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Brincadeiras cantadas e a escrita

4 a 6 anos
Há muitas brincadeiras da nossa cultura popular que incluem
o canto. Cantamos para pular corda, para fazer uma roda, para
brincar com as mãos. São várias as possibilidades. Vamos retomar
as preferidas de sua criança? Converse com ela, destaquem
algumas e brinquem juntos.
Veja algumas sugestões de brincadeiras divertidas:

1

PARA PULAR
CORDA
Suco gelado
Suco gelado
Cabelo arrepiado
Qual é a letra do
seu namorado
A, B, C...

2

Salada, saladinha
Salada, saladinha
Bem temperadinha
Com sal, pimenta
Fogo, foguinho. (bate
corda bem rápido)

3

PARA BRINCAR
DE RODA
Pai Francisco
Pai Francisco
entrou na roda
Tocando seu violão!
Da…ra…rão! Dão!
Vem de lá seu delegado
E Pai Francisco
foi pra prisão.
(Pai Francisco se
aproxima da roda,
requebrando, e escolhe
um companheiro para
substituí-lo.)
Como ele vem
Todo requebrado
Parece um boneco
desengonçado.

PARA BRINCAR
COM AS MÃOS
Popeye
Popeye, Popeye
Popeye foi a feira e não
sabia o que comprar
Comprou uma cadeira
para Olívia se sentar
A Olívia se sentou a
cadeira esborrachou
Coitadinha da Olivia,
foi parar no corredor
O corredor estava sujo,
sujo de poeira
Coitadinha da Olívia,
foi parar na geladeira
Geladeira estava suja,
suja de mingau
Coitada da Olivia,
foi parar no hospital
Hospital estava sujo,
sujo de remédio
Coitadinha da Olivia,
foi parar no cemitério.
Adoletá
A-do-le-tá;
Le peti peti polá;
Le café com chocolá;
A-do-le-tá;
Puxa o rabo do tatu;
Quem saiu foi tu!

Meu limão,
meu limoeiro
Meu limão,
meu limoeiro,
Meu pé de jacarandá,
Uma vez, tindolelê,
Outra vez, tindolalá.
Depois de brincar, peça para a criança escrever o nome de
brincadeira preferida dela. Todos os familiares podem fazer o
mesmo e, assim, organizarem uma votação para saber qual delas
é mais querida por todos.
ASSISTA AO VÍDEO QUE MOSTRA A ESCRITA FEITA POR UMA
CRIANÇA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
Assim como mostra o vídeo, sua criança também não precisa
escrever corretamente o nome da brincadeira. O importante é
liberá-la para escrever como consegue, sabendo que isso ajudará
em seu processo de alfabetização.

FICA A DICA
• Incentive o jeito de escrever de sua criança e valorize

o resultado da produção escrita, ainda que não esteja
ortograficamente correta.

