PROFESSOR: NILO SERGIO

S.P. 09 / 06 /2020

Matéria: CORAL
ALUNO(A): ___________________________________________turma_______ Nº_______

Prezados alunos de CORAL Fund. I em Aulas Complementares Facultativas
(ACF),
Espero que estejam todos bem!
Envio um número com as canções juninas ‘Capelinha de Melão’,
‘Chegou a hora da fogueira’ (Lamartine Babo) e ‘Cai, cai, balão’.
É importante também mantermos todas as canções de nosso repertório
em dia!
Cordial saudação,
Prof. Nilo

Canções já postadas:
Você já sabe cantar todas as músicas?
A Casa
https://www.youtube.com/watch?v=1_Cc77dE6pQ
Canção dos Bichinhos
https://www.youtube.com/watch?v=FZ0y2kXoUZs
O Pato Pateta
https://www.youtube.com/watch?v=53r2ELG0hMQ
A barata diz que tem
https://www.youtube.com/watch?v=RZ0zuEbVJGA
O meu chapéu tem três pontas
https://www.youtube.com/watch?v=XhjViC9JfAk
O Barquinho
https://www.youtube.com/watch?v=iViIuNaIxc4
Fais dodo, Colas mon p'tit frère
https://www.youtube.com/watch?v=Yd_lPd_pSIY&t=134s
Os 7 hábitos
https://www.youtube.com/watch?v=wuOBG1nsmaw
Luar do Sertão
https://www.youtube.com/watch?v=gohMEPXcYU4

Acompanhe as novas canções:
https://www.youtube.com/watch?v=ue5Z1Q9W-FY

CAPELINHA DE MELÃO
Capelinha de melão
É de São João
É de cravo, é de rosa,
É de manjericão
São João está dormindo
Não me ouve não
Acordai, acordai,
Acordai, João
CHEGOU A HORA DA FOGUEIRA
Chegou a hora da fogueira
É noite de São João...
O céu fica todo iluminado
Fica o céu todo estrelado
Pintadinho de balão...
Pensando na cabocla a noite inteira
Também fica uma fogueira
Dentro do meu coração...
Quando eu era pequenino
De pé no chão
Eu cortava papel fino
Pra fazer balão...
E o balão ia subindo
Para o azul da imensidão...
Chegou a hora da fogueira
É noite de São João...
O céu fica todo iluminado
Fica o céu todo estrelado
Pintadinho de balão...
Pensando na cabocla a noite inteira
Também fica uma fogueira
Dentro do meu coração...
Hoje em dia o meu destino
Não vive em paz
O balão de papel fino
Já não sobe mais...
O balão da ilusão
Levou pedra e foi ao chão...
CAI, CAI, BALÃO
Cai, cai, balão
Cai, cai, balão
Aqui na minha mão

Não cai não,
Não cai não,
Não cai não
Cai na rua do sabão

