
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                       Semana 01a 05 de junho DE 2020   

 

 

 

EMEB PROFESSORA HERCÍLIA ALVES DA SILVA RIBEIRO 

Aos educandos e suas famílias                               

 

Dando continuidade ao processo de desenvolvimento, neste momento em que foi 

necessário um distanciamento social para se evitar a propagação do Coronavírus, 

continuaremos a disponibilizar as atividades para as turmas da Educação Infantil. 

Nós professoras, estamos nos empenhando e nos dedicando na elaboração de aulas 

em ambiente digital, reiterando nosso comprometimento com a Educação. 

As atividades escolares dos alunos da Fase II são realizadas através do lúdico, ou 

seja, por meio de muitas brincadeiras, histórias, roda de conversa, músicas, e 

interação com o meio e com o outro, utilizando materiais concretos. 

As atividades poderão ser desenvolvidas de acordo com as possibilidades e no tempo 
de cada família. Se houver a possibilidade de realizar todas as atividades propostas, 
as mesmas deverão acontecer ao longo da semana e não todas em um único dia. 
Caso não haja essa possibilidade, a família poderá escolher a (s) atividade (s) que 
forem possíveis de serem realizadas.  
 
Boa aprendizagem! Até breve! 

Atenciosamente, 

Professoras fase II 

 



 

 

1-ATIVIDADE:  POESIA  

 

 

 

Objetivos: conhecer poesias, desenvolver a oralidade, identificar rimas 

Contextualização: Vamos continuar lendo poesias, pois de maneira geral, agradam muito as 

crianças. É também um ótimo momento para elas expressarem oralmente seus gostos e 

preferências.   

 

 

LEILÃO NO JARDIM 

QUEM ME COMPRA UM JARDIM COM FLORES? 

BORBOLETAS DE MUITAS CORES, 

LAVADEIRAS E PASSARINHOS, 

OVOS VERDES E AZUIS 

NOS NINHOS? 

 

QUEM ME COMPRA ESTE CARACOL? 

QUEM ME COMPRA UM RAIO DE SOL?                                                    

UM LAGARTO ENTRE O MURO E A HERA, 

UMA ESTÁTUA DA PRIMAVERA? 

 

QUEM ME COMPRA ESTE FORMIGUEIRO? 

E ESTE SAPO, QUE É JARDINEIRO? 

E A CIGARRA E A SUA CANÇÃO? 

E O GRILINHO DENTRO DO CHÃO? 

 

(ESTE É MEU LEILÃO!) 

 Cecília Meireles 

 



 

 O responsável que acompanhar a criança na realização da atividade deverá ler a 

poesia para a criança. Essa leitura deve ser realizada algumas vezes, para que, ela 

possa familiarizar- se com o texto. 

 Falar um pouquinho e de maneira simples, sobre, Cecília Meireles:(  Apaixonada por 

música, estudou canto, violão e violino, mas, o amor pelos livros levou a poeta brasileira 

a se tornar uma professora dedicada às crianças, por quem nutriu um carinho muito 

especial).https://leiturinha.com.br/blog/os-melhores-poemas-de-cecilia-meireles-para-criancas/ 

 Conversar com a criança sobre a poesia, perguntando:   

 - Se ela gostou da poesia, ou não/ e o porquê?  

 - Pedir para a criança criar um outro nome para a poesia.  

 - Na poesia Leilão no Jardim, aparecem muitos bichinhos, identifique com a criança 

quais são eles. 

 Se tiver como, pode ser feito, uma lista com os bichinhos que aparecem na 

poesia. Para isso, use letras maiúsculas, bastão, exemplo: (BORBOLETA, 

CARACOL). 

Observação: essa lista é somente para registrar por escrito os bichinhos que 

aparecem na poesia e é para ser feita pelo responsável que acompanha a atividade 

com o aluno. 

 Quando a criança estiver familiarizada com o texto, lembrar com ela as rimas: Será que 

nesta poesia tem alguma rima? Vamos descobrir? 

 Ler cada pedacinho para descobrir as rimas do texto. Lembrando que rimas são: 

repetições de sons semelhantes no final das palavras com ritmos, sonoridades e 

musicalidade. Por exemplo: HERA rima com PRIMAVERA. 

 Caso, tenha possibilidade, a criança poderá fazer um desenho da poesia. 

https://leiturinha.com.br/blog/os-melhores-poemas-de-cecilia-meireles-para-criancas/


 

 Relembrar com a criança que já vimos duas poesias. 

 Conversar com a criança sobre as poesias: qual a que mais gostou e porquê? 

 Só para recordar, a outra poesia:  

 

A FOCA                                                                             

QUER VER A FOCA 

FICAR FELIZ? 

É POR UMA BOLA 

NO SEU NARIZ. 

QUER VER A FOCA 

BATER PALMINHA? 

É DAR A ELA 

UMA SARDINHA. 

QUER VER A FOCA 

FAZER UMA BRIGA? 

É ESPETAR ELA 

BEM NA BARRIGA! 

(Vinicius de Moraes) 

 Esta atividade poderá ser feita durante a semana e aos poucos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1- ATIVIDADE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

 

Objetivo: Ouvir uma contação de história para trabalhar a atenção e posteriormente falar 

sobre o assunto. 

Contextualização: É comum contarmos histórias para as crianças em sala de aula, bem como 

fazermos perguntas sobre o que foi contato. Vamos relembrar com elas essa atividade, elas 

gostam muito de participar dessa conversa. 

Passo a passo: 

 Pergunte para as crianças se elas querem ouvir a história dos Três Porquinhos muito 

bonitinhos que eram irmãos. 

 Conectar o YouTube e entrar no seguinte endereço: 

 

 Assistir o vídeo da história com a criança. 

 Pause o vídeo quando a criança fizer algum comentário e responda para ela.  

 Após o término do vídeo, conversar com a criança se ela gostou da história e lembrar 

com ela a sequência dos acontecimentos. 

 Faça os seguintes questionamentos: 

1. Como você imagina ser a floresta, os três porquinhos irmãos e o lobo? 

2. Qual é o nome dos porquinhos? 

3. Você sabe falar de que as casinhas foram feitas? 

4. Em que ordem elas aparecem na história? 

5. Qual porquinho você achou mais inteligente?  

6. Você ficou com medo do lobo? 

7. Você alguma vez ficou com medo? Conte como foi. 

8. Você gostou do final da história? 

9. Você gostaria de um final diferente? Conte esse outro final. 

     Se houver mais de uma criança é importante que todas participem da conversa.  

 

 Incentive a criança contar a história com as palavras dela para você e outras pessoas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f7HAySgMVv0&fea

ture=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=f7HAySgMVv0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f7HAySgMVv0&feature=youtu.be


 

 

Caso você não consiga acessar o canal indicado do YouTube, segue uma releitura feita 

pela professora com base na história  dos porquinhos que se encontra no link 
https://www.youtube.com/watch?v=f7HAySgMVv0&feature=youtu.be 

 

       

  

Era uma vez três porquinhos irmãos que se chamavam Cícero, Heitor e Prático. Eles 

resolveram mudar da casa da mamãe deles e foram construir cada um à sua própria casa na 

floresta.  

O primeiro porquinho, que se chamava Cícero, decidiu construir sua casa de palha, que era 

muito leve e fácil de construir. Ele queria terminar rápido para poder brincar com seus irmãos.  

O segundo porquinho, que se chamava Heitor, decidiu construir a sua casa de barro, que não 

era difícil de fazer, já que o lugar que ele escolheu para construir sua casa tinha bastante terra 

e uma bela lagoa bem perto para pegar a água. Ele queria terminar rápido para brincar com 

seus irmãos.  

Assim que, esses dois irmãos terminaram de construir suas casas se encontraram e decidiram 

ir até à casa do Prático para brincarem todos juntos. Quando chegaram na casa do Prático 

eles ficaram muito surpresos, ele ainda estava no comecinho e estava usando tijolos e 

cimento. 

- Cícero! Você ainda não terminou? Vamos logo! Venha brincar!  

- Vocês já terminaram a casa de vocês? Como fizeram tão rápido?  

- Eu fiz a minha de palha, foi rapidinho — disse Cícero.  

- A minha foi feita de barro, super-rápido também — emendou Heitor.  

- Palha? Barro? Vocês estão loucos? Esses materiais são muito frágeis, não vão dar 

segurança nenhuma para vocês!  

-Não tem problema Prático, o que pode acontecer de errado?  

-A floresta é perigosa e me disseram que tem um lobo, que de vez em quando, aparece por 

aqui.  

-Deixa de ser bobo, não deve ter lobo nenhum!  

https://www.youtube.com/watch?v=f7HAySgMVv0&feature=youtu.be


-E se tiver? Que mal o lobo pode nos fazer?  

 

  Dando risada de Prático eles saíram pela floresta dançando e cantando “Quem tem medo do 
lobo mal, lobo mal, lobo mal? Quem tem medo do lobo mal, lobo mal, lobo mal? 

  Os dias foram passando e Cícero e Heitor ficavam brincando durante todo dia na floresta, só 
iam para casa quando escurecia. O Prático não brincava, continuou a construir sua casa de 
tijolos que logo ficou pronta e bem bonita. 

    Sabe aquele lobo que aparecia de vez em quando na floresta?  

    Uma noite ele apareceu para caçar e se deparou com a casa do Cícero, respirou fundo e 

sentiu um cheiro de porquinho, resolveu andar em volta da casa e deu um super assoprão 

que fez a palha toda voar.  

     Quando Cícero acordou e deu de cara com o lobo pulou depressa da cama e correu para 

a casa do Heitor. 

    -Socorro!!!!!! Deixa eu entrar, o lobo está atrás de mim!!!! 

    Coitadinho dos porquinhos! A casa de barro também não foi suficiente para protegê-los do 

lobo. E depois do super assoprão a casinha feita de barro também foi para os ares. 

     Desesperado, Cícero e Heitor fugiram para a casa do Prático. 

     -Socorro!!!!! Nos deixe entrar!!!! O lobo está atrás de nós! 

     Quando o lobo chegou na casa feita de tijolos deu seu super assoprão mas nada 

aconteceu. Ele super assoprou diversas vezes até cair exausto, mas nada aconteceu porque 

a casa de tijolos era muito segura.  

      Cícero espiou pela fresta da cortina e viu que o lobo estava sentado embaixo da janela 

tomando fôlego para soprar novamente e derrubar a casa. Prático silenciosamente colocou 

um caldeirão com água fervente embaixo da lareira e falou bem alto perto da janela: 

     -Tomara que o lobo não tente subir no telhado e entrar pela chaminé. 

     Quando o lobo escutou, subiu rapidamente no telhado e se jogou pela lareira, caindo direto 

na água fervente. Ele deu um pulo tão grande que saiu pela chaminé e correu pela floresta 

fugindo dos porquinhos. 

     O susto foi tão grande que ele deve estar correndo até hoje! 

     E os porquinhos irmãos? Viveram felizes para sempre! 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

3-ATIVIDADE:  BRINCADEIRA - TÁ PRONTO SEU LOBO? ”       

                                                                                                                       Fonte imagem: Pinterest 

Objetivos:  
 Estimular a socialização e a interação da criança com as pessoas que estão ao seu redor; 
 Estimular sua criatividade e imaginação. 

 
Contextualização: Na escola, entre tantas atividades desenvolvidas, há também os momentos 

de brincadeira. São momentos importantes que além de divertir, tem o propósito de serem 

educativos e de auxiliar o conhecimento da criança. 

 

Descrição da Atividade: 

 Essa brincadeira poderá ser realizada no quintal. Mas caso não seja possível, também 
pode ser realizada dentro de casa mesmo. É só escolher um cômodo da casa que seja 
possível, tirar objetos que possam causar acidentes e começar a brincadeira. 

 Nessa brincadeira, uma pessoa será escolhida para ser o lobo e irá ficar de costas para 
os demais em um ponto marcado. 

 As outras, de mãos dadas, começam um diálogo com o lobo cantando ou apenas dizendo 
enquanto vão caminhando de encontro ao lobo: 

 - Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem! Está pronto seu lobo? 

(DEMAIS PARTICIPANTES) 

            - Estou ocupado lavando o rosto! (LOBO) 

             - Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem! Está pronto seu lobo? 

(DEMAIS PARTICIPANTES) 

            - Estou ocupado tomando banho! (LOBO) 

            - Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem! Está pronto seu lobo? (DEMAIS 

PARTICIPANTES) 

            - Estou ocupado tomando café! (LOBO) 

  - Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem! Está pronto seu lobo? 

(DEMAIS PARTICIPANTES)  

            - Estou ocupado vestindo a roupa! (LOBO) 

  - Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem! Está pronto seu lobo? 

(DEMAIS PARTICIPANTES) 

             - Estou ocupado calçando os sapatos! (LOBO) 



  

 

             - Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem! Está pronto seu lobo? 

(DEMAIS PARTICIPANTES) 

            - Estou ocupado escovando os dentes! (LOBO) 

  - Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem! Está pronto seu lobo? 

(DEMAIS PARTICIPANTES) 

            - Estou ocupado arrumando o cabelo! (LOBO) 

  - Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem! Está pronto seu lobo? 

(DEMAIS PARTICIPANTES) 

             - Sim estou! (LOBO) 

 O diálogo continuará até o lobo responder que está pronto e que saíra para pegá-los. 
 Nesse momento, o lobo sairá correndo atrás dos demais participantes e o primeiro que 

for pego será o novo lobo. 
 Assim, recomeça o diálogo.  
 A brincadeira continua até que todos os participantes sejam o lobo ou até que seja 

interessante para a criança. 

Boa diversão! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              4-ATIVIDADE: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

 

Objetivo: Experimentar novos alimentos. 

Contextualização: Experimentar novos alimentos é importante, e constantemente 

conversamos com as crianças na escola, orientamos e propomos atividades que permitam a 

elas experimentarem alguns alimentos para que depois possam dizer se gostam ou não e por 

quê.  

 Esta atividade, pode ajudar em casa, incentivando a criança a experimentar ou comer alguns 

alimentos.  

Descrição da Atividade:  

 Leia para a criança, a história “O piquenique do porquinho Tom”; 

 Após fazer a leitura, você pode conversar com a criança a respeito de quais frutas ela 

gosta e quais não gosta. Proponha que façam como os personagens da história e 

combinem para que ela possa experimentar alguma outra fruta que nunca comeu ou 

que alega não gostar. Se você também se propor a experimentar, certamente ela se 

sentirá motivada a fazer o mesmo.  

 

“O PIQUENIQUE DO PORQUINHO TOM” 

 

Tom era um porquinho muito simpático e muito comilão, não tinha nada que ele não 

gostasse de comer,  de maçã a jiló, de banana a quiabo, até chuchu o porquinho comia. O 

porquinho tinha muitos amigos e com eles estava sempre disposto a trocar e dividir seus 

lanches, foi assim que conheceu muitas frutas, verduras e legumes. 

- O que trouxe de gostoso para o lanche Tom? Perguntou seu amigo Tatu bola. 

- Para hoje eu trouxe uma jaca. Hum! Muito saborosa e saudável. 

- Eca! Resmungou o Tatu. Ainda bem que eu só como raízes, adoro mandiocas, 

batatas, às vezes como beterraba. 



- Eu também gosto desses alimentos, mas também gosto de muitos outros. Tem certeza 

de que não quer experimentar? Minha jaca está uma delícia docinha de tão madura. Disse o 

porquinho: 

 

 

- Nem pensar, nunca comi e já não gosto. Respondeu o Tatu Bola com maior cara de 

nojo e rolando foi se embora. 

- Ora como pode! O Tatu nunca comeu e já diz que não gosta. Será que não fica 

enjoado de comer sempre as mesmas coisas? Pensou Tom enquanto comia sua deliciosa 

jaca. 

- Olá porquinho Tom, o que está comendo de bom? Perguntou dona Coelha. 

- Olá dona Coelha, estou lanchando uma jaca saborosa, se aproxime e venha comer 

comigo. Disse Tom. 

-Eca! Resmungou a coelha. Não gosto de jaca, prefiro mesmo é comer minhas 

cenouras. Elas sim são saborosas. 

- Tem razão dona Coelha, cenouras são deliciosas, assim como todos os outros 

alimentos. Disse o porquinho e insistiu. Tem certeza de que não quer provar? 

- Jamais! Nem comi e já sei que não gosto. Respondeu dona Coelha fazendo cara feia 

e saltando foi embora. 

Ora, onde já se viu, dona coelha nunca provou, nem sabe o sabor e já não gostou. Tem 

algo errado, a gente precisa experimentar o mesmo alimento muitas e muitas vezes e de 

diferentes formas, para depois saber se gostamos demais ou até de menos. Já sei, tive uma 

ideia, vou chamar toda a bicharada para um piquenique, cada um traz seu alimento favorito. 

Mas no momento do piquenique irei propor uma surpresa!  

Pronto, chegou o dia do piquenique e todos estavam presentes, cada um com seu 

alimento favorito, o tatu trouxe as batatas, dona coelha com suas cenouras, a bicharada estava 

animada e Tom aproveitou para propor sua ideia: 

- Caros amigos, que felicidade tê-los aqui em um belo dia de sol para um piquenique, 

vejo que todos trouxeram seus alimentos favoritos. Estive pensando como cada um desses 

alimentos são saborosos, imagino que aqui ninguém deva comer algum alimento que não seja 

bom. Concordam? Perguntou o porquinho. 

Toda a bicharada concordou cada animal falou muito bem do seu alimento, do sabor, 

da textura, e das suas vitaminas. Então o porquinho esperto propôs: 

- Se todos os alimentos são gostosos e nutritivos porque então não trocamos assim 

cada um irá conhecer sabores novos! 



A bicharada ficou inquieta, mas não tinha como discordar, afinal se todos achavam bons 

seus alimentos, então não existe alimento ruim, e foi assim que todos aceitaram conhecer os 

alimentos que seus amigos mais gostavam! 

 

 

A cada alimento novo que era experimentado, era um novo sabor, nenhum alimento é 

igual ao outro e cada um tem um sabor especial. 

 Foi uma comilança só, e acreditem se quiser dona Coelha e seu Tatu da jaca só 

deixaram os caroços!  

 

Só o porquinho Tom que como era comilão, não achou nenhum alimento que nunca 

tinha provado, mas também aproveitou o piquenique e ficou contente pelos seus amigos que 

puderam conhecer novos sabores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corujagaratuja.com.br/2016/12/historia-infantil-o-piquenique-do.html  

 

http://www.corujagaratuja.com.br/2016/12/historia-infantil-o-piquenique-do.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          5-ATIVIDADE: BRINCADEIRA DE CRIANÇA 

 

Objetivos: 

 Estimular a curiosidade e a percepção; 

 Desenvolver a coordenação motora; 

 Resgatar brinquedos e brincadeiras infantis; 

 

 

Contextualização: 

O momento do brincar na escola é sempre muito rico e estimulante, além de muito esperado 

pelas crianças, que aprendem se divertindo. Nas últimas semanas temos feito muitas 

atividades legais também em família. Em uma delas construímos uma peteca, em outra, um 

barquinho de papel.  

Nesta atividade, vamos falar sobre brincadeiras, construir um avião de papel e conhecer um 

autor que retrata as brincadeiras infantis em suas obras.  

 

 

 

Desenvolvimento: 

 Para iniciar, mostre para a criança as imagens a seguir. Elas foram feitas por um artista 

brasileiro chamado Ivan Cruz.  

Ele retrata brincadeiras de infância em suas obras. Aqui podemos ver três pinturas em 

que ele apresenta as brincadeiras com peteca, com o barquinho e com um avião de 

papel.  

 



 

                     

                        

  (http://artistasdobrasil.com) 

 

 Converse com a criança sobre o que ela observou nos desenhos. Diga que existem 

muitas outras pinturas desse artista e que veremos mais delas em outros momentos. 

Você pode contar, de maneira simples, que Ivan Cruz é um artista brasileiro que mostra 

em suas telas, cenas da sua infância. Ele usa cores vivas e retrata sempre a mesma 

paisagem com ruas de barro e casas com teto triangular, porque eram assim as casas 

de onde morava e brincava quando criança. 

 

 Se a criança demonstrar interesse pelas pinturas e tiverem oportunidade, pesquisem 

um pouco mais da história e obras de Ivan Cruz disponíveis na internet. Segue link para 

sugestão: https://www.ivancruz.com.br 

 

 Você, adulto, conte para a criança: Quais eram as brincadeiras da sua infância? O lugar 

onde morava, se parece com o das pinturas de Ivan Cruz? 

 

 Das três imagens que acabamos de ver, já fizemos a peteca e o barquinho. Vamos 

agora fazer o avião? 

Será necessário providenciar uma folha de papel sulfite, folha de caderno ou outro 

papel qualquer. 

 Siga o passo a passo da imagem a seguir, para construir seu avião: 

 

http://artistasdobrasil.com/
https://www.ivancruz.com.br/


 

 

https://media.metrolatam.com/2019/04/24/20190424sp03como-f239a0f6706b3f8759d47b1e7dad7a4c-1200x0.jpg 

 

 

 Façam mais de um avião, se possível. Com eles prontos, agora é só se divertir. Teste 

acrobacias e veja qual avião chega a uma distância maior. 

 

Boa diversão! 

 

 

 

 

https://media.metrolatam.com/2019/04/24/20190424sp03como-f239a0f6706b3f8759d47b1e7dad7a4c-1200x0.jpg


6- ATIVIDADE: ESCONDE-ESCONDE  

 

Objetivos: Trabalhar a paciência e a capacidade de dedução da criança. 

                   Interação  

                   Competição  

Contextualização: As crianças adoram brincadeiras que permitam competir, criar ou formular 

estratégias, que os levem a movimentar-se muito e estar sempre em contato com os colegas. 

Então vamos brincar de esconde-esconde. Vai ser divertido.  

 

Descrição da Atividade:  

 Escolha ou sorteie uma criança para ser o primeiro a procurar os colegas. 

 Ela terá de cobrir os olhos (ou fechar os olhos enquanto fica virada para a parede) e 

contar até 20. 

 Enquanto ela conta os outros participantes se escondem. 

 Acabada a contagem, ela sai procurando os outros participantes.  

 O primeiro ou o último a ser encontrado pode ser o próximo a procurar os colegas. 

 

Duração: Cerca de 15 minutos ou até as crianças cansarem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



 

                               7- ATIVIDADE: TRAVA- LÍNGUA  

 

Objetivo: Trabalhar a oralidade, atenção e concentração  

Contextualização: Na escola apresentamos às crianças vários tipos de textos para que 

conheçam e manifestem seu gosto. Agora é o momento do trava- língua. Vai ser divertido! 

 

Passo a passo: 

 Acessar o link abaixo, para que a criança possa ouvir a música e acompanhar 

(precisará ouvir muitas vezes). Caso, não seja possível, acessar o link é só ler a letra 

da música com a criança. 

https://www.youtube.com/watch?v=ypzRqic9c_g 

 Leia os trava-línguas que estão na música para que a criança possa escolher um que 

goste mais, então, a ajude a decorar. 

 Ler uma linha de cada vez para a criança repetir. É necessário fazer isto várias vezes, 

até que ela decore.  

 A atividade poderá ser realizada ao longo da semana.  

 Escute e tente acompanhar a música junto com a criança. 

 

Trava-Língua 
 Patati e Patatá 

Ooooooooooooooooooooooooo 
  

 Trava-línguas é uma brincadeira, 
Divertida e fácil de brincar, 

É só enrolar a língua fazendo 
Ela dançar. Hei!! (2x) 

  

O rato roeu a roupa do rei de Roma 
 Em Roma a roupa do rei o rato roeu. 

  
Aranha arranha a rata, a rata arranha 

A aranha, a aranha e a rata arranham a ratazana 
  

Um prato de trigo para um tigre 
Dois pratos de trigo para dois tigres 
Três pratos de trigo para três tigres 

 
 
  

Trava línguas é uma brincadeira, 
Divertida e fácil de brincar, 

 É só enrolar a língua fazendo ela dançar. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ypzRqic9c_g


 

Um ninho de mafagafos com 
Sete mafagafinhos, quem 
Desmafaguifar um ninho 

De mafagafos, bom 
Desmafaguifador será 

  
O tempo perguntou pro tempo 

Quanto tempo o tempo tem 
O tempo respondeu pro tempo 

Tenho o tempo que o tempo tem. 
  

O pelo no peito do pé de Pedro 
É preto. 

  

Trava-línguas é uma brincadeira, 
Divertida e fácil de brincar, 

É só enrolar a língua fazendo 
Ela dançar. 

  
Ooooooooooooooooooooooooooo 

  
  

Por que pia pardal pardo 
Porque pio e piarei 

Porque sou o pardal pardo 
Por que pio para o rei 

  
Tem pena a pata do pato 

 Do Patati 
A pata do pato do Patati tem pena 

Tem pena a pata do pato do Patatá 
A pata do pato Patatá tem pena 

  
Trava-línguas é uma brincadeira, 

Divertida e fácil de brincar, 
É só enrolar a língua fazendo 

Ela dançar. Hei (2x) 
  

Ooooooooooooooooooooooooo 
  

 
 

 Patati e Patatá      
fonte: http://letras.terra.com.br/patati-patata/1526683/ 

 
 
 

    

 

 

http://letras.terra.com.br/patati-patata/1526683/

