
LETRAS DE MÚSICAS 
INFANTIL 3 

3A/ 3B/ 3C – manhã 

1. Peixe Amarelo ﴾Ciranda – autor desconhecido﴿ 

O mar estava tão belo 
Como um peixe amarelo 
Eu fui navegar 

Não era peixe, não era 
Era a sereia rainha 
Cantando a ciranda, ciranda 
Do meu cirandar 

2. Peix’ ﴾Cecília Cavalieri França﴿ 

Peix’ que remex’ 
Lá na beira do riach’ 
Ach’ que não deve descuidar 
Pois tem pescador 
De todo jeito no pedaço 
Que adora peix’ 
No jantar... 
Ach’ que o peix’ 
Pensa que o pescador 
Não merece peix’ no jantar 
Tantas fez o peix’ 
Que o pescador coitado 
Virou pescador 
Ensopado! 
Atchim! 
Molhado! 

3. Tubarão ﴾Paulo Bi﴿ 

Zizizizizá Lá vem o tubarão 
Zizizizizá corre mais que um caminhão 

Corre peixinho, 
Se esconde siri 
Foge camarão 
Lá vem o tubarão!



Zizizizizá Lá vem o tubarão 
Zizizizizá corre mais que um caminhão 

3A/3B/3C – tarde 

1. Quebra- cabeça ﴾Glorinha Lattini e Renato Pfeil﴿ 

O meu corpo parece até 
Um jogo de quebra- cabeça 
O meu corpo parece até 
Um jogo de quebra-cabeça 

Onde fica o meu pé? 
Onde fica minha mão? 
Meu umbigo fica aqui 
Perto do meu coração 

O meu corpo parece até 
Um jogo de quebra- cabeça 
O meu corpo parece até 
Um jogo de quebra-cabeça 

Minha perna tem batata 
E o meu rosto tem maçã 
Olhos de jabuticaba 
E beijinhos de hortelã 

2. Pipoca ﴾folclore brasileiro﴿ 

Uma pipoca puxa assunto na panela 
Outra vem logo, logo, logo responder 
Então começa um tremendo falatório 
Pra ninguém nunca mais se entender 
E é um tal de poc popoc popoc poc! 
Popopoc popopoc popopoc poc! 

3. A brincadeira do eco ﴾Bloco da Palhoça﴿ 

Eco, eco, eco 
A brincadeira do eco! 

A todos que estão presentes 
Prestem atenção em mim 
Primeiro eu faço sozinha,



É pra repetir no fim: 

Cabeça, ombro, joelho e pé 
﴾repetem﴿ 
Pé, joelho, ombro e cabeça 
﴾repetem﴿ 
Orelha, olho, nariz e boca 
﴾repetem﴿ 
Peito, canela, barriga e calcanhar 
﴾repetem﴿ 

Obs: Inserir sons feitos com as palmas,os pés, a boca, a voz, ou seja, trabalhar sons 
corporais. 

4. Chocolocco ﴾Glorinha  Lattini﴿ 

Preciso encontrar 
Um jeito de dar 
Um presente para meus amigos* 
Pensei em fazer 
Um bolo gostoso 
Pra eles nunca mais me esquecerem...* 

Que tal a gente fazer 
Um bolo de chocolate 
Pega a farinha e a manteiga 
E um pouco de tomate 

Confia em mim e bate a massa... 
E bate tudo numa batedeira 
E vai mexendo dessa maneira 

Depois de bem preparado 
Coloque um pouco de leite 
E pra ficar bem ligado 
Umas gotinhas de azeite 

Confia em mim e bate a massa... 
E bate tudo numa batedeira 
E vai mexendo dessa maneira 

Pegue o chocolate 
E misture com a pimenta 
E vá mexendo aos poucos 
Só prá ver se a massa aumenta



Confia em mim e bate a massa 
E bate tudo numa batedeira 
E vai mexendo dessa maneira 

Depois de bem preparado 
Coloque a massa no forno 
Espere por 4 horas 
Mas não deixe passar do ponto 

Você não pode esquecer o recheio 
Em cima e no meio ... 
Coloque alface com maionese 
Chantilly , brigadeiro ... 

E bate tudo numa batedeira 
E vai mexendo dessa maneira 

* adaptação de letra Ana Estachiote


