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Fui na loja do Mestre André

e comprei um pianinho.

Plim, plim, plim um pianinho;

plim, plim, plim um pianinho.

Ai olé! Ai olé!

Fui na loja do Mestre André.

Fui na loja do Mestre André

e comprei um violão.

Dão, dão, dão um violão;

plim, plim, plim um pianinho.

Ai olé! Ai olé!

Fui na loja do Mestre André.

Fui na loja do Mestre André

e comprei uma flautinha.

Fla, fla, fla uma flautinha;

Dão, dão, dão um violão;

plim, plim, plim um pianinho.

Ai olé! Ai olé!

Fui na loja do Mestre André.

1. Leia o texto com atenção.

A loja do Mestre André

Fui na loja do Mestre André

e comprei uma corneta.

Tá, tá, tá uma corneta;

Fla, fla, fla uma flautinha;

Dão, dão, dão um violão;

plim, plim, plim um pianinho.

Ai olé! Ai olé!

Fui na loja do Mestre André.

Fui na loja do Mestre André

e comprei uma safoninha.

Fom, fom, fom uma sanfoninha;

Tá, tá, tá uma corneta;

Fla, fla, fla uma flautinha;

Dão, dão, dão um violão;

plim, plim, plim um pianinho.

Ai olé! Ai olé!

Fui na loja do Mestre André.

Domínio Público

1. O que era vendido na loja do Mestre André?

2. Marque a afirmação verdadeira em relação à cantiga “A loja do

Mestre André”.

( ) Na cantiga, quando um novo instrumento aparece, os outros

são esquecidos.

( ) Na cantiga, quando um novo instrumento é introduzido, os

anteriores são relembrados.
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Interpretando Cantiga

3. Escreva em ordem alfabética os instrumentos que são

citados na cantiga.

4. Leia o trecho da cantiga.

“Fui na loja do Mestre André e comprei um pianinho.

• A parte destacada indica:

( ) tempo ( ) qualidade

( ) lugar ( ) ação

5. O som agradável dessa cantiga é obtido pelas rimas e

pela repetição de palavras que imitam os sons produzidos

pelos instrumentos.

a) Transcreva as palavras da cantiga que rimam com

as palavras abaixo.

olé - dão, dão, dão –

flautinha –

b) Inique quais palavras da cantiga imitam o som destes

instrumentos.

Corneta - sanfoninha –

Pianinho - violão -

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


