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ARTE – AULA 4 

 

Linguagem: Música. 

Objetos do conhecimento: Materialidades. 

 

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

 

Dando sequências as atividades com músicas populares, iremos brincar com a música 

Samba Lelê. Então, para iniciar, cante a música ou ouça no vídeo disponível em:  

 

Link: https://youtu.be/_Tz7KROhuAw 

 

Veja um trecho da música abaixo: 

 

Samba Lelê 

Cantigas Populares 

 

Samba Lelê tá doente 

Tá com a cabeça quebrada 

Samba Lelê precisava 

É de umas boas lambadas 

 

Samba, samba, samba, ô Lelê 

Samba, samba, samba, ô Lalá 

Samba, samba, samba, ô Lelê 

Pisa na barra da saia, ô Lalá 

 

1- Você conhece essa música? Você já dançou ou brincou com ela? 

  

  

https://youtu.be/_Tz7KROhuAw


 
 
 

 
Copyright 2021 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

2- Qual das músicas apresentadas até agora (Escravos de Jó, Alecrim Dourado e Samba Lelê) 

você gosta mais? 

  

  

 

3- Qual o estilo musical é falado durante a música Samba Lelê? 

a) Pagode. 

b) Sertanejo. 

c) Forró. 

d) Samba. 

 

4- Vamos brincar com a música Samba Lelê? Observe o passo a passo e tente fazer 

enquanto canta a música. 

Você vai precisar de: 

• 1 copo de acrílico ou plástico duro, ou então 1 embalagem de plástico, como potes de 

achocolatado, ou uma lata. 

a) Convide seus familiares para brincar com você e façam uma roda. Sentem-se no chão 

ou outro espaço em que possam bater os copos. 

b) Em seguida, acompanhando o ritmo da música, vocês irão bater os copos enquanto a 

música acontece, todos no mesmo ritmo, e, assim como no jogo escravos de Jó, 

passarão os copos para os colegas a cada batida. Ficou com dúvida? Observe o vídeo 

a seguir com o passo a passo:  

 

Link: https://youtu.be/13UXhKgjr34 

c) Caso você não possa ver o vídeo, cante cada estrofe batendo o copo de cabeça para 

baixo no chão e passando para a pessoa do lado. 

  

https://youtu.be/13UXhKgjr34

