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Transmitidas oralmente de geração para geração, 
desde os tempos coloniais, as parlendas fazem 
parte do folclore brasileiro. Em geral têm cunho 
infantil, são ritmadas e de fácil memorização. Por 
causa dessas características são muito utilizadas 
como estratégia auxiliar à alfabetização.

Neste livro as crianças, mesmo as pequenas, con-
seguem “ler” as parlendas memorizadas, o que é 
um incentivo à aquisição da leitura convencional. 

Os desenhos remetem as crianças às parlendas 
conhecidas e as desafi am a decifrá-las. Dessa 
forma, elas se sentem leitoras de um texto. 

O adulto pode apresentar as parlendas ins-
tigando as crianças a complementá-las com 
a leitura das imagens, o que faz com que 
elas se envolvam no jogo. A busca, ao fi nal 
da página, das palavras que representam 
os desenhos, é para as crianças que estão  
realmente envolvidas no decifrar o código da 
leitura e da escrita.

Brincar com parlendas é muito divertido, e este livro, 
Meio-dia macaco assobia, que traz desenhos em 
lugar de palavras-chave, quer que a brincadeira, 
a leitura e a adivinhação façam parte desse jogo. 
Bom divertimento!
    

Bel Linares

Nota dos autores: Não foi empregada a pontuação usual 
para não interferir na leitura, pois as frases são compostas 
por desenhos e palavras; as expressões “nós vai casá” 
e “a gente é fraco” vão assim grafadas para seguir a 
tradição oral e preservar o sabor original.

BRINCANDO COM
PARLENDAS

BOTÃO

GATO

BRUXA

O adulto pode apresentar as parlendas ins-

da página, das palavras que representam 
os desenhos, é para as crianças que estão  
realmente envolvidas no decifrar o código da 
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SOU PEQUENININHA

DO TAMANHO DE UM

MAS LEVO NO BOLSO

E NO

BOTÃO
MAMÃE

CORAÇÃO
PAPAI
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