
 1 

           Autoras: 
Claudete Aparecida Simioni (Campo Bonito) 
Carmen Terezinha Baumgartner(Cascavel) 
 

 

 

      1-APRESENTAÇÃO DE UMA SITUAÇÃO  

 

Professor(a): 

 

Converse com os alunos sobre as brincadeiras de roda e faça um levantamento sobre o que eles 

sabem. Ou seja, quem brinca quem já viu alguém brincar, como é... Conte que essa brincadeira 

está correndo risco de “extinção” devido a tantas brincadeiras modernas de hoje em dia.  

Convide-os a fazer um trabalho com o objetivo de incentivar a preservação desse tipo de 

brincadeira e para conhecer um número maior de cantigas de roda. Como situação real de uso 

você pode combinar com seus alunos que ao final do trabalho será dramatizada uma cantiga 

para apresentar às outras turmas de 1º ano, Assim, você estaria direcionando um trabalho 

voltado para a oralidade . Para o trabalho com o gênero escrito será feito uma paródia com uma 

cantiga que ficará exposta em cartazes com ilustrações no mural da escola. A paródia produzida 

também pode ser dramatizada junto com a versão original. 

 

 

2-SELEÇÃO DE UM GÊNERO TEXTUAL  

 

 

  

2.1 RECONHECIMENTO DO GÊNERO SELECIONADO 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

GÊNERO TEXTUAL “CANTIGA DE RODA”  

 

(1º ano )  
 

Professor(a): 

 

Leve os alunos ao pátio e os ensine algumas brincadeiras de roda. Aproveite o momento 

para investigar o que eles já conhecem sobre o gênero propiciando um tempo para 

socialização onde cada um, que queira, demonstre aos colegas outras cantigas que eles 

saibam além das que você ensinou. Cantem, brinquem façam juntos a coreografia de cada 

cantiga. Caso não saibam alguma criem juntos uma forma de representação da 

brincadeira. 
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2.2 Pesquisa de textos do gênero 

 

a- Peça, aos alunos, que pesquisem, em casa, com os pais, avós (com a família), outras 

cantigas que conhecem, pedindo-lhes que as registrem por escrito e que os ensine a 

cantar. Os alunos que ainda não sabem registrar podem pedir ajuda aos pais. 

b- É importante que você, professor (a), também pesquise algumas cantigas e outras 

informações sobre esse gênero, para compartilhar com seus alunos. 

c- No dia que as crianças trouxerem a pesquisa feita em casa, explore com elas as 

cantigas apresentadas pelos pais, dando espaço para que cada aluno fale da sua e até 

ensine-a para os colegas. 

d- Contextualize historicamente as cantigas com informações que você conseguiu 

levantar e apresente também suas cantigas, se elas ainda não foram exploradas pelos 

alunos. 

e- Cole todos os textos trazidos pelos alunos num cartaz, chamando a atenção para a 

importância da escrita na preservação das cantigas, pois dessa forma elas não se 

perdem com o tempo já que é uma tradição oral. 

 

 

 

 

Professor(a): 

 

Cantigas de roda, Cirandas ou Brincadeiras de roda são brincadeiras infantis, onde 

as crianças formam uma roda de mãos dadas e cantam melodias folcloricas, podendo 

executar ou não coreografias acerca da letra da música. As cantigas de roda são 

basicamente folclóricas, tanto as brasileiras como as estrangeiras. Acredita-se que pode 

ter origem em músicas modificadas de um autor popular ou nascido anonimamente na 

população. No entanto, não há provas concretas sobre isso. Também não há como 

identificar o momento histórico de seu surgimento nem como elas vão sendo 

modificadas, adaptando-se à realidade do grupo de pessoas que as cantam.  As letras, 

melodias e ritmos são bastante lúdicos e simples envolvendo, coletivamente, várias 

brincadeiras, danças e trava-línguas.  

Do ponto de vista pedagógico, segundo alguns autores, as cantigas de roda são ótimas 

para a socialização e desinibição da criança, ao provocar o olhar frente a frente com o 

outro, o toque corporal, e a exposição consentida, pois em muitas das cantigas deve-se 

ir ao centro da roda individualmente e ser visto por todos. Além disso, desenvolvem 

também o senso de organização coletiva através da roda e o senso rítmico pela música e 

pelo movimento corporal que ela cria. 

Fonte de pesquisa: Wikipédia, a enciclopédia livre  
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01-Cai Cai Balão  

Cai cai balão, cai cai balão 

Na rua do sabão 

Não Cai não, não cai não, não cai não  

Cai aqui na minha mão ! 

  

Cai cai balão, cai cai balão 

Aqui na minha mão 

Não vou lá, não vou lá, não vou lá 

Tenho medo de apanhar ! 

 

 2- Pirulito Que Bate Bate  

Pirulito que bate bate 

Pirulito que já bateu 

Quem gosta de mim é ela 

Quem gosta dela sou eu 

  

Pirulito que bate bate 

Pirulito que já bate 

A menina que eu gostava 

Não gostava como eu 

 

03-Samba Lelê  

Samba Lelê está doente 

Está com a cabeça quebrada 

Samba Lelê precisava  

De umas dezoito lambadas 

  

Samba , samba, Samba ô Lelê 

Pisa na barra da saia ô Lalá  (BIS) 

  

04-O Cravo e a Rosa  

O Cravo brigou com a rosa 

Debaixo de uma sacada 

O Cravo ficou ferido 

E a Rosa despedaçada 

  

O Cravo ficou doente 

A Rosa foi visitar 

 

05-Capelinha de Melão  

Capelinha de Melão  

É de São João 

É de Cravo é de Rosa 

É de Manjericão 

São João está dormindo 

 

Não acorda não ! 

Acordai, acordai, acordai, João ! 

  

06-Ciranda Cirandinha 

Ciranda Cirandinha  

Vamos todos cirandar 

Vamos dar a meia volta 

Volta e meia vamos dar 

  

O Anel que tu me destes 

Era vidro e  se quebrou 

O amor que tu me tinhas  

Era pouco e se acabou 

  

Por isso dona Rosa 

Entre dentro desta roda 

Diga um verso bem bonito 

Diga adeus e vá se embora 

   

07-Atirei o pau no Gato  

Atirei o pau no gato to- to 

Mas o gato to- to 

Não morreu reu- reu 

Dona Chica cá  

Admirou-se se 

Do berro, do berro que o gato deu 

Miau !!!!!! 

 

08-Pezinho  

   Ai bota aqui 

   A i bota aqui o seu pezinho 

   Seu pezinho bem juntinho com o meu (BIS) 

Professor (a): 

Apresentamos a seguir alguns modelos de cantigas com o objetivo de auxiliá-lo em seu 

trabalho, mas vale lembrar que esse gênero é vastamente encontrado nos sites 

relacionados ao folclore brasileiro havendo também diversos materiais impressos.E, 

tendo em vista que é um gênero da modalidade oral, é comum encontrar variações, 

dependendo da região. É importante deixar isso claro aos alunos, caso aconteça. 
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O Cravo teve um desmaio  

A Rosa pôs-se a chorar 

 

  

E depois não va dizer 

Que você se arrependeu ! (BIS)  

 

 

09-Fui no Tororó 

Fui no Tororó beber água não achei 

Achei linda Morena 

Que no Tororó deixei 

Aproveita minha gente 

Que uma noite não é nada 

Se não dormir agora 

Dormirá de madrugada 

  

Oh ! Dona Maria, 

Oh ! Mariazinha, entra nesta roda 

Ou ficarás sozinha ! 

  

Sozinha eu não fico 

Nem hei de ficar ! 

Por que eu tenho o Pedro  

Para ser o meu par ! 

 

10- Marcha soldado 

Marcha Soldado 

Cabeça de Papel 

Se não marchar direito 

Vai preso pro quartel 

                                                 

O quartel pegou fogo 

A polícia deu sinal 

Acode acode, acode 

A bandeira nacional  

 

11- Escravos de Jó 

 Escravos de Jó jogavam caxangá 

Tira, bota deixa o Zé Pereira ficar. 

Guerreiros com guerreiros fazem zigue- zigue- za 

(bis) 

 

 

12-Pai Francisco 

  

Pai Francisco entrou na roda 

Tocando o seu violão 

Bi–rim-bão bão bão, Bi–rim-bão bão bão ! 

Vem de lá Seu Delegado 

E Pai Franciso foi pra prisão. 

Como ele vem todo requebrado 

Parece um boneco desengonçado 

 

13-Peixe Vivo  

Como pode o peixe vivo 

Viver fora da água fria 

Como pode o peixe vivo 

Viver fora da água fria 

 

Como poderei viver 

Sem a tua, sem a tua 

Sem a tua companhia 

Sem a tua, sem a tua 

Sem a tua companhia 

  

Os pastores desta aldeia 

Já me fazem zombaria 

Os pastores desta aldeia 

Já me fazem zombaria 

  

Por me verem assim chorando 

Por me verem assim chorando 

Sem a tua, sem a tua 

Sem a tua companhia 

Sem a tua, sem a tua 

Sem a tua companhia 

 

14- A Barata diz que tem 

 

A Barata diz que tem sete saias de filó 

É mentira da barata, ela tem é uma só 

Ah ah, ah, oh.oh.oh, ela tem é uma só ! 

  

A Barata diz que tem um sapato de veludo 

É mentira da barata, o pé dela é peludo 

Ah ah ah, oh.oh.oh, o pé dela é peludo ! 

  

A Barata diz que tem uma cama de marfim 

É mentira da barata, ela tem é de capim 

Ah ah ah, oh.oh.oh, ela tem é de capim 

  

A Barata diz que tem um anel de formatura 

É mentira da barata, ela tem é casca dura 

Ah ah ah, oh.oh.oh, ela tem é casca dura 

  

A Barata diz que tem o cabelo cacheado 

É mentira da barata, ela tem coco  raspado 

Ah ah ah, oh.oh.oh, ela tem coco raspado 
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2.3 Seleção de textos do gênero 

 

 

 

Professor (a): depois que seus alunos já brincaram bastante e aprenderam várias cantigas, é 

hora de selecionar uma delas para desenvolver atividades de leitura e sistematização da 

escrita. Fique a vontade para escolher àquela que melhor atende suas necessidades seja de 

acordo com o nível de sua turma, preferência dos pequenos ou conforme os objetivos que 

pretende alcançar relacionados a aquisição da leitura e da escrita. Neste caso, a cantiga 

selecionada foi O CRAVO E A ROSA.  

Em se tratando de classes de 1º ano, muitas das atividades fazem parte das orientações que 

você, professor, vai ao percurso do trabalho fazendo com os alunos oralmente. Não havendo, 

portanto,  muito que o aluno registrar.  

 

2.3 Atividades de compreensão e contextualização do texto  

 

a. Levar um CD com a cantiga “O cravo e a rosa”  

b. Ouvir e cantar com os alunos  

c. Brincar no pátio com essa cantiga dramatizando-a (para isso, combinar os gestos a serem 

usados, pois a mesma será apresentada a outros colegas no final do trabalho) 

d. Pedir aos alunos se já ouviram essa cantiga, se a ouviram cantada de outra forma, qual? 

e. Falar que as cantigas fazem parte da tradição oral, por isso não há autoria, elas são de 

domínio público, podem ser modificadas conforme a região e cultura das pessoas. 

f. Discutir, oralmente, o que cada um entendeu sobre a cantiga: 

 

 Quem são as personagens da cantiga? 

 Você conhece a flor de cravo? E a rosa?  

 Você sabe o que é uma sacada? 

 O que está acontecendo entre eles? 

 Que motivo você acha que levou ele a brigar com ela? 

 O que será que os dois eram: amigos, namorados, outra coisa? 

 O que acontece com as personagens pode acontecer de verdade entre duas flores? 

 Com quem isso pode acontecer na vida real? 

 

g. Levar para a sala de aula as duas flores em questão, pois alguns alunos podem não 

conhecê-las, principalmente o cravo.  

h. Deixe-as tocar as flores, sentir o cheiro, enfim, observar bem as características, isso 

ajudará nas representações que farão. 

i. Se for possível, leva-los para ver uma casa que tenha sacada ou mostrar imagens. 

j. Usar massa de modelar para representar os principais elementos da cantiga 

 

 

 

 

 
 Fonte: 
http://www.alzirazulmira.com/cantigas.htm#marcha 
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2.4 Compreensão da orientação e alinhamento da escrita 

 

a. Transcrever a cantiga selecionada no quadro (você, professor (a), escreve para os 

alunos, de acordo com a letra legível, chamando a atenção para a organização da 

escrita – de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

 

b. Apresentar a letra da cantiga, primeiramente, com gravuras no lugar de algumas 

palavras (as que estão destacadas abaixo) para que os alunos façam reconhecimento e 

associação das imagens com o que elas representam. 

 
 

c. Substituir as gravuras pelos nomes delas. Isso 

pode ser feito em outro cartaz ou ao lado da 

cantiga já apresentada.. 

 

 

2.6 Demonstração da função de segmentação e dos 

espaços em branco  

 

Ao transcrever o texto no quadro, além da leitura pausada 

(articulada) das palavras, chame a atenção dos espaços 

em branco para separação de cada palavra registrada. 

  

 

                       

ATIVIDADES DE ANÁLISE LINGUÍSTICA 

 

1- Observe as palavras destacadas na letra da cantiga que você tem no caderno. 

 

 

a- Com a  ajuda do(a)  professor(a), leia atentamente os 

pares de palavras e anotem o que foi possível perceber 

em relação ao som delas. 

______________________________________________

______________________________________________ 

b- Agora pinte da mesma cor as rimas que são iguais, ou 

seja, as palavras que terminam com o mesmo som. 

 

c- Encontre uma rima para cada palavra da tabela abaixo: 

 

ROSA 

 

DOENTE 
 

BRIGOU FERIDO CHORAR 

 

 

    

O CRAVO E A ROSA 

 
O CRAVO BRIGOU COM A ROSA 

DEBAIXO DE UMA SACADA. 

 

O CRAVO SAIU FERIDO 

E A ROSA DESPEDAÇADA. 

 

O CRAVO FICOU DOENTE 

A ROSA FOI VISITAR. 

 

O CRAVO TEVE UM DESMAIO 

E A ROSA PÔS-SE A CHORAR. 

 

 

 

QUANDO AS PALAVRAS TERMINAM COM O 

MESMO SOM, DIZEMOS QUE ELAS FORMAM 

UMA RIMA. 

O CRAVO E A ROSA 

 
O CRAVO BRIGOU COM A ROSA 

DEBAIXO DE UMA SACADA. 

 

O CRAVO SAIU FERIDO 

E A ROSA DESPEDAÇADA. 

 

O CRAVO FICOU DOENTE 

A ROSA FOI VISITAR. 

 

O CRAVO TEVE UM DESMAIO 

E A ROSA PÔS-SE A CHORAR. 
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d- Que outras palavras vocês conhecem que terminam com o mesmo som? Vamos fazer uma 

lista com a ajuda da professora? Que tal começar pelos nomes dos colegas? Há na classe algum 

colega  cujo nome forma rima com o nome de outro? 

Ex. LUCIANA – ANA BEATRIZ – LUIZ  ou  LUIS 

 

Obs. Os alunos vão falando e o professor, mais uma vez, é o escriba. Lista as palavras ditas no 

quadro, destacando as rimas. Depois pode pedir para que os alunos as registre no caderno. 

 

 

ATIVIDADES DE SISTEMATIZAÇÃO DA ESCRITA 

 

Estas atividades propiciarão o reconhecimento das unidades fonológicas como sílabas, 

rimas, terminações de palavras... 

 

b. Uma vez transcrita a cantiga no quadro, peça para que os alunos a registre no caderno, se 

eles já conseguirem fazer isso, caso contrário, forneça cópias. 

c. Desenvolva atividades de leitura, de decodificação e de reconhecimento das partes do 

texto. Para isso, sugerimos alguns exercícios de fatiamento do texto. 

Para realizar as atividades 1,2 e 3 é preciso que você, professor (a) siga as orientações a seguir: 

 

 Você vai precisar de três cópias do texto, que pode ser feito em pequenas fichas. 

Divida a primeira em estrofes:  

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

1- Em duplas ou individualmente, distribua a cantiga já fatiada para as crianças. Coloque o 

CD para tocar a música e peça para que os alunos organizem as estrofes na ordem em que 

elas são cantadas. 

 

 Agora divida a cantiga em versos e entregue um verso para cada criança, ou 

dupla: 

Ex. 

  

 

 

 

  

 

 

2- Oriente os alunos a ir até o cartaz com a cantiga completa e localizar onde há um verso 

igual ao que está na sua ficha. 

O CRAVO BRIGOU COM A ROSA 

DEBAIXO DE UMA SACADA. 

 

O CRAVO SAIU FERIDO 

E A ROSA DESPEDAÇADA. 

 

O CRAVO FICOU DOENTE 

A ROSA FOI VISITAR. 

 

O CRAVO TEVE UM DESMAIO 

E A ROSA PÔS-SE A CHORAR. 

 

O CRAVO BRIGOU COM A ROSA  

 

 

O CRAVO SAIU FERIDO 

 

O CRAVO TEVE UM DESMAIO  

 

 

A ROSA PÔS-SE A CHORAR  
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 Faça o mesmo com as palavras do texto: 

 

 

  

 

 

3- Distribua o texto separado em palavras e peça para que eles localizem, no texto completo, 

a palavra correspondente. 

 

4-  Encontre outras palavras que comecem  com  as mesmas letras iniciais da palavra em 

destaque  

 

 

 

RODA 

ROSANE 

5- O que acontece se trocarmos a segunda sílaba da palavra ROSA  pelas silabas abaixo? 

Troque depois  leia. 

 

DA MA DO BÔ ÇA 

RO____ 

 

RO____ 

 

RO____ 

 

RO____ 

 

RO____ 

 

 

6- O que aconteceu? Converse com seus colegas e professor. 

 

 Com a participação dos alunos a partir de palavras que eles já conhecem monte uma 

tabela com palavras das famílias silábicas formadas com a letra R, de preferência comece 

com os nomes dos alunos, se houver.  

 

     RA RE RI RO RU 

 

RATO 

RAPOSA 

..... 

 

 

REMOTO 

RENATA 

..... 

 

 

RIMA 

RITA 

..... 

 

 

ROSA 

RODA 

 

RUTE 

RUBI 

..... 

 

 

 

CRAVO  

 

 

ROSA  

 

 

SACADA  

 

 

FERIDO  

 

 

BRIGOU  

 

 

ROSA  

 

 

Professor (a): 

Você pode aproveitar a oportunidade para mostrar outras construções com a letra  R.  

                                  

                                    

 

 

 

 

 

O grau de exigência na hora da sistematização é você quem faz levando em 

consideração a necessidade e o nível de aprendizagem  de sua classe. 

C+R 

CRAVO 

CREME 

CRIME 

B+R 

BRIGOU 

BRIGA 

BRUXA 
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 É importante, professor (a), que cada palavra dita seja transcrita de forma que a criança 

relacione-a com a forma escrita. Além disso, destaque a sílaba inicial com giz colorido, 

chamando a atenção para a sua forma fonética e gráfica. E oriente o registro da mesma no 

caderno. 

 

 

7- Vamos jogar bingo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- A professora vai ditar algumas das palavras que vocês copiaram no bingo. Porém, agora 

você vai escrevê-las sem copiar. Ouça bem o que a professora falar e escreva registre do 

jeito que você conseguir. 

 

   RATO   RITA    RODA ROSA  RAUL ...  

 

 

 

 

 

9- Pesquise em jornais ou revistas diferentes formas de se escrever a letra R. Recorte e cole 

no caderno. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

10- Recorte figuras cujos nomes tenham a letra R e, junto com a professora ,façam um cartaz 

para expor na sala.Destaque a silaba onde o R aparece. 

 

 

 

 

RATO RITA 

RUBI RODA 

ROSA RIMA 

RUTE 

  

RAUL 

R  r r  

r    R        

 Pegue uma folha sulfite e dobre em oito partes 

iguais formando uma cartela. 

 Escolha oito palavras do exercício anterior. 

 Copie, com letra legível, uma palavra em cada 

retângulo da cartela. 

 A professora vai sortear as palavras e quem tiver 

a palavra dita por ela vai fazendo um X no 

retângulo. 

 É vencedor quem conseguir marcar as oito 

palavras primeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observe as palavras que vocês escreveram no 

exercício anterior e escolha oito delas. 

 Copie uma palavra em cada retângulo da cartela 
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11- A professora vai lhe entregar uma letra R do alfabeto móvel. 

Contorne-a e pinte seu interior. 

 

                          

 Distribua o alfabeto móvel para que os alunos tentem montar palavras usando a letra em 

questão. 

 

 Professor (a), usando uma corda faça o contorno da letra R no chão. Peça para que todos 

os alunos andem sobre a letra. Essa é uma atividade simples de coordenação motora 

ampla, que os ajudará no traçado da letra. 

 

 Esses são apenas alguns exemplos, o professor pode trabalhar conforme a necessidade e 

desenvolvimento de seus alunos. 

 

 

4- PRODUÇÃO ESCRITA DO GÊNERO 

 

 

4.1 Representação do gênero trabalhado utilizando  desenhos 

 

 

1. Leia cada estrofe da cantiga e faça uma ilustração representando o que está escrito, 

lembre que seus desenhos serão expostos num painel para que mais pessoas possam 

apreciar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATO 

 

CRAVO 

 

ROSA 
 

RELÓGIO 
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O CRAVO BRIGOU 

COM A ROSA 

DEBAIXO DE UMA 

SACADA. 

 

O CRAVO SAIU 

FERIDO 

E A ROSA 

DESPEDAÇADA. 

 

 

O CRAVO FICOU 

DOENTE 

A ROSA FOI 

VISITAR. 

 

O CRAVO TEVE UM 

DESMAIO 

E A ROSA PÔS-SE A 

CHORAR. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Professor(a), você define com seus alunos qual o suporte de circulação dos desenhos. Pode 

ser em folha sulfite , cartolina, papel cartão, papel craft etc. Eles podem também fazer em 

grupos , cada aluno ilustrando uma estrofe. Vocês decidem o que for mais conveniente.   

 

 

  2- Propor aos alunos modificar um pouco a cantiga, pois a mesma é um pouco triste 

apresenta uma briga entre as personagens.  Então sugira a troca de algumas palavras de forma 

que não haja mais briga e, sim uma troca de carinhos. 

 

 O professor pode dar sugestões para iniciar e depois ouvir os alunos e, coletivamente, 

montar no quadro o texto trocando algumas palavras. 

Ex. No lugar da palavra brigou o que podemos colocar? Então você sugere: BEIJOU, 

ABRAÇOU...dai em diante deixa que eles digam. 

 

 

 

 Preferimos não sugerir  as demais alterações 

para que não haja uma indução no trabalho. 

Com certeza seus alunos farão isso com mais 

propriedade do que possamos imaginar. 

 Ensaiar também uma dramatização com a 

paródia para ser apresentada no momento da 

circulação. 

 Lembrem que ela também vai ser exposta 

junto com os desenhos da versão original, por 

isso é necessário transcrevê-la em cartaz. 

 

 

 

 

 

 

O CRAVO BEIJOU A ROSA 

DEBAIXO DE UMA ESCADA. 

 

O CRAVO SAIU ........................ 

E A ROSA .................................. 

 

O CRAVO FICOU ..................... 

A ROSA ................................. 

 

O CRAVO ............................. 

E A ROSA ............................... 
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5-CIRCULAÇÃO DO GÊNERO ESCRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Depois desenhos produzidos e devidamente identificados pelos autores, monte 

um mural para tornar pública esta produção.  

b. Exponha também a paródia feita pela classe. 

 

 

5.1CIRCULAÇÃO DO GÊNERO ORAL 

 

Após ter combinado com as professoras de outras salas de 1º ano leve os alunos para que 

apresentem a cantiga original e a paródia feita pelos alunos dramatizando-as, conforme  já foi 

combinado no inicio do trabalho com a SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor(a): este é considerado um dos momentos mais importante da SD, pois 

é quando ela realmente se concretiza e quando se consolida a função social da 

escrita. Portanto, em hipótese alguma essa etapa deve ser esquecida.  

 Relembre seus alunos da proposta inicial que era expor os desenhos e a paródia 

em local de circulação da comunidade escolar  e apresentar a dramatização da 

cantiga para outra sala. 
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