
Parlenda para Ler e se Divertir
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Departamento de Educação Infantil e Fundamental – DEIF 



Neste momento de crise (COVID 19) em que precisamos ficar em casa e nos proteger, uma das melhores

maneiras de nos fortalecermos em nosso convívio com a família, em especial com as crianças, é por meio

de momentos lúdicos, mas também educativos que lhes proporcionem o contato com a leitura para a

descoberta ou aprofundamento de novos conhecimentos.

Por isso estamos disponibilizando algumas Parlendas que fazem parte do folclore brasileiro.

As parlendas são combinações de palavras com temática infantil, trazem rimas usadas como brincadeira e

que divertem as crianças, ao mesmo tempo em que favorecem o aprendizado da linguagem.

ESPERAMOS QUE TODAS/TODOS POSSAM SE DIVERTIR E APRENDER!

BOA LEITURA!!!



VOCÊ SABIA...

MUITAS PARLENDAS SÃO USADAS EM JOGOS, CIRANDAS, ADIVINHAS OU

AINDA SÃO CANTADAS E FAZEM PARTE DO NOSSO FOLCLORE, DA NOSSA

CULTURA E DE NOSSA VIDA?

Texto obtido em: 

https://historiaspequenininhas.files.wordpress.com

QUER SABER 

MAIS?

https://historiaspequenininhas.files.wordpress.com/


EU COM AS QUATRO

EU COM AS QUATRO

EU COM ELA

EU SEM ELA

NÓS POR CIMA

NÓS POR BAIXO

EU COM AS QUATRO!!!

Texto adaptado, obtido em: 

https://houdelier.com/pdfs/parlendas_sp.pdf

TENTE LER ESSA 

PARLENDA E

DEPOIS VOCÊ 

PODE BRINCAR...

https://houdelier.com/pdfs/parlendas_sp.pdf


• As quatro pessoas formam um pequeno quadrado, de maneira que cada dupla fique com uma pessoa

de frente para a outra.

• Seguindo o ritmo e a coreografia da música, a brincadeira começa com as quatro pessoas batendo

palmas com as duas pessoas ao lado, depois bate palma com quem esta à frente, em seguida com

um lado e depois com o outro.

Para brincar com esta parlenda precisaremos de QUATRO

pessoas. Vejam como fazer:



Nós (palma sozinho) quatro (Batem palmas com as duas pessoas do lado)

Eu (palma sozinho) com ela/ele (Bate palma com um dos jogadores do lado)

Eu (palma sozinho) sem ela/ele (Bate palma com o jogadores do outro lado)

Nós (palma sozinho) por cima (Bate palma por cima com parceiro da frente)

Nós (palma sozinho) por baixo (Bate palma por baixo com parceiro da frente)

• As pessoas voltam-se para quem estiver à frente, sendo que uma dupla bate a mão por cima e a

outra por baixo. Para acertar o compasso, cada pessoa bate uma palma sozinha antes de cada

ação. Desta forma:

Fonte: https://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/nos-quatro/4e3d81765cf358183f000011.html

ANTES DE BRINCAR, VÁ PARA O PRÓXIMO QUADRO 

E CLIQUE NO LINK...

Dica: conforme forem pegando o jeito da brincadeira, para ficar mais divertido, tentem acelerar o

ritmo da cantiga e, também, os movimentos.

https://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/nos-quatro/4e3d81765cf358183f000011.html


https://www.youtube.com/watch?v=Bg7VRvCq2Ug

EXPERIMENTE PERGUNTAR PARA AS PESSOAS DE SUA 
FAMÍLIA SE ELAS JÁ BRINCARAM DE “NÓS QUATRO” 
QUANDO ERAM CRIANÇAS E AS CHAME PARA BRINCAR 

COM VOCÊ...

CLIQUE NO LINK E ASSISTA ALGUMAS PESSOAS

BRINCANDO PARA FICAR MAIS FÁCIL.

DIVIRTAM-SE!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Bg7VRvCq2Ug

