
10 MARCHINHAS 
DE CARNAVAL 

PARA IMPRIMIR!

USE
MARCHINHAS 

DE 
CARNAVAL

O carnaval chegou 
e você pode ajudar a estimular 
as funções mentais do idoso 

que você acompanha e/ou cuida.



de 10 atividades simples

usando letras de marchinhas clássicas 

DE CARNAVAL 

Aqui você encontrará a sugestão

para você usar com o idoso.



1. Faça uma lista com o idoso com o nome das marchinhas 
de Carnaval;

2. Peça que ele escreva ou copie a letra da marchinha prefe-
rida;

3. Coloque-o para ouvir a música. Pare a música e peça para 
o idoso completar a letra;

4. Peça o sinônimo de algumas palavras;

5. Peça ao idoso que destaque palavras que começam com a 

mesma letra;

6. Peça para que o idoso elimine das letras as palavras inicia-
das por vogais ou determinada consoante e leia a letra em voz 
alta;

7. Peça que o idoso organize na sequência correta os car-
tões com trechos das músicas;

8. Pesquise com o idoso os autores e anos das marchinhas;

9. Pesquise com familiares outras marchinhas;

     Pesquise junto com o idoso imagens que tenham relação 
com as marchinhas;

3

4
5

2

10

1

6

7

8
9

atividades



Lembre-se sempre 
que o desafio cognitivo

deve ser contextualizado
 de acordo com a história 
do cliente e as atividades 

realizadas e graduadas
considerando o perfil das funções 

cognitivas do cliente.

COMBINADO?



Ó ABRE ALAS
                             

Ó abre alas

Que eu quero passar

Ó abre alas

Que eu quero passar

Eu sou da Lira

Não posso negar

Eu sou da Lira

Não posso negar

Ó abre alas



Que eu quero passar

Ó abre alas

Que eu quero passar Rosa de Ouro

É que vai ganhar

Rosa de Ouro



1. Faça uma lista com o idoso com o nome das marchinhas 
de Carnaval;

2. Peça que ele escreva ou copie a letra da marchinha prefe-
rida;

3. Coloque-o para ouvir a música. Pare a música e peça para 
o idoso completar a letra;

4. Peça o sinônimo de algumas palavras;

5. Peça ao idoso que destaque palavras que começam com a 

mesma letra;

6. Peça para que o idoso elimine das letras as palavras inicia-
das por vogais ou determinada consoante e leia a letra em voz 
alta;

7. Peça que o idoso organize na sequência correta os car-
tões com trechos das músicas;

8. Pesquise com o idoso os autores e anos das marchinhas;

9. Pesquise com familiares outras marchinhas;

     Pesquise junto com o idoso imagens que tenham relação 
com as marchinhas;

CACHAÇA É ÁGUA

Você pensa que cachaça é água?

Cachaça não é água não

Cachaça vem do alambique

E água vem do ribeirão

Você pensa que cachaça é água?

Cachaça não é água não

Cachaça vem do alambique

E água vem do ribeirão

Pode me faltar tudo na vida



Arroz, feijão e pão

Pode me faltar manteiga

E tudo mais não faz falta não

Pode me faltar o amor

(Disto eu até acho graça)

Só não quero que me falte

A danada da cachaça

Você pensa que cachaça é água?

Cachaça não é água não

Cachaça vem do alambique

E água vem do ribeirão



MAMÃE EU QUERO

Mamãe eu quero, mamãe eu quero

Mamãe eu quero mamar

Dá a chupeta, dá a chupeta

Dá a chupeta pro bebe não chorar

Dorme filhinho do meu coração

Pega a mamadeira e vem entra pro meu cordão

Eu tenho uma irmã que se chama Ana

De piscar o olho já ficou sem a pestana

Olho as pequenas mas daquele jeito

Tenho muita pena não ser criança de peito

Eu tenho uma irmã que é fenomenal

Ela é da bossa e o marido é um boçal



Foi a camélia que caiu do galho

Deu dois suspiros e depois morreu

Vem, jardineira! Vem, meu amor!

Não fiques triste que este mundo todo é seu

Tu és muito mais bonita

Que a camélia que morreu



A JARDINEIRA

Oh, jardineira, por que estais tão triste?

Mas o que foi que te aconteceu?

Foi a camélia que caiu do galho

Deu dois suspiros e depois morreu

Foi a camélia que caiu do galho

Deu dois suspiros e depois morreu

Oh, jardineira, por que estais tão triste?

Mas o que foi que te aconteceu?

Foi a camélia que caiu do galho

Deu dois suspiros e depois morreu



CABELEIRA DO ZEZÉ

Olha a cabeleira do Zezé

Será que ele é?

Será que ele é?

Olha a cabeleira do Zezé

Será que ele é?

Será que ele é?

Será que ele é bossa nova?

Será que ele é Maomé?

Parece que é transviado



Allah-la Ô

Allah-lá-ô, ô ô ô ô ô ô

Mas que calor, ô ô ô ô ô ô

Atravessamos o deserto do Saara

O sol estava quente

Queimou a nossa cara

Allah-lá-ô, ô ô ô ô ô ô

Viemos do Egito

E muitas vezes

Nós tivemos que rezar

Allah! allah! allah, meu bom allah!

Mande água pra ioiô



Foi a camélia que caiu do galho

Deu dois suspiros e depois morreu

Vem, jardineira! Vem, meu amor!

Não fiques triste que este mundo todo é seu

Tu és muito mais bonita

Que a camélia que morreu

Mande água pra iaiá

Allah! meu bom allah



Me dá um dinheiro aí

Me dá um dinheiro aí!

Não vai dar?

Não vai dar não?

Você vai ver a grande confusão

Que eu vou fazer bebendo até cair

Me dá, me dá, me dá, oi!

Me dá um dinheiro aí!



ME DÁ UM DINHEIRO AÍ

Ei, você aí

Me dá um dinheiro aí

Me dá um dinheiro aí!

Não vai dar?

Não vai dar não?

Você vai ver a grande confusão

Que eu vou fazer bebendo até cair

Me dá, me dá, me dá, oi!

Me dá um dinheiro aí!

Ei, você aí



CIDADE MARAVILHOSA

Cidade maravilhosa

Cheia de encantos mil

Cidade maravilhosa

Coração do meu Brasil

Cidade maravilhosa

Cheia de encantos mil

Cidade maravilhosa

Coração do meu Brasil

Berço do samba e das lindas canções

Que vivem n'alma da gente



És o altar dos nossos corações

Que cantam alegremente

Jardim florido de amor e saudade

Terra que a todos seduz

Que Deus te cubra de felicidade

Ninho de sonho e de luz



Acorda,Maria Bonita

Acorda Maria Bonita

Levanta vai fazer o café

Que o dia já vem raiando

E a polícia já está de pé

Se eu soubesse que chorando

Empato a tua viagem

Meus olhos eram dois rios

Que não te davam passagem

Cabelos pretos anelados

Olhos castanhos delicados

Quem não ama a cor morena

Morre cego e não vê nada



AURORA

Se você fosse sincera,

Ôôôô, Aurora.

Veja só que bom que era,

Ôôôô, Aurora.

Um lindo apartamento

Com porteiro e elevador

E ar refrigerado

Para os dias de calor.

Madame antes do nome

Você teria agora,



Ôôôô Aurora.

Se você fosse sincera,

Ôôôô, Aurora.

Veja só que bom que era,

Ôôôô, Aurora.

Se você fosse sincera,

Ôôôô, Aurora.

Veja só que bom que era,

Ôôôô, Aurora.

Um lindo apartamento



És o altar dos nossos corações

Que cantam alegremente

Jardim florido de amor e saudade

Terra que a todos seduz

Que Deus te cubra de felicidade

Ninho de sonho e de luz

Com porteiro e elevador

E ar refrigerado

Para os dias de calor.

Madame antes do nome

Você teria agora,

Ôôôô Aurora.

Se você fosse sincera,

Ôôôô, Aurora.

Veja só que bom que era,

Ôôôô, Aurora.
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