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A Pró-Reitoria de Extensão do IFRN tem a imensa satisfação de fazer a apre-

sentação do livro “Cantar é tão bom!”, tão cuidadosamente produzido pela profes-

sora Maria de Lourdes Lima de Souza Medeiros, do Campus Natal Cidade Alta do 

IFRN (IFRN-CAL), carinhosamente conhecida como Lourdinha. 

Este livro de partituras e o CD que o acompanha foram idealizados a partir de 

um projeto de extensão com a participação do Coral Infantil do IFRN-CAL. Projetos 

de extensão como esse fazem parte de um leque de atividades realizadas no âmbito 

dos campus do IFRN, o que demonstra o potencial dessa Instituição centenária no 

desenvolvimento social e cultural da comunidade onde está inserida.

O projeto intitulado “Repertório didático para o ensino da música: publica-

ção de repertório e formação docente” foi submetido pelo IFRN ao Edital 02/2012 

SETEC/MEC e obteve recursos para o fi nanciamento integral da gravação do CD e 

impressão do livro, reconhecendo a importância das ações de extensão para o for-

talecimento e transformação da realidade sociocultural de crianças e adolescentes, 

que são benefi ciários desse projeto e que residem em comunidades próximas ao 

campus. 

A PROEX/IFRN se sente bastante gratifi cada por contar com profi ssionais 

que se preocupam com a formação humana e, através da cultura, alimentam a 

fome por diversão e arte de que tanto estão carentes nossas crianças e jovens, 

podendo dessa forma ampliar as expectativas de vida desse público ou mesmo 

conduzi-los para uma formação na área musical.

A continuidade do projeto se dará com ofertas de cursos de formação inicial 

e continuada com professores de música da rede estadual e municipal de ensino 

do Estado do Rio Grande do Norte, além de graduandos dos cursos de Licenciatura 

em Música, visando colaborar para o fortalecimento da política pública que trata 

da obrigatoriedade do ensino de música em toda a educação básica. Dessa forma, 

o Instituto cumpre com um dos seus objetivos, que é o de promover a integração 

com a comunidade, contribuindo para o seu desenvolvimento e melhoria da qua-

lidade de vida, mediante ações interativas que concorrem para as transferências e 

aprimoramento dos benefícios e conquistas auferidos no tripé ensino, pesquisa e 

extensão. 

Mais uma vez parabéns à professora Lourdinha, por tão belo trabalho, e ao Cam-

pus Natal Cidade Alta, que tem como foco de atuação a cultura, o turismo e o lazer. 

Desejamos que projetos dessa natureza sejam uma constante em nossa Instituição.

Profª. Régia Lúcia Lopes
Pró-Reitora de Extensão do IFRN
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Para se lançar na aventura de escrever música para crianças, é preciso mer-

gulhar em uma atividade que requer grande vivência com este universo, adivinhar 

o que poderão gostar e, ao mesmo tempo, trazer formação e informação musical. 

Com grande prazer, encontro e louvo tudo isso neste trabalho de Lourdinha Lima 

Medeiros.

Acompanho a trajetória da professora e pesquisadora Lourdinha Lima 

Medeiros desde o tempo em que chegou à Unicamp (Campinas, SP) para cursar 

o Mestrado em Artes e, muito rapidamente, tomou conhecimento de técnicas de 

ensino musical ao lado de formação teórica e atualização de repertórios, nas trans-

formações por que passou a arte musical a partir do século XX. Filtrar tudo isso na 

adaptação de canções para crianças não é uma tarefa comum, porém é o que vemos 

aqui nas peças como “Brincando com sílabas” e “Batanana sarapananá tana”, que 

trabalham o sonoro, independente do signifi cado das palavras; “Brincando com 

bolinhas de sabão”, na exploração de experimentações de sons, aliados a texturas e 

respiração; “Escutei muitos sons” e “É Natal”, na criação de timbres variados. Não 

são esquecidos os processos de improvisação, que aparecem em “Como é gostoso 

sonhar com você”; de audição interior em “Adivinhe” e de teatralização em “Sou 

diferente do Nicolau”. Quanto às técnicas da composição musical, há passeios pela 

música tonal, com a audição básica da harmonia; modal, com linhas melódicas de 

fácil assimilação; polifonia (quando for possível), na realidade da sala de aula; es-

cala pentatônica nos ostinatos, que incluem atividade melódica e rítmica e ainda 

os que incluem dinâmica e ritmo. É um procedimento aberto, que dá oportunidade 

aos alunos de se manifestarem, seja criando novas letras e novos sons, seja na te-

atralização, porém sempre com uma grande interatividade.       

Pensando na formação dos professores que poderão trabalhar este repertó-

rio, o livro ainda traz observações e sugestões aplicadas a cada uma das peças, que 

serão de utilidade, pois têm por base a prática já vivida pela autora com as crianças. 

Louvo por fi m a oportunidade de apresentar um CD com as gravações das 

canções, aproveitando bem o que os meios de comunicação nos proporcionam 

hoje e contribuindo para que a atividade musical com crianças na escola se torne 

prazerosa, informativa, lúdica e rica.

Que as crianças aproveitem um presente tão signifi cativo, de alguém que 

vive intensamente seu mundo, pois o conserva no seu coração! 

Maria Lúcia Pascoal                                            
Profª Instituto de Artes Unicamp 
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Na década de 1990, quando da realização do meu Curso de Mestrado em Ar-

tes na Unicamp, apresentei a dissertação “Educação sonora e ensino musical: uma 

proposta de repertório para crianças”. Nesse trabalho, realizei um estudo paralelo 

do método de educação musical de Edgar Willems e das propostas de educação 

sonora e musical apresentadas por Murray Schafer. Foi feita também uma análise 

sobre as diferenças e semelhanças entre as ideias dos dois educadores, apontan-

do suas convergências e divergências e ainda os pontos em que aquelas ideias se 

complementam. Como resultado desse estudo, compus um repertório musical a 

ser utilizado em atividades práticas, destinadas a crianças, com o objetivo de des-

pertar nelas, através da criação, a vivência dos sons nas mais diversifi cadas formas 

expressivas e sensibilizadoras. 

O referido repertório, que possibilita à criança criar a sua própria música, 

tendo uma participação crítica neste processo, consta de exercícios e canções. São 

exercícios para vivenciar os parâmetros do som, ritmo, dinâmica, timbre e audi-

ção interior; para fazer improvisações rítmicas, melódicas e sonoras; para explorar 

recursos sonoros utilizando sons do corpo, da boca, através de sílabas, palavras e 

frases; para completar ideias musicais; e ainda para desenvolver a criatividade e a 

consciência crítica em relação ao ambiente acústico. 

O repertório de canções não se limitou à música tonal, apresentando tam-

bém peças modais, pentatônicas, atonais e de tons inteiros, expandindo assim o 

universo musical e sonoro do aluno, preparando o seu ouvido para apreciar a mú-

sica das mais diversas culturas.

Desde então, essas canções e atividades vêm sendo aplicadas com professores 

e alunos em cursos ministrados em instituições reconhecidas, como os congressos 

da Associação Brasileira de Educação Musical, o Curso de Iniciação Artística da 

Escola de Música da UFRN (EMUFRN), os cursos de formação continuada para 

professores de música da rede pública, as ofi cinas ministradas em instituições de 

ensino e, também, com os Corais Infantis da EMUFRN e do IFRN – Campus Natal 

Cidade Alta. Nesse meio tempo, várias outras composições que não faziam parte 

do repertório da mencionada dissertação foram feitas, além de serem revistas e 

ampliadas algumas das peças originais. 

O presente CD, que vem acompanhado deste livro de partituras, é uma pe-

quena amostra do repertório criado por mim. Foram escolhidas treze canções, in-

terpretadas por crianças do Coral Infantil do IFRN – Campus Natal Cidade Alta, 

em Natal/RN. Este coral, que desde a sua fundação, no ano de 2010, está sob a 

minha regência, é um projeto de extensão permanente que atende a 30 crianças 

na faixa etária de 8 a 14 anos.
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Sabemos do alto valor da canção como atividade musicalizadora por excelência. Em qualquer 

metodologia a ser seguida dentro da Educação Musical, as canções, tão presentes nas mais diversas 

culturas, devem ser exploradas. Para Willems, a canção é o centro do trabalho de educação musical. 

Ele considera que a canção reúne ao redor da melodia, de forma sintética, o ritmo e a harmonia; faz 

o aluno vivenciar de forma inconsciente o acorde; pressente as funções tonais. Ele aponta a canção 

como o melhor meio de desenvolver a audição interior, fator preponderante na atividade musical e 

chave da verdadeira musicalidade.

São inúmeros os benefícios trazidos pelo canto no estudo da música. Sendo assim, as crianças 

devem adquirir um repertório de canções que lhes prepare para esse estudo. Através do canto, o alu-

no pode ainda descobrir o sentido do trecho musical, o tempo real, o fraseado, os diversos elementos 

agógicos, dinâmicos e plásticos existentes na música. 

Por tudo isso, é com muita alegria que apresento meu livro de canções. Sinto-me feliz princi-

palmente porque estas músicas já fazem parte do universo das crianças com as quais tenho lidado e 

desenvolvido um trabalho de Educação Musical. Todas são cantadas com muito entusiasmo e, posso 

dizer, têm encantado os seus corações.

Por isso, de modo particular, ofereço este CD e este livro – “Cantar é tão bom!” – a todas as 

crianças que estiveram comigo e àquelas que ainda irão desfrutar destas canções. Eu o ofereço tam-

bém aos educadores musicais, aos meus colegas de IFRN e àqueles com quem trabalhei na Universi-

dade Federal do Rio Grande do Norte; aos meus ex-alunos do Curso de Licenciatura em Música, com 

os quais vivi momentos encantadores e com os quais posso contar para levar a música às futuras 

gerações, sabendo que a música é um elemento de vida, faz-nos mais humanos e sensíveis, contribui 

para a formação e desenvolvimento do nosso caráter, tornando assim o mundo mais feliz.

Espero estar contribuindo, através da socialização deste material, para o bom êxito do traba-

lho dos professores que atuam no ensino musical no nível da Educação Básica, neste momento tão 

propício, com a entrada em vigor da Lei nº 11.769/2008, que estabelece a obrigatoriedade do ensino 

de música nas escolas. 

Para que este CD e este livro pudessem se tornar uma realidade, foi imprescindível o empenho 

de diversas pessoas e Instituições, a quem vivamente agradecemos e, entre as quais, aqui destacamos:

- a SETEC, pelo fi nanciamento do Projeto;

- a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) do IFRN, nas pessoas dos Professores Wyllys Abel 

Farkatt Tabosa, ex-Pró-Reitor, e Régia Lúcia Lopes, atual Pró-Reitora;

- Sandra Maria da Nóbrega, Assessora de Programas e Convênios da PROEX, que acredi-

tou neste projeto e se empenhou em conseguir os recursos;

- o Diretor do IFRN – Campus Natal Cidade Alta, Lerson Fernando dos Santos Maia, por 

todo apoio recebido nos trabalhos desenvolvidos junto ao Coral Infantil, sendo sempre 

uma presença viva entre nós;



- a Escola de Música da UFRN, na pessoa do seu Diretor, Prof. Zilmar Rodrigues de Souza;

- o meu irmão, Roberto Lima de Souza, minha maior referência como compositor e poeta, 

de cuja obra pude desfrutar desde a minha infância, pela revisão linguística deste material;

- Carolina Chaves Gomes e Isaac Melo, companheiros fi éis que estiveram comigo desde os 

primeiros esboços do projeto até a sua concretização e que não pouparam esforços em dar 

sugestões valiosas e orientações seguras em todas as fases do trabalho;

- os componentes do Coral Infantil do IFRN – Campus Natal Cidade Alta, protagonistas da 

gravação do repertório, e aos seus pais ou responsáveis, pelo apoio, dedicação e confi ança;

- o motorista Eldimir Francisco do Nascimento, que conduziu as crianças ao estúdio de 

gravação, sempre com muita paciência e dedicação.

De modo muito especial, quero agradecer às pessoas que estiveram diretamente envolvidas no 

Projeto, colocando a “mão na massa”, sem as quais estes resultados não teriam sido atingidos: Isaac 

Melo, Carolina Chaves Gomes, Catarina Shin, Ana Claudia Silva Morais, Lucas Cavalcanti Miranda, 

Andreza Almeida de Lima, Sihan Felix, Helder Oliveira, Jonas Buarque e Ivo Shin de Souza.

Lourdinha Lima Medeiros
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Sugestões para o professor

Cada professor(a) que utilizar este repertório poderá direcioná-lo para os objetivos que 
pretenda alcançar dentro do que for planejado no vasto campo da Educação Musical, sempre 
considerando a faixa etária dos seus alunos. 

No entanto, coloco aqui algumas considerações, observações e sugestões a respeito 
das músicas deste CD e deste livro. Este repertório é aberto, como se verá no decorrer das 
explicações, dando a oportunidade de recriação e improvisação tanto por parte do professor 
quanto dos alunos.

No geral, as canções podem também ser cantadas sem o acréscimo da 2ª voz, caso as 
crianças ainda não estejam preparadas para cantar a duas vozes. Além disso, em todas elas, 
principalmente quando há maior abertura para improvisações, deve-se atentar para o com-
ponente estético, desenvolvendo o espírito crítico das crianças.

Adivinhe

No arranjo desta música, acontece um processo intertextual, quando a fl auta transver-
sal faz uma referência à música folclórica “Peixe Vivo”.

Quanto à utilização desta canção para fi ns da educação musical, dou a seguinte suges-
tão: podemos utilizar apenas a primeira parte da canção, que diz “Adivinhe, adivinhe, por 
cima de uma linha, qual é o peixe do mar que não tem espinha?”, com o objetivo de desen-
volver a audição interior, seguindo o procedimento abaixo:

1) As crianças aprendem a canção;

2) As crianças começam a cantar;

3) As crianças interrompem o canto a um sinal dado pelo professor. (Elas continuam 
cantando só para si mesmas: audição interior.)

4) A um novo sinal, elas começam a cantar do ponto em que a melodia se encontra.
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Salada saladinha

As crianças cantarão em dois grupos e o professor dará oportunidade para que elas 
criem os seus próprios gestos (expressão corporal) para esta música. Caso elas cantem 
sentadas no chão, em um clima descontraído de sala de aula, poderão cantar em dois grupos, 
todas com uma colher de pau, gesticulando, em movimentos circulares, como se estivessem 
mexendo a salada. Na parte que cantam “1,2 3”, podem dar três  batidinhas no chão, obede-
cendo ao ritmo da canção.

Brincando com bolinhas de sabão

Com esta canção, podemos realizar experimentações sonoras; imaginar e fazer sons de 
bolinhas de sabão estourando; experimentar diversas texturas, com poucas, muitas ou ape-
nas uma bolinha de sabão estourando; fazer exercício de respiração inspirando e expirando 
o ar, economizando-o. 

Sou diferente do Nicolau

As crianças poderão encenar a música como a letra sugere, colocando um pequeno fo-
gão e um papeiro dentro do qual um mestre cuca deverá mexer com uma colher de pau o 
suposto mingau. Antes do Nicolau responder “QUERO”, como diz a letra da canção, os sons 
do piano sugerem que ele, logo em seguida, passe a mão na barriga e faça gestos faciais como 
se estivesse saboreando o mingau. Outra personagem que poderá aparecer é a criança que 
irá acordar o Nicolau, o qual não fi ca nada satisfeito quando é acordado. A criança insiste, e 
o Nicolau fi nalmente se levanta e realiza todo o diálogo, contracenando com o coral.

Musicalmente falando, podemos trabalhar a dinâmica da música, os ritardandi, viven-
ciar os sons cromáticos no trecho “fui chamar o Nicolau, quando o dia amanheceu”, entre 
outros conteúdos intrínsecos à própria música.

Escutei muitos sons

Podem ser explorados diversos timbres com os sons da boca, sons do corpo, sons pre-
sentes em sala de aula, sons da rua, da natureza, sons imaginados ou já escutados, como 
sugere a letra, e ainda sons “bonitos”, “feios”, engraçados, curiosos, desaparecidos etc. Será 
uma ótima oportunidade para abordar os temas da poluição sonora e da perda auditiva 
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causada pela mesma. O que podemos fazer para melhorar a nossa paisagem sonora? Deixar 
as crianças se expressarem livremente sobre essa questão.

Quando eu toco no meu tambor

Nesta canção, tem-se a oportunidade de trabalhar o ritmo e a dinâmica, mostrando 
ainda a presença desses elementos em outras composições populares e eruditas.

Como é gostoso sonhar com você

Esta canção, com estrutura pentatônica, é excelente para estimular as crianças a im-
provisarem com ostinati nos xilofones e metalofones. Uma ótima experiência também é fa-
zer ostinati rítmicos, com o corpo, acompanhando a música. 

Brincando com sílabas

Esta música não foi composta toda de uma vez. A princípio, existia apenas o trecho 
compreendido entre os compassos 29 e 43 (coda). Como a melodia desse trecho não é tonal, 
e sim modal, podemos experimentar uma atmosfera diferente da música ocidental, a qual 
nosso ouvido está mais habituado a ouvir.

Murray Schafer, em seu livro “Quando as palavras cantam”, cita um exemplo de uma 
canção de signifi cado desconhecido, a qual é cantada de maneira muito apaixonada pelos 
nativos da tribo Yamana, da Terra do Fogo: “Ma-las-ta xai-na-as / Hau-a-la-mas Ke-te-sa”. 
Segundo Schafer, nesses casos, há um sacrifício do signifi cado da palavra em prol da sonori-
dade, conservando-se a beleza da emoção não articulada das palavras do texto.

Então, a ideia aqui é experimentar esta atmosfera diferente, onde se pode falar de mú-
sicas de outras culturas, escalas, modos, e incentivar a criança a pesquisar tais músicas, ins-
trumentos etc. A alma infantil é bastante inventiva, crianças gostam de inventar palavras 
onomatopaicas, criar uma língua estranha. A sugestão que dou é que, depois de cantarem 
a música, criem então outra letra só com sílabas soltas, aproveitando a mesma melodia do 
“Lumê, lupelum, xilêxu, xê, xu, xu”.
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Batanana sarapananá tana

Esta é outra canção que fi z para explorar sons sem signifi cados, que pode também servir 
para trabalhar, no aquecimento vocal, a articulação, a criação de movimentos corporais pelas 
próprias crianças, e, em exercícios de criação musical, colocar novos ostinati, fazer recriação 
da música, encenando-a, enfi m, para o que for suscitado na imaginação. Outra sugestão que 
dou é que as crianças sejam incentivadas a inventar uma estória da qual esta música faça 
parte, ou ainda o próprio professor contar algumas estórias inventadas e pedir que as crian-
ças associem a música a uma dessas estórias.

Menina feliz

Esta música pode ser cantada a duas vozes ou apenas com a melodia principal. Com ela, 
são trabalhadas as alturas dos sons e é desenvolvido o ouvido harmônico.

Quem já pintou o sete

Esta música está no modo mixolídio, que já é bastante familiar, pois é bem característi-
co da música nordestina; por exemplo, ele está presente na música (tão conhecida de todos) 
“Asa Branca”, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. A letra é uma adivinhação, e qual é a 
criança que não gosta desta brincadeira? Assim, podemos criar um clima de descobertas, 
em que as crianças tragam outras adivinhações, incentivando-as a fazer música, criar suas 
próprias melodias para estas adivinhações por elas trazidas. 

É Natal

Esta música é característica do período natalino. Ao seu fi nal, temos uma improvisação 
com sons de sinos. Esta improvisação poderá ser também com sons da boca, explorando os 
diversos timbres dos sinos, trabalhando também as alturas do som, intensidades, durações. 
Podemos ter um efeito muito bonito com os diferentes sinos de timbres e alturas diferentes. 

O tempo passou tão depressa

Como a própria letra aponta, esta música é para ser cantada no fi nal da aula. No entan-
to, dependendo da ocasião, podemos substituir “a aula que foi tão boa, agora vai terminar” 
por “a tarde que foi tão boa...” ou “a noite que foi tão boa...” etc.
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Adivinhe
Letra e Música: Lourdinha Lima Medeiros (*)

Adivinhe, adivinhe,

Por cima de uma linha,

Qual é o peixe do mar

Que não tem espinha?

O peixe do mar que não tem espinha é...

O peixe do mar que não tem espinha é...

É o tubarão.

O tubarão?

É o tubarão!

(*) Letra baseada em texto do folclore brasileiro
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Adivinhe
Lourdinha Lima Medeiros
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Salada saladinha
Letra e Música: Lourdinha Lima Medeiros (*)

Salada, saladinha,

Bem temperadinha

Com sal, pimenta, 1, 2, 3.

Salada, saladinha,

Bem temperadinha

Com sal, pimenta, 1, 2, 3.

BIS - Hum!

- Eca!

- Hum! Pois eu gosto.

- Eu não gosto.

- Mas eu gosto!

- Não importa.

Salada, saladinha,

Bem temperadinha

Com sal, pimenta, 1, 2, 3.

Salada, saladinha,

Bem temperadinha

Com sal, pimenta, 1, 2, 3.

Acabou!

(*) Letra baseada em texto do folclore brasileiro 
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Salada saladinha
(parlenda)

Lourdinha Lima Medeiros
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com bolinhas 
de sabão
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Brincando com bolinhas de sabão
Letra e música: Lourdinha Lima Medeiros

Com minha bolinha vou brincar

Ela é de sabão e vai estourar!

Mas com muito ar

Que eu vou lhe soprar

Ela vai subir, vai fl utuar!

Onde ela for, vejam, 

Eu também vou,

Não vai muito longe...

Com minha bolinha vou brincar

Ela é de sabão e vai estourar!

Mas com muito ar

Que eu vou lhe soprar

Ela vai subir, vai fl utuar!

Onde ela for, vejam, 

Eu também vou,

Não vai muito longe*... 

Estorou!

(*) Sons de bolinhas de sabão estourando
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Brincando com bolinhas de sabão
Lourdinha Lima Medeiros
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Sou diferente do Nicolau
Letra e Música: Lourdinha Lima Medeiros (*)

Eu vou tomar mingau,

Sou diferente do Nicolau.

Eu vou tomar mingau,

Sou diferente do Nicolau.

Nicolau só quer comer,

Mas o prato não quer trazer.

Nicolau só quer comer,

Mas o prato não quer trazer.

Fui chamar o Nicolau

Quando o dia amanheceu

Pra tomar o seu mingau

Veja o que aconteceu:

- Ah! Seu Nicolau, você quer mingau?

- Quero!

- Na colher de pau, seu Nicolau?

- Quero!

- Vá buscar o prato, Nicolau!

- Não quero mais, não!

(REPETE DO INÍCIO, ACRESCENTANDO, AO FINAL, FALADO:)

- SEU NICOLAU!

- O que é que eu fi z?

- AAAHH!!!

(*) Letra baseada em texto do folclore brasileiro 
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Sou diferente do Nicolau
Lourdinha Lima Medeiros
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Escutei
muitos
sons
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Escutei muitos sons
Letra e música: Lourdinha Lima Medeiros

Andei pelo mundo, muitos sons escutei

E vou dizer aquele que mais gostei:

(IMPROVISAÇÕES COM TIMBRES.)

Um, dois, três, é a sua vez.

(REPETE QUANTAS VEZES ACHAR NECESSÁRIO, VARIANDO AS IMPROVISAÇÕES.)
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Escutei muitos sons
Lourdinha Lima Medeiros
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Quando eu toco no meu tambor
Letra e música: Lourdinha Lima Medeiros

Quando eu toco no meu tambor

Eu posso bater forte:

(BATIDA FORTE NO TAMBOR)

Eu posso bater fraco:

(BATIDA SUAVE NO TAMBOR)

Mas agora vou crescendo:

(BATIDA EM UM CRESCENDO NO TAMBOR)

E depois vou decrescendo:

(BATIDA EM UM DECRESCENDO NO TAMBOR)

Vou recomeçar!

(REPETE QUANTAS VEZES ACHAR NECESSÁRIO. DA ÚLTIMA VEZ, ACRESCENTA:)

Vou fi nalizar.

Vou parar!
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Quando eu toco no meu tambor
Lourdinha Lima Medeiros
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sonhar com você
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Como é gostoso sonhar com você
Letra e música: Lourdinha Lima Medeiros

Quando adormeço sonho logo com você.

Como é gostoso sonhar sempre com você!

Sonho sempre com você.

É gostoso sonhar com você.
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Como é gostoso sonhar com você 
(Pentatônica)

Lourdinha Lima MedeirosLourdinha Lima Medeiros
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Brincando com sílabas
Letra e música: Lourdinha Lima Medeiros

1ª. VOZ – SOPRANINO

Música, música posso inventar
E com as sílabas eu vou brincar.
Com muita música, música,
Eu vou brincar,
Inventando sílabas sem me atrapalhar.
Xá, xá, xê, xê, 
xá, lê, lê, lê!
Xê, xê, xá, xá, 
lê, xá, xá, xá!
Inventando eu vou seguir
Com as sílabas pra me divertir.

Música, música posso inventar
E com as sílabas eu vou brincar.
Com muita música, música,
Eu vou brincar,
Inventando sílabas sem me atrapalhar.
Xá, xá, xê, xê, 
xá, lê, lê, lê!
Xê, xê, xá, xá, 
lê, xá, xá, xá!
E as sílabas um sentido têm,
Pois é música que elas contêm.

Música, música posso inventar
E com as sílabas eu vou brincar.
Com muita música, música,
Eu vou brincar,
Inventando sílabas sem me atrapalhar.

2ª. VOZ – CONTRALTINO

É bom brincar, é divertido,
Posso até sonhar.
Vou inventar, 
é divertido,
Sem me atrapalhar.
Xá, lê, lê, xá, lê, lê,
lê, xá, xá, lê, xá, xá,
Xá, xê, xê, xá, xê, xê,
lê, xá, xá, xá!
Inventando eu vou seguir
Com as sílabas pra me divertir.

É bom brincar, é divertido,
Posso até sonhar.
Vou inventar, 
é divertido,
Sem me atrapalhar.
Xá, lê, lê, xá, lê, lê,
lê, xá, xá, lê, xá, xá,
Xá, xê, xê, xá, xê, xê,
lê, xá, xá, xá!
E as sílabas um sentido têm,
Pois é música que elas contêm.

É bom brincar, é divertido,
Posso até sonhar.
Vou inventar, 
é divertido,
Sem me atrapalhar.

Lumê, lupelum, xilêxu, xê, xu, xu!
Lumê, lupelum, xilêxu, xê, xu, xu!

Xulamplê, plêlanxu, xiplêxu, xuplêxu, xu!
Xulamplê, plêlanxu, xiplêxu, xuplêxu, xu!
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Brincando com sílabas
Lourdinha Lima Medeiros
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Batanana sarapananá tana
Letra e música: Lourdinha Lima Medeiros

Batanana sarapananá tana

Batanana sarapaná tana

Sarapananá, sarapananá, ananá, ananá.
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Batanana sarapananá tana
Lourdinha Lima Medeiros
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Menina feliz
Letra e música: Lourdinha Lima Medeiros

1ª. VOZ - SOPRANINOS

Olha a menina que corre,

Vai para a rua brincar,

Com seus cabelos bem soltos

Que o vento faz balançar.

Menina feliz

É sempre assim.

É tudo lindo, é tudo tão bom.

E mesmo se chora,

Depois é contente

E o sorriso desperta 

Que nem lua crescente,

E o sorriso desperta 

Que nem lua crescente.

2ª. VOZ - CONTRALTINOS

Vai pra rua só brincar,

Cabelos bem soltos balançar.

Menina! Menina!

É tudo lindo,

É tudo tão bom, tão bom.

Ai, ai! 

Depois é contente

E o sorriso desperta 

Que nem lua crescente,

E o sorriso desperta 

Que nem lua crescente.
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Menina feliz
Lourdinha Lima Medeiros
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Quem já pintou o sete
Letra e Música: Lourdinha Lima Medeiros (*)

Quem já pintou o sete pode agora responder 

a pergunta que eu vou fazer:

- O que é, o que é?

Quem já pintou o sete pode agora responder 

a pergunta que eu vou fazer:

O que é, o que é?

Você corta na metade e nada resta, na verdade.

O que é, o que é?

Você corta na metade e nada resta, na verdade.

O que é, o que é?

É o oito, ou não é?

(*) Letra baseada em texto do folclore brasileiro
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Quem já pintou o sete
(Modo Mixolídio)

Lourdinha Lima MedeirosLourdinha Lima Medeiros
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É Natal
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 É Natal
Letra e música: Lourdinha Lima Medeiros

É Natal, é Natal, nasceu Jesus!

É Natal, é Natal, nasceu Jesus!

Bate o sino da igrejinha:

Blim blom, blim blom!

Toda a cidade se enche de luz!

É Natal! Nasceu Jesus!

(IMPROVISAÇÕES COM SONS DE SINOS)
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 É Natal
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O tempo passou tão depressa
Letra e música: Lourdinha Lima Medeiros

O tempo passou tão depressa

Que eu nem senti passar

E a aula que foi tão boa

Agora vai terminar,

E a aula que foi tão boa

Agora vai terminar.

Digo tchau pra você:

-Tchau, tchau!

Também digo pra você:

-Tchau! tchau!

Me despeço de todos com beijinhos.

(SONS DE DOIS BEIJOS)

Vou pra casa com vontade de fi car

Vou pra casa com vontade de fi car.
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O tempo passou tão depressa
Lourdinha Lima Medeiros
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