CANÇÕES TRADICIONAIS DA INFÂNCIA
A canoa virou
A carrocinha
A galinha do vizinho
A machadinha
A velha a fiar
Ai, eu entrei na roda
Alecrim
Atirei o pau no gato
Balaio
Barata
Boi da cara preta
Borboleta
Borboletinha
Cabeça,ombro,perna e pé
Cachorrinho está latindo
Cai, cai balão
Capelinha de melão
Caranguejo
Carneirinho,carneirão
Casinha
Cirandinha
Da abóbora faz melão
Dona aranha
Escravos de jó
Eu vi o sapo
Fui ao mercado
Fui ao tororó
Fui na espanha
Indiozinhos
Janelinha
Loja do mestre andré
Marcha soldado
Margarida
Meu limão
Minha gatinha parda
Na bahia tem
Na mão direita
O balão vai subindo
O cravo e a rosa
O meu chapéu
O sapo não lava o pé
O sítio do seu lobato
Onde está a margarida?
Pai francisco
Papagaio louro
Passa, passa, gavião

Peixe vivo
Peixinho no aquário
Pezinho
Pião
Pintinho amarelinho
Pintor de jundiaí
Pirulito
Pobre e rica
Pombinha branca
Roda pião
Rosa juvenil
Sabiá
Sai piaba
Samba lê lê
Sapo cururu
Se esta rua fosse minha
Senhora dona sancha
Serra, serra,serrador
Seu lobo
Terezinha de jesus

Piriquito
Mazzu
Formiguinha da roça
Jacaré poiô
Jaboti sabe ler
Gavião
Mariquinha
Tango tango
Sinhazinha
Bambu tirabu
Laranjas meninas
Olha o Camaleão
Igual ao camaleão
Velho Trem
Lagarta Pintada
Bate monjolo
Sapinho
Dem dem
Bochecha
Toque pra São Roque

ALGUMAS LETRAS
ABRE A RODA
Ô abre a roda,tindolelê

Ô abre a roda, tindolalá
Ô abre a roda, tindolelê
Tindolelê, tindolalá
(Fecha / anda / corre / palmas / pés...)

FORMIGUINHA DA ROÇA
Formiguinha da roça enlouqueceu
Com uma dor de cabeça que lhe deu
Ai pobre, ai pobre, pobre formiguinha
Põe a mão nas “cadeira” e faz assim
Assim, assim, assim, assim...

FORMIGA ME MORDEU
(Brincadeira do Cacuriá)
Formiga me mordeu
Formiga me mordeu
Formiga me mordeu
No canaviá
Mas o que tu foi fazer
O que tu foi buscar
Fui apanhar cana
Pra nós chupar

BICHO QUE DORME
Tem bicho
Tem bicho
Tem bicho
Dorme até

que dorme em pé
que dorme deitado
que dorme até
sentado

(1 -Cavalo / cachorro / morcego / 2- Mula / onça / cobra / 3- Burro / gato /
galo)
MAZZU
Para dentro e para fora
Eu limpo esta janela
Eu tiro um companheiro
Eu danço engraçadinho

PERIQUITO
Periquito, periquito
Parece com seu pai

Para cima, para baixo
Para frente e para trás

VELHO TREM
Eu vou andar de trem
E você vai também
Só falta comprar
Uma passagem para o velho trem
E tchu, tchu,tchá....

CANÇÕES CONHECIDAS PARA GIRAR EM RODA
O cravo brigou com a rosa
Pai Francisco entrou na roda
Terezinha de Jesus
Alecrim dourado

SAPO CURURU
Sapo cururu
Na beira do rio
Quando o sapo canta, ó maninha
É que está com frio
A mulher do sapo....
SAPINHO
Existia um sapinho
Que os olhinhos faziam assim:
Tchá-pum, tchá-pum
(Cabeça nariz, boca, ombros, braços...)
SAPO NO SACO
E olha o sapo dentro do saco
E o saco com sapo dentro
O sapo batendo papo
E o papo soltando vento

SAPO NA LAGOA
Sa, sa, sapo na lagoa
Can, can, canta noite e dia
Cai, cai, cai, cai a garoa
Chove, chove chuva fria
VER O SAPO
Ai que coisa boa

A gente ver o sapo
Na beira da lagoa
Batendo com o papo
Foi, não foi, foi, não foi
Foi, não foi, foi, não foi
DEM DEM
Dem-dem
Seu Bispo vem
Pato, marreco
Peru também
Substituir “Peru” pelo nome da criança

BOCHECHA
O Pedro olhou pra lá
O Pedro olhou pra cá
Quando viu o Zé Bochecha
Começou a bochechar
Bochecha, bochecha ...

TOQUE PRA SÃO ROQUE
Toque, toque, toque
Vamos pra São Roque
Ver o cavalinho
Que vem vindo no galope
Pocotó, pocotó, pocotó....

