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Dedicamos este livro para Lala e todos aqueles 
que nos acompanham nas brincadeiras da vida.

Em especial, às luzes de nossa inspiração,  
nossos filhos: Nathan, Jacques e Ana Clara.



Livro meu muito amado 
tesouro do meu saber 
FoLgarei de te encontrar 
no dia em que te perder



ApreSentAção

Quem não gosta de brincar com as palavras? Uni duni tê, Lá 
em cima do piano, Hoje é domingo... São algumas das brincadei-
ras que sempre lembramos!

Palavras que ganham ritmo quando as recitamos e que nos dão 
prazer. Por isso as repetimos tantas e tantas vezes com amigos, 
familiares ou sozinhos, quando queremos brincar de correr, de pas-
sar o tempo, de lembrar, de escolher ou simplesmente de dizer!

As parlendas são versos que aprendemos com outras crianças 
ou com os adultos e que passam a fazer parte de nossa vida. 
Aprendemos ouvindo e falando, e por esse motivo dizemos que 
as parlendas são parte da literatura oral de nosso povo. 

Ao longo do tempo, e em diferentes lugares, a mesma parlenda 
pode ser recitada com variações – palavras saem, outras entram, 
mas a brincadeira e o ritmo continuam!

Neste livro, você encontrará parlendas para brincar de escolher 
(uma pessoa, um objeto, uma brincadeira); para brincar de dizer 
(aquelas que nos fazem enrolar a língua e dar gargalhadas); para 
brincar com a memória (lembrar a ordem das palavras); para brin-
car com os números (aprender sua sequência); e para brincar com 
as quadrinhas (parlendas com quatro versos que rimam).







amanhã é domingo 
pé de cachimbo 
gaLo monteiro 
pisou na areia 
a areia é Fina 
que deu no sino 
o sino é de prata 
que deu na barata 
a barata é de ouro
que deu no besouro
o besouro é vaLente
que deu no tenente
o tenente é moFino
e deu no menino
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