
Me chamou de cara suja 

Lá no alto da montanha 
Tem um pé de abricó
Quem quiser casar comigo
Vai falar com a minha avó

Você me mandou cantar,
Pensando que eu não sabia
Mas eu sou que nem cigarra
Canto sempre, todo dia!

alGumAs QuaDrilHaS dA culTuRa PoPulAr bRasiLeiRa



BaTe  o  MoNjoLo
Material: um pequeno objeto (que seja 
seguro)

Letra da canção: 
Bate o monjolo no pilão, 
pega a mandioca pra fazer farinha, 
onde foi parar meu tostão, 
ele foi parar na vizinha.

Como se brinca: todos em roda, uma das 
pessoas terá o pequeno objeto (representando o 
tostão de que fala a música) em sua mão. Essa 
pessoa iniciará a canção e, ao mesmo tempo, 
passará o objeto para a pessoa que está ao seu 
lado. O objeto vai sendo passado para as 
pessoas durante a canção, sem parar. Na frase 
“ele foi parar na vizinha”, a canção para e a 
pessoa que tem o objeto na mão deverá sair da 
roda (mas deverá deixar o objeto na roda, pois a 
brincadeira irá continuar).
As pessoas que forem saindo da roda vão 
formando uma outra roda ao lado e vão fazendo 
a brincadeira também.
Uma boa dica é ir acelerando a canção, até que 
ela fique bem rápida! 

Clique na imagem e veja como se brinca  Ricardo Ferrari

https://www.youtube.com/watch?v=rWol9N6LV28&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rWol9N6LV28&feature=youtu.be


Brincadeira de mão - Tum  Tum  Tum
Letra da canção: 
tum, tum, tum/ quem será?/ Dona Mariquinha pode entrar/ olê, olê, olê/ olê, olê olá/ olê, 
olê, olê/ olê, olê olá/ oi “comadi”/ oi “cumpadi”

Como se brinca: todos sentados em roda, cada um deverá ficar com as palmas de 
suas mãos unidas. Iniciar a canção. 
Assim que terminar, fazer a brincadeira em dupla, unindo sua palma da mão direita com 
a esquerda de seu par. Sua palma esquerda deverá estar unida à palma direita de seu 
par.
Depois, mais uma, e outra, e outra pessoa poderão juntar-se à brincadeira...

Ricardo Ferrari

Clique na imagem e veja como se brinca  

https://www.youtube.com/watch?v=Z80rSWgOm3w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z80rSWgOm3w&feature=youtu.be


oS AcaLanTos

Letra da canção: 
Se eu fosse um pé de alecrim, 
eu não queria morrer, 
eu sentava na beira do caminho, 
pra fazer sombra pro’cê

São canções para embalar as crianças, fazer ninar e 
aconchegar...

Você poderá terminar o momento de brincadeira com 
os pequenos, cantando um acalanto, fazendo uma 
massagem com um creminho, ou mesmo sem ele. 
Momento de carinho...de terminar com um cheiro...um 
abraço...

Clique e veja uma das maneiras de fazer...

 

Ricardo Ferrari

Ricardo Ferrari

https://www.youtube.com/watch?v=J6J11gbGMZE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J6J11gbGMZE&feature=youtu.be

