
 
 

 
 

“VÊM, AMIGOS, VÊM CANTAR” 
(Editora AGE, Porto Alegre) complementa o 
“ABC DA MÚSICA”, trazendo um rico 
repertório de canções, cânones e temas da 
música clássica. A coleção, com um grande 
número de canções do folclore nacional e 
internacional, quer ajudar no resgate das 
nossas músicas e, ao mesmo tempo, 
contribuir para que crianças, jovens e adultos 
possam cantar com prazer. 
Detalhes: veja na página seguinte 



Vêm, Amigos, Vêm Cantar 
cancioneiro para uso em sala de aula e em grupos mais diversos 

(coletânea de de canções) 
 

O Brasil possui, nas cantigas e canções do seu folclore, uma riqueza muito grande. Nos 

últimos 36 anos, sem aulas de música nos colégios públicos, o conhecimento destas músicas 

diminuiu drasticamente e, assim, estamos perdendo valores que fazem parte da formação e, 

também, na vida das pessoas. 

 

Em vista da falta de um cancioneiro em geral e para o uso no trabalho em sala de aula, foi 

elaborada esta coleção.  

 

Na coleção, em forma de livro com capa de plástico, encontram-se 223 canções, muitas do 

folclore nacional e internacional, e alguns temas da música clássica. A coleção foi ilustrada por 

Samuel Schaun Gerber e editada pela Editora AGE LTDA, Porto Alegre (e-mail 

editoraage@editoraage.com.br).  

O cancioneiro traz, para os mais diversos grupos, motivação para cantar. Também é uma 

grande ajuda na alfabetização musical. No colégio, cantar, no final da aula de música, aprendendo 

novas canções ou cantar os "favoritos", torna a disciplina da música uma matéria interessante e 

gostosa.   

 
Partes do Cancioneiro 

 
Ó PÁTRIA AMADA – Hino Nacional, Hino da Independência e Hino da Bandeira (página 7) 
LÁ DA TORRE – do dia a dia e dos dias festivos (página 13) 
PEDRO, VEM UM TEMPORAL – da natureza (página 35) 

PULGA TOCA FLAUTA – dos animais (página 45) 
MINHA TERRA TEM PALMEIRAS – do amor à terra natal (página 73) 
COMO PODEREI VIVER? – amizade e amor (página 95) 
DÓ, RÉ, MI, FÁ, SOL – da música (página 117) 
CIRANDA, CIRANDINHA – cantigas de roda (página 127) 
ATENÇÃO, CONCENTRAÇÃO! – para as horas de descontração (página  151) 
CANTAI, Ó CÉUS – cânones e hinos para devoções, cultos e missas (página 169) 
BATE O SINO PEQUENINO – cantos natalinos (página 191) 
BACH, MOZART e CO. – temas famosos (página 207) 

 
 
Resumo das músicas: 

50 cantigas do folclore brasileiro 
50 cantos do folclore brasileiro 
28 cantos do folclore internacional 
6 Negro Spirituals 
30 outros cantos conhecidos  
12 temas da música clássica popular  
22 cânones profanos 
12 cânones sacros 
9 hinos para o culto ecumênico 


