
Brincadeiras
de Roda
Você conhece alguma cantiga de roda?
Escreva aqui. Reunindo as canções de todos os seus amigos e amigas, você poderá fazer um 
livrinho ilustrado. Vamos lá?
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Você conhece a brincadeira de roda Fui à Espanha?
Leia a letra da cantiga desta brincadeira e tente se lembrar. 
Depois, sua tarefa será localizar as rimas da cantiga em cada estrofe. Faça isso sublinhando os 
dois versos e circulando em cada um as palavras finais que rimam.

Fui à Espanha

Fui à Espanha
Buscar o meu chapéu,

Azul e branco,
Da cor daquele céu.

Olha a palma, palma, palma.
Olha pé, pé, pé.

Olha roda, roda, roda.
Caranguejo peixe é.

Caranguejo não é peixe,
Caranguejo peixe é.

Caranguejo só é peixe
Na enchente da maré.

Samba, crioula,
Que veio da Bahia,

Pega a criança
E joga na bacia.

A bacia é de ouro
Areada com sabão
E depois de areada

Enxugada com um roupão.

O roupão é de seda,
Camisinha de filó.

Cada um pegue seu par
Para dar bênção a vovó.

A bênção, vovó !
A bênção, vovó!
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Agora forme um grupo com número de participantes ímpar. Localizem a sexta estrofe da 
cantiga Fui à Espanha e façam um círculo, todos em pé. De mãos dadas, comecem a girar 
cantando a cantiga. No final, cada pessoa pega um par e corre para tomar a bênção de quem 
ficar só, dizendo: 

A bênção, vovó ! A bênção, vovó!

A cantiga Ciranda, Cirandinha é mais conhecida. 
Mas será que você se lembra dela mesmo?

Vamos testar:

Complete os espaços vazios da cantiga. Para isso, basta ligar os espaços às palavras ou ex-
pressões ao lado.

Ciranda, Cirandinha

Ciranda,______________
Vamos todos cirandar.
_________dar a meia volta,
Volta e meia vamos ________.

                                        
O _______que tu me deste
Era vidro e se ___________.
O amor que tu me tinhas
Era _________e se acabou.

 
(Cavalheiro troca o par)
Este par não é o meu.
Este par está trocado.
O meu está de azul,
Este está de encarnado.

anel

pouco

dar

cirandinha

Vamos

quebrou


