
 

 
 
 

06 MÚSICAS PARA CRIANÇAS COM APENAS 03 ACORDES 
 

Cifras selecionadas por Eduardo Feldberg para a videoaula de violão: 
“06 Músicas Para Criança com Apenas 03 Notas” – Canal: www.youtube.com/eduardofeldberg 

 
 

 1) Todas as músicas usam a batida que ensino na aula “Batida para Músicas Rápidas – Batida de 05”, disponível em meu canal; 

 2) Se quiser incrementar as músicas, assista a aula “Arranjos de Violão para Músicas em Dó”, disponível em meu canal; 

 3) Se as músicas ficarem numa tonalidade ruim para você, assista a aula “Como Usar o Capotraste”, disponível em meu canal,  

onde ensino a mudar o tom da música de uma forma muito fácil; 

 4) Algumas músicas foram simplificadas, para facilitar a execução. 

 
 

1. PINTINHO AMARELINHO 
 
C       G 
Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, na minha mão 
            F           C             G  C 
Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão 
                  F  C  G C 
Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião 
 
 
 

2. BORBOLETINHA 
 
C                    G     C 
Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha 
C                            G    C 
Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau 
 
 
 

3. O SAPO NÃO LAVA O PÉ 
 
C                                     F                         G 
O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer 
                   C             G C 
Ele mora lá na lagoa não lava o pé porque não quer mas que chulé 

 
 

4. ALECRIM DOURADO 
 
C                         F    C 
Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado 
              F                         C                  G C 
Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim 
 
 
 

5. PIRULITO QUE BATE BATE 
 
C                      F            G                      C                                                 
Pirulito que bate bate, pirulito que já bateu 

       F                     G                    C  
Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu 
 
 
 

6. UM ELEFANTE INCOMODA MUITA GENTE 
 
C        G 
Um elefante incomoda muita gente 
           C  
Dois elefantes incomodam, incomodam muito mais 
C                G 
Três elefantes incomodam muita gente 
G                  C 
Quatro elefantes incomodam, incomodam [...] muito mais 

 
 

 

ACORDES UTILIZADOS: 

        
 

“O Senhor me salvou, e por isso eu o louvarei em Sua Casa todos os dias da minha vida com instrumentos de corda.” Is. 38:20 
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