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SAMBA LELÊ  
[cantiga] 

As cantigas populares costumam ser cantadas por pessoas de idades diferentes, em 

situações familiares, educativas e sociais. Para acalantar crianças, nas brincadeiras de 

roda e de grupos, em festas populares. A cantiga Samba Lelê tem origem 

desconhecida e é muito comum no Sudeste. 

Samba Lelê 

(Autor desconhecido) 

 
Samba Lelê tá doente 

Tá com a cabeça quebrada 

Samba Lelê precisava 

É de umas boas palmadas 
 

Samba, samba, Samba ô Lelê 

Samba na barra da saia ô Lalá 
Samba, samba, Samba ô Lelê 

Samba na barra da saia 

 
Ó Morena bonita, 

Como é que namora? 

Põe o lencinho no bolso 

Deixa a pontinha de fora 
 

Samba, samba, Samba ô Lelê 

Samba na barra da saia ô Lalá 
Samba, samba, Samba ô Lelê 

Samba na barra da saia 

 
Ó Morena bonita 

Como é que cozinha 

Bota a panela no fogo 

Vai conversar com a vizinha 
 

Samba, samba, Samba ô Lelê 

Samba na barra da saia ô Lalá 
Samba, samba, Samba ô Lelê 

Samba na barra da saia 

 
Ó Morena bonita 

Onde é que “cê” mora 

Moro na Praia Formosa 

Digo adeus, vou embora 
 

Samba, samba, Samba ô Lelê 

Samba na barra da saia ô Lalá 
Samba, samba, Samba ô Lelê 

Samba na barra da saia 
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Escute uma aqui:  
https://www.youtube.com/watch?v=21q78hGeNz8  
(acesso em janeiro de 2018) 

Atividade: Cantando Samba Lelê 

Material necessário: saias ou panos amarrados nas cinturas das crianças. 

Idade: a partir de 8 meses até 3 anos e 11 meses.  

Número de participantes: todas as crianças da turma. 

Desenvolvimento: Cantar com e para as crianças. Repita a cantiga para as crianças 

aprenderem. Monte uma coreografia em que elas bailem com as saias ou panos 

amarrados na cintura. Ao cantar essa parte, as crianças devem rodar: Pisa na barra 

da saia ô Lalá. 

Contribuição: Incentivar a linguagem verbal (escuta, fala, ritmo, canto). Exercitar a 

coordenação motora e a consciência corporal, a musicalização e a dança, a noção 

espaço-temporal. Conhecer a expressão folclórica de origem. 

Você pode utilizar a cantiga Samba Lelê, gravada em estúdio, incluída 
neste material digital. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=21q78hGeNz8

