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Quiet Book
Livro Musical



     O Livro Musical é um tipo de Quiet Book (ou livro sensorial)
que estimula a coordenação visuo-motora e a inteligência

através de elementos de músicas infantis!
Assim, é possível brincar e cantar com a Dona Aranha,

Seu Lobato, Pintinho Amarelinho e outros.

Nesta apostila você irá encontrar os moldes do Livro Musical
confeccionado pela equipe do Projeto Kaeru,

especialmente para o Seminário do Projeto Kaeru no Japão.

Com um pouquinho de paciência e carinho, você também pode
confeccionar gastando pouco mas fazer toda diferença!

Para tornar a brincadeira mais divertida, você pode buscar
as músicas na internet e ouvir enquanto usa o Livro.

Lembre-se de que BRINCAR é ESSENCIAL 
no desenvolvimento das crianças!

Abraços da equipe do Projeto Kaeru!
2017

Obs: alguns moldes foram retirados da internet e outros desenvolvidos pela equipe.

O que é um Quiet Book -

 Livro musical?
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OS INDIOZINHOS

Os Indiozinhos

 
 

Um dois três indiozinhos

  

Quatro cinco seis indiozinhos

 

Sete oito nove indiozinhos

  

Dez num pequeno bote

 
 

Vinham navegando pelo rio abaixo

 

Quando um jacaré se aproximou

 
E o pequeno bote dos indiozinhos

  
Quase quase virou

 Um dois três indiozinhos
 Quatro cinco seis indiozinhos

 Sete oito nove indiozinh
 
os

 Dez num pequeno bote
 

 
Vinham navegando pelo rio abaixo 
Quando um jacaré se aproximou 

E o pequeno bote dos indiozinhos
 

Quase quase virou
  

Um dois três indiozinhos

 

Quatro cinco seis indiozinhos

 

Sete oito no

 

ve indiozinhos

  

Dez num pequeno bote

 
 

Um dois três indiozinhos

 

Quatro cinco seis indiozinhos

  
Sete oito nove indiozinhos

 
Dez num pequeno bote

  Vinham navegando pelo rio abaixo
 Quando um jacaré se aproximou

 E o pequeno bote dos indiozinhos
 Quase

 
quase virou

 
Quase quase virou 
Quase quase virou  

Mas não virou  



Para a construção do rio do cenário, utilizar 3 faixas
de 42 cm x 8 cm no feltro azul com ondulações. Para
as pedras, usar alguns retalhos na cor cinza.





A DONA ARANHA

Ouça a música na internet:  https://www.letras.mus.br/eliana/298090

 
 A DONA ARANHA

 A dona aranha

  Subiu pela parede

  Veio a chuva forte
  E a derrubou

 
 Já passou a chuva

  
O sol já vem surgindo   
E a dona aranha   
Continua a subir  

 

Ela é teimosa  

E desobediente
  

Sobe, sobe, sobe
 

E nunca esta contente
 

 

A dona aranha

  

Subiu pela parede

 

Veio a

 

chuva forte

  

E a derrubou

 
 

Já passou a chuva

  O sol já vem surgindo

  E a dona aranha
  Continua a subir
 

 Ela é teimosa
 

E desobediente  
Sobe, sobe, sobe 
E nunca esta contente 

 

A dona aranha  

Desceu pela parede
 

Veio a chuva forte
  

E a derrubou
 

 

Já passou a

 

chuva

  

O sol já vem surgindo

  

E a dona aranha

  

Continua a descer

 
 

Ela é teimosa

 E desobediente

  Desce, desce, desce
 E nunca esta contente

 
 A dona aranha

  
Desceu pela parede 
Veio a chuva forte  
E a derrubou 

 

Já passou a chuva  

O sol já vem surgindo
  

E a dona aranha
  

Continua a descer
 

 

Ela é teimosa

 

E desobediente

  

Desce, desce, desce

 

E nunca esta contente

 
 

A DONA ARANHA



Teia da aranha

Chuva

Aranha: Para as patas da aranha, utilizar arames flexíveis peludinhos (fechar embalagens)
Cenário:
Parede com feltro branco (quadrado de 14 cm x 16 cm)
Tijolo: retângulos com feltro laranja (2,5 cm x 5 cm)
Teia da aranha: feito com cola quente ou pode fazer com fio/lã grosso na cor preta
Sol e nuvem: não são colados na página, pois são usados conforme a música.

Sol

Sol

Corpo da
aranha

Nuvens
3x



FUI MORAR NUMA CASINHA

Fui Morar Numa Casinha

 
 

Fui morar numa casinha nhá nhá

 Infestada da da de cupim pim 
pim

 Saiu de lá lá lá uma lagartixa xá
 

Olhou pra mim olhou pra mim e 
fez assim  

Hum Hum  
 

Fui morar numa casinha nhá nhá
 

Enfeitada da da de florzinha nha 
nha

 

Saiu de lá lá lá uma princesinha 
nhá nhá

 

Olhou pra mim olhou pra mim e 
fez assim

 Smack Smack
 

 
Fui morar numa casinha nhá nhá 
Infestada da da de morceguinho 
nho nho 

Saiu de lá lá lá uma bruxinha nhá 
nhá

 

Olhou pra mim olhou pra mim e 
fez assim

 

Ha Ha Ha

 
 







O SÍTIO DO SENHOR LOBATO



 
O Sítio do Seu Lobato

 
 Seu lobato tinha um 

sítio
 Ia, ia, ô!

 E nesse sítio tinha um 
pato,

 
Ia, ia, ô!  
Era quá, quá, quá pra 
cá  

Era quá, quá, quá pra lá  

Era quá, quá, quá
 

Pra todo lado,
 

Ia, ia, ô!
 

Seu lobato tinha um 
sítio

 

Ia, ia, ô!

 

E nesse sítio tinha 
muitos bichos,

 Ia, ia, ô!
 Era muito som pra cá

 
Era muito som pra lá

 
Era muito som pra todo 
lado,   
Ia, ia, ô!   

 
O Sítio do Seu Lobato

 
 Seu lobato tinha um 

sítio
 Ia, ia, ô!

 E nesse sítio tinha uma 
galinha,

 
Ia, ia, ô!  
Era cococó pra cá  

Era cococó pra lá  

Era cococó  

Pra todo lado,
 

Ia, ia, ô!
 

Seu lobato tinha um 
sítio

 

Ia, ia, ô!

 

E nesse sítio tinha uma 

vaquinha,

 Ia, ia, ô!
 Era mu, mu, mu

 
pra cá

 Era mu, mu, mu pra lá
 

Era mu, mu, mu
 

Pra todo lado, 
Ia, ia, ô!  

Seu lobato tinha um 
sítio  

Ia, ia, ô!
 

E nesse sítio tinha uma 
cabra,

 

Ia, ia, ô!

 

Era mé, mé, mé pra cá

 

Era mé, mé, mé pra lá

 

Era mé, mé, mé

 Pra todo lado,
 Ia, ia, ô!

 Seu lobato tinha um 
sítio
 
Ia, ia, ô! 
E nesse sítio tinha um 
cachorro,  

Ia, ia, ô! 

Era au, au, au pra cá
 

Era au, au, au pra lá
 

Era au, au, au,
 

Pra todo lado,

 

Ia, ia, ô!
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Macacão

Cabeça

Corpo

Cabelo
frente

Cabelo
atrás

Chapéu

Blusa

Pés

Blusa

Braços

Botas





PINTINHO AMARELINHO

Pintinho Amarelinho

 
 

Meu pintinho amarelinho

 Cabe aqui na minha 
mão(na minha mão)

 Quando quer comer 
bichinhos  
Com seus pezinhos ele 
cisca o chão  

Meu pintinho amarelinho
 

Cabe aqui na minha mão(na 
minha mão)

 

Quando quer comer 
bichinhos

 

Com seus pezinhos ele cisca 
o chão

 

Ele bate as asas
 

Ele faz piu piu 
Mas tem muito medo é do 
gavião 

 



minhoca



Gavião

Terra do cenário com a minhoca: Formato oval com feltro marrom (10 cm x 15 cm)
Deixar um pequeno buraco para passar a minhoca. 

https://www.letras.mus.br/galinha-pintadinha/1764691

Bico

Garras
2x

Cauda

Corpo
cinza

Cabeça
branco

Asas
2x

Gavião
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