
Poema de Cecília Meireles:  

Colar de Carolina 

 

Com seu colar de coral, 

Carolina  

corre por entre as colunas 

da colina. 

  

O colar de Carolina 

colore o colo de cal, 

torna corada a menina. 

  

E o sol, vendo aquela cor 

do colar de Carolina,  

põe coroas de coral 

  

nas colunas da colina. 

 

● Prepare um colar que seja vistoso. O cordão pode ser feito com barbante, fio de 

couro, tira de camurça ou uma correntinha de bijuteria. Os pingentes podem ser 

produzidos com rolinhos de papel cartão, folhas de revista, tecido feltro ou com 

linha de lã. São inúmeras as possibilidades de confecção utilizando materiais 

reciclados, baratos e de fácil acesso, então seja criativo!  

 

Parlenda: 

O macaco foi à feira 

 

O macaco foi à feira 

Não sabia o que comprar. 

Comprou uma cadeira 

Pra comadre se sentar. 



A comadre se sentou, 

A cadeira esborrachou. 

Coitada da comadre 

Foi parar no corredor. 

 

● Uma versão para essa parlenda é de substituir a palavra comadre pelo nome da 

criança: 

 

O macaco foi à feira 

Não sabia o que comprar. 

Comprou uma cadeira 

Pra ___________ se sentar. 

A ___________ se sentou, 

A cadeira esborrachou. 

Coitada da ___________ 

Foi parar no corredor. 

 

● Separe uma cadeira ou banco que seja apropriado ao uso pelos bebês. Selecione 

um pedaço de tecido ou papel pardo para representar o rabo de um macaco e 

faça com que este material possa ser usado na cintura dos bebês nas 

brincadeiras com a parlenda sugerida. 

 

Cantiga Popular: 

Borboletinha 

 

Borboletinha tá na cozinha 

fazendo chocolate 

para a madrinha 

 

Poti, poti 

perna de pau 



olho de vidro 

e nariz de pica-pau pau pau 

 

● Elabore a representação das asas de uma borboleta com um tecido de sua 

preferência. Faça as adaptações necessárias para que este material seja usado 

com conforto e segurança, de modo que o professor possa amarrar uma ponta 

em cada punho de seu braço e o meio do tecido, no pescoço. Proporcionando 

movimento as asas ao mexer o braço para cima e para baixo ou para frente e 

para trás. 


