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Atividade: Música “Brincadeiras de criança” 

A música desenvolve diferentes habilidades como: o raciocínio, a criatividade, 

promove a autodisciplina e desperta a consciência rítmica e estética, além de 

desenvolver a linguagem oral, a afetividade, a percepção corporal e também 

promove a socialização. 

Quantas telas Ivan Cruz pintou, e todas relembram a infância, as brincadeiras. 

Elas revelam o olhar cuidadoso e afetuoso para com as crianças. 

O Ivan Cruz além de pintar telas, escreve músicas, ele fez uma canção 

chamada “Brincadeiras de criança”. 

Hoje vamos ouvir a música “Brincadeiras de criança” que faz referência a todas 

as obras Ivan Cruz. 

 

Obra: A praça 

Materiais necessários: Celular, tablet ou notebook. 

Como realizar a atividade: Prepare um lugar com bom espaço livre, para que 

junto com seu filho (a) possam ouvir a música e dançar. 

 

Acesse o link abaixo e divirtam-se! 

https://www.youtube.com/watch?v=r3nartABXEw 

https://www.youtube.com/watch?v=r3nartABXEw


 
 

Disponibilizamos também a letra da música 

 

Letra da música: “Brincadeiras de criança” - Ivan Cruz 

 

Esta noite eu tive um sonho... 

Sonhei que brincava numa linda Praça 

Um menininho, brincando, jogava botão, 

Outro soltava pipa e mais outro, bolinha de sabão. 

As menininhas brincavam de roda 

- Terezinha de Jesus 

E brincavam sem parar. 

E quando acordei fui também logo brincar. 

 

Amarelinha, 

Atiradeira, 

Bafo-bafo, 

Bambolê. 

Cambalhota, 

Patinete, 

Vem brincar que é pra valer!! 

Toda cidade tem uma Praça 

E toda Praça tem brincadeiras de criança 

Ioiô 

Jogo da velha, 

Pião, 

Peteca 

E garrafão 

E um monte de crianças, bagunçando de montão. 

Quem nunca brincou de jogar bola de gude, 

Quem não soltou balão em São João, 

Não sabe na verdade a alegria de brincar, 

Então vem prá cá, 

Brincadeiras de Criança. 

 

Pique esconde, 

Perna de pau, 

Cabra-cega, 

Cadeirinha, 

Finca, 



 
Arapuca 

Sai pra lá que a vez é minha!!! 

E quem nunca brincou de jogar bola de gude, 

Quem não soltou balão em São João, 

Não sabe na verdade a alegria de brincar, 

Então vem prá cá, 

Brincadeiras de Criança. 

 

Amarelinha, 

Atiradeira, 

Bafo-bafo, 

Bambolê. 

Cambalhota, 

Patinete, 

Vem brincar que é pra valer! 

 


