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A chegada da Primavera II 

 

Sol de Primavera 

Beto Guedes 

 

Quando entrar setembro 

E a boa nova andar nos campos 

Quero ver brotar o perdão 

Onde a gente plantou 

Juntos outra vez 

 

Já sonhamos juntos 

Semeando as canções no vento 

Quero ver crescer nossa voz 

No que falta sonhar 

 

Já choramos muito 

Muitos se perderam no caminho 

Mesmo assim não custa inventar 

Uma nova canção 

Que venha nos trazer 

Sol de primavera 

Abre as janelas do meu peito 



 

 

 

A lição sabemos de cor 

Só nos resta aprender 

 

Já choramos muito 

Muitos se perderam no caminho 

Mesmo assim não custa inventar 

Uma nova canção 

Que venha nos trazer 

Sol de primavera 

Abre as janelas do meu peito 

A lição sabemos de cor 

Só nos resta aprender 

 

Composição: Beto Guedes / Ronaldo Bastos. 

 

Vamos cantar! 

 

Nesta atividade vamos trabalhar com uma canção muito importante para a biografia do artista que a 

interpretou e para a história da música popular brasileira.  

Conhecendo o artista: Beto Guedes, conhecido por hits como “Amor de 

Índio”, “Sol de Primavera”, “Lumiar” e “O Sal da Terra”, nasceu em Montes 

Claros – MG em 13 de agosto de 1951. Cantor, compositor e instrumentista, 

ficou conhecido por seu trabalho no Clube da Esquina, junto a Milton 

Nascimento e Lô Borges, e pelo seu grande sucesso em sua carreira individual 

iniciada em 1977, com o LP “A Página do Relâmpago Elétrico”. 

 

É importante que cantem bastante a canção acima: estamos conhecendo uma nova canção, por isso 

cante bastante oralmente e depois apontando com o dedo. A família pode cantar com a criança e 

acompanhar a canção com a letra escrita. 

 

Acesse o link abaixo para apreciação desta música: 



 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sFx8qlzEkJE 

 

Envie o vídeo da sua atividade. 

 

O envio via E-mail deve ser feito no seguinte endereço: profaelaine.arte@gmail.com 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sFx8qlzEkJE

