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CIRANDA, CIRANDINHA 

Ciranda, cirandinha 

Vamos todos cirandar! 

Vamos dar a meia volta 

Volta e meia vamos dar 

O anel que tu me destes 

Era vidro e se quebrou 

O amor que tu me tinhas 

Era pouco e se acabou 

Por isso, dona Rosa 

Entre dentro desta roda 

Diga um verso bem bonito 

Diga adeus e vá se embora 
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CARANGUEJO 

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! 
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NESTA RUA 

Se essa rua se essa rua fosse minha 

Eu mandava, eu mandava ladrilhar 

Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante 

Para o meu, para o meu amor passar 

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 seu coração 

Tu roubaste , tu roubaste o meu também 

Se eu roubei, se eu roubei teu coração 

É porque , é porque te quero bem 
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O CRAVO E A ROSA 

O cravo brigou com a rosa 

Debaixo de uma sacada 

O cravo saiu ferido 

E a rosa despedaçada 

O cravo ficou doente 

E a rosa foi visitar 

O cravo teve um desmaio 

E a rosa pôs-se a chorar 

A rosa fez serenata 

E o cravo foi espiar 

As flores fizeram festa 

Porque eles vão se casar 
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CARNEIRINHO, CARNEIRÃO 

Carneirinho, carneirão, neirão, 

neirão 

Olhai pro céu 

Olhai pro chão, pro chão, pro chão, 

Manda o rei de Portugal 

Para nós nos sentarmos. 
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A CANOA VIROU 

A canoa virou 

Pois deixaram ela virar 

Foi por causa de Maria 

Que não soube remar 

Se eu fosse um peixinho 

E soubesse nadar 

Eu tirava Maria 

Do fundo do mar 

Siri pra cá, 

Siri pra lá 

Maria é bela 

E quer casar. 



CANTINHO DA CRIATIVDADE 

CAPELINHA DE MELÃO 

Capelinha de Melão é de São João 

É de Cravo, é de Rosa, é de 

Manjericão 

São João está dormindo 

Não acorda, não! 

Acordai, acordai, acordai, João! 

Capelinha de Melão é de São João 

É de Cravo, é de Rosa, é de 

Manjericão 

São João está dormindo 

Não acorda, não! 

Acordai, acordai, acordai, João! 
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FONTE DO ITORORÓ 

Fui no Itororó 

beber água não achei 

achei bela morena 

que no Itororó deixei 

Aproveite, minha gente, 

que uma noite não é nada 

Se não dormir agora, 

dormirá de madrugada 

Ó dona Maria, 

Ó Mariazinha, 

entrarás na roda 

e dançarás sozinha 

Sozinha eu não danço 

nem hei de dançar 

porque eu tenho o fulano 

para ser meu par 
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PAI FRANCISCO 

Pai Francisco entrou na roda 

Tocando seu violão 

(Balalan, ban, ban, ban, ban) 

Vem de lá seu delegado 

E o Pai Francisco foi pra prisão 

Como ele vem todo requebrado 

Parece um boneco desengonçado 
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TERESINHA DE JESUS 

Terezinha de Jesus deu uma 

queda 

Foi ao chão 

Acudiram três cavalheiros 

Todos de chapéu na mão 

O primeiro foi seu pai 

O segundo seu irmão 

O terceiro foi aquele 

Que a Tereza deu a mão 

 

Quanta laranja madura 

Quanto limão pelo chão 

Quanto sangue derramado 

Dentro do meu coração 

 

 

 

 

 

 

  Terezinha levantou-se 

   Levantou-se lá do chão 

   E sorrindo disse ao noivo 

   Eu te dou meu coração 

   Da laranja quero um gomo 

   Do limão quero um     

pedaço 

   Da morena mais bonita 

  Quero um beijo e um 

abraço 
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Cursos Gratuitos com Videoaulas 
 https://superpreparadocursos.com.br/ 

Práticas em sala de aula na Educação Infantil – 120 Horas 
 
Tecnologias assistivas para Educação Especial – 120 Horas 
 
Metodologia de Ensino Para Professores da Educação Infantil – 140 Horas 
 
Conhecendo a LDB – 180 Horas 
 
Didática da Educação Infantil – 180 Horas 
 
Educação a Distância – 160 Horas 
 
Introdução a Psicopedagogia – 180 Horas 
 
Educação Inclusiva – 100 Horas 
 
Educação Especial – 110 Horas 
 
Metodologias Ativas da Aprendizagem – 140 Horas 
 
Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica – 120 Horas 
 
Saberes Docentes na Educação Infantil – 120 Horas 
 
Curso Teóricos da Educação – 120 Horas 
 
Curso Fundamentos da Educação Escolar – 80 Horas 
 
Curso Conhecendo as 10 Competências da BNCC – 80 Horas 
 
Curso de Legislação Educacional – 100 Horas 

 
NOSSAS MÍDIAS: 

 Grupo no Facebook                       Perfil no Instagram   

Materiais PARA CONCURSOS E SELEÇÕES - CLIQUE AQUI 

 Precisa de Ajuda? Contato 1 Whatsapp: 88 9349-8517  Contato 2 whatsapp: 88 
94457345 

 

https://superpreparadocursos.com.br/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/praticas-em-sala-de-aula-na-educacao-infantil-120-horas/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/tecnologias-assistivas-para-educacao-especial-120-horas/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/metodologia-de-ensino-para-professores-da-educacao-infantil-140-horas/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/conhecendo-a-ldb-180-horas/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/didatica-da-educacao-infantil/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/educacao-a-distancia/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/introducao-a-psicopedagogia/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/tecnologia-na-educacao-inclusiva/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/educacao-especial/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/metodologias-ativas-da-aprendizagem/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/gestao-escolar/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/saberes-da-educacao-infantil/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/__trashed/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/curso-fundamentos-da-educacao-escolar/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/curso-conhecendo-a-bncc/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/curso-de-legislacao-educacional/
https://www.facebook.com/groups/951387698399915/
https://www.instagram.com/preparado_cursos/
https://simuladosquestoes.com.br/materiais/



