
 
 
 

 
Copyright 2021 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

ARTE – AULA 2 

 

Linguagem: Música. 

Objetos do Conhecimento: Contextos e práticas. 

 

Familiares ou responsáveis, caso seja necessário leiam as comandas em voz alta. 

 

Na atividade anterior, descobrimos os gostos musicais que temos e também os gostos 

musicais das pessoas que moram em nossa casa. Agora, vamos apreciar uma música que é 

também uma brincadeira. Você conhece “Escravos de Jó”? Essa música também tem um contexto 

histórico e você pode pesquisar na internet, em livros, conversando e trocando ideias com os 

adultos. Quem era “JÓ”? Quem era o povo escravizado de JÓ?  

 

1- Cante a música “Escravos de Jó” e se algum familiar ou responsável estiver por perto, 

convide-o para cantar e brincar junto com você.  

 

Escravos de Jó 

Domínio público 

 

Escravos de Jó 

Jogavam caxangá 

Tira, põe 

Deixa ficar 

 

Guerreiros com guerreiros 

Fazem zigue-zigue-zá 

Guerreiros com guerreiros 

Fazem zigue-zigue-zá 

 

2- Você conhece essa música? Registre em que momento aprendeu a música e o nome da 

pessoa que te ensinou. 
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3- Vamos brincar de escravos de Jó? Observe o passo a passo. 

a) Aprenda a letra da música e, se for possível, veja o vídeo a seguir, (Assistir até o 1’05’’):  

 Link: https://youtu.be/IZbrqJJmr-w 

b) Convide todas as pessoas que moram com você para brincar. Todos se sentam em 

círculo e cada pessoa recebe uma pedrinha ou outro objeto pequeno, que será passado 

de um integrante para o outro em uma coreografia de vai e vem seguindo o ritmo da 

música “Escravos de Jó”. 

c) Quando a música disser “escravos de Jó jogavam caxangá” todos os jogadores vão 

passando as pedras para o outro do lado direito, de forma que cada jogador fique 

sempre com uma pedrinha só. 

d) Quando a música disser “tira”, cada um levanta a pedra que está em suas mãos, 

deixando as mãos para cima. 

e) Quando a música disser “põe”, cada jogador deve colocar a pedra de novo no chão, à 

sua frente.  

f) Quando a música disser “deixa ficar”, todos apontam com o dedo indicador para a pedra 

no chão.  

g) Quando a música disser “guerreiros com guerreiros”, todos voltam a passar a pedra 

para a direita. 

h) Quando a música disser “fazem zigue”, todos os jogadores colocam a pedra na frente 

do jogador à direita, mas não soltam. 

i) No próximo “zigue”, todos colocam a pedra à frente do jogador à esquerda, mas não 

soltam. 

j) E por fim, quando a música disser “zá”, todos colocam a pedra à frente do jogador à 

direita novamente. 

 

Saiba Mais 

Escravos de Jó é um jogo infantil de cantiga de roda que exige principalmente as habilidades de 

agilidade e concentração. O ritmo da música, marcando os tempos fortes, normalmente nas últimas 

sílabas de cada estrofe, ajudam a dar o ritmo da brincadeira, sempre marcada por muita diversão. 

https://youtu.be/IZbrqJJmr-w

