
 
 
Prezados alunos de CORAL Fund. I em Aulas Complementares Facultativas 

(ACF), 

 Espero que estejam todos bem! 

 Envio a canção Luar do Sertão, um clássico da música brasileira. 

Iniciamos assim o mês de junho, que seria apropriado para a festa junina não 

fosse a quarentena. 

 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 
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Luar do Sertão 
(Catulo da Paixão Cearense) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gohMEPXcYU4 
 
Não há, ó gente, ó não 
Luar como esse do sertão 
Não há, ó gente, ó não 
Luar como esse do sertão 
 
Oh! Que saudade do luar da minha terra 
Lá na serra branquejando folhas secas pelo chão 
Este luar cá da cidade tão escuro 
Não tem aquela saudade do luar lá do sertão 
 
Não há, ó gente, ó não 
Luar como esse do sertão 
Não há, ó gente, ó não 
Luar como esse do sertão 
 
Se a lua nasce por detrás da verde mata 
Mais parece um sol de prata prateando a solidão 
E a gente pega na viola que ponteia 
E a canção e a lua cheia a nos nascer no coração 
 
Não há, ó gente, ó não 
Luar como esse do sertão 
Não há, ó gente, ó não 
Luar como esse do sertão 
 
Mas como é lindo ver depois por entre o mato 
Deslizar calmo, regato, transparente como um véu 
No leito azul das suas águas murmurando 
E por sua vez roubando as estrelas lá do céu 
 
Não há, ó gente, ó não 
Luar como esse do sertão 
Não há, ó gente, ó não 
Luar como esse do sertão 
 


