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APRESENTAÇÃO 

 

 Como é bom cantar!  

Nestes 20 anos de Cursos de Canções Escoteiras posso afirmar com muita convicção 

que este é uma marca da Região do Espírito Santo, pois em todos os eventos, observamos ao 

longo destes anos, iniciativas de nossos jovens e adultos, voltadas para a formação de rodas 

de canções, animações de fogos de conselhos, jogos cantados, além da alegria que as canções 

deixam em nossas jornadas, excursões, reuniões de sede e acampamentos.  

Graças a brilhante iniciativa da Escotista e Formadora Chefe Sandra Regina Fiorio que 

proporcionou na sede do 25º ES Grupo Escoteiro Jequitibá, em Aracruz, o primeiro Curso 

denominado Curso Técnico de Canções, Cerimônias e Místicas Escoteiras.  

Diante da pandemia, não poderíamos deixar de realizar esse grande momento, pois as 

canções enaltecem o nosso Espírito Escoteiro e nos torna mais iluminados, mais amigos, mais 

enérgicos, mais emotivos, em suma, mais alegres; além é claro de ser uma excelente 

ferramenta pedagógica para o processo educativo do Movimento Escoteiro. 

 Este ano teremos amigos que fizeram parte desta história e outros convidados que 

iniciam conosco uma nova história, estes são da Região de São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Paraná, além dos países Angola, Bolívia, Chile, Portugal e Panamá. 

VAMOS TODOS CANTAR NA PANDEMIA?!?!?  

Afinal de contas o Escoteiro é Alegre e sorri nas dificuldades.  

 Sempre Alerta! 

Luciano A. Rodrigues – DCIM 

Diretor Presidente – Escoteiros do Brasil - ES 
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RELAÇÃO DAS CANÇÕES ESCOTEIRAS 

 
N° MÚSICA TIPO Quant 

1.  Canção da Despedida Canções Escot.Tradic. 01 

2.  Espírito de B-P Canções Escot.Tradic. 02 

3.  Cuco Canções Escot.Tradic. 03 

4.  Quebra Coco Canções Escot.Tradic. 04 

5.  Quebra Coco (com Lei Esc.) Canções Escot.Tradic. 05 

6.  Chali Guli Chali Canções Escot.Tradic. 06 

7.  A Árvore da Montanha Canções Escot.Tradic. 07 

8.  Acorda Escoteiro, Acorda Canções Escot.Tradic. 08 

9.  Aram Tsan Tsan Canções Escot.Tradic. 09 

10.  Canto da Alvorada Canções Escot.Tradic. 10 

11.  Canção do Acamp.(Cozinh.) Canções Escot.Tradic. 11 

12.  Sarimaré Canções Escot.Tradic. 12 

13.  O Mar estava sereno Canções Escot.Tradic. 13 

14.  Hino Alerta Hinos  01 

15.  Hino da Modalidade do Mar Hinos  02 

16.  Hino da Modalidade do Ar Hinos  03 

17.  Rataplan do Ar Hinos  04 

18.  Escoteiro Capixaba Hinos  05 

19.  Jamboree Panamericano Hinos  06 

20.  Ajuri Nacional Hinos  07 

21.  Hino dos Escoteiros Hinos  08 

22.  Hino do I Jamboree Nacional Hinos  09 

23.  Hino do II Jamboree Nacional Hinos 10 

24.  Nas Asas de Brasília Hinos 11 

25.  Hino do IV Jamboree Nacio Hinos 12 

26.  Hino do MUTPIO 2009 Hinos 13 

27.  Hino Nacional Brasileiro Hinos 14 
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28.  Hino do Estado do ES. Hinos  15 

29.  Alabum Canç. de Repetições 01 

30.  Fala bum diga bum Canç. de Repetições 02 

31.  Fly-Flay Canç. de Repetições 03 

32.  Pizza Canç. de Repetições 04 

33.  Canção dos Números Canç. de Repetições 05 

34.  Joguei meu Chapéu Canç. de Repetições 06 

35.  Dançando na Chuva Canç. de Repetições 07 

36.  Escoteiro Valente Canç. de Repetições 08 

37.  Sou Escoteiro Canç. de Repetições 09 

38.  Por Todo Lugar que ando Canç. de Repetições 10 

39.  Eu tinha uma Gatita Canç. de Repetições 11 

40.  Eucadi Canç. de Repetições 12 

41.  Foi Tupã Canç. de Repetições 13 

42.  Manda o Pão Canç. de Repetições 14 

43.  Popó Canç. de Repetições 15 

44.  O Iepô Canç. de Repetições 16 

45.  Tche, Tche, Colê Canç. de Repetições 17 

46.  Andar de Trem Canç. de Repetições 18 

47.  O Manado Õ Õ Canç. de Repetições 19 

48.  Ué Bum fez o Sapinho Canç. de Repetições 20 

49.  O galo Cantou Canç. de Repetições 21 

50.  Avançam as Patrulhas Canç  de Jornadas 01 

51.  Para Frente Canç  de Jornadas 02 

52.  A Viagem Canç  de Jornadas 03 

53.  O dó da minha Viola Canç  de Jornadas 04 

54.  Põe tuas magoas no Bornal Canç  de Jornadas 05 

55.  Ali – Ali- Ô Canç  de Jornadas 06 

56.  Longo é o Caminho Canç  de Jornadas 08 

57.  Saicusquais Canç  de Jornadas 09 
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58.  Todos Juntos Canç.Fogo de Consel. 01 

59.  Fim do Dia Canç.Fogo de Consel. 02 

60.  Fim do Dia (Inglês) Canç.Fogo de Consel. 03 

61.  Canta Su Le Onde Canç.Fogo de Consel. 04 

62.  Cumbaiá Canç.Fogo de Consel. 05 

63.  Stodola Canç.Fogo de Consel. 06 

64.  Chiribiribi Canç.Fogo de Consel. 07 

65.  Chegada a Hora Canç.Fogo de Consel. 08 

66.  No Mar Distante Canç.Fogo de Consel. 09 

67.  Belo Omeiro Canç.Fogo de Consel. 10 

68.  Silêncio do Acampamento Canç.Fogo de Consel. 11 

69.  Quero ficar Canç.Fogo de Consel. 12 

70.  Tango Canç.Fogo de Consel. 13 

71.  A Flor de Lis Canç.Fogo de Consel. 14 

72.  Acenda esta Fogueira Canç.Fogo de Consel. 15 

73.  Em torno ao Fogo Canç.Fogo de Consel. 16 

74.  Sobem as Chamas Canç.Fogo de Consel. 17 

75.  Vem Cantar Canç.Fogo de Consel. 18 

76.  Boa Noite      Canç.Fogo de Consel 19 

77.  Bom dia Canção de Espiritualidade 01 

78.  Obrigado Senhor Canção de Espiritualidade 02 

79.  Canção da Promessa Canção de Espiritualidade 03 

80.  Cativar Canção de Espiritualidade 04 

81.  Oh Senhor Agradecemos Canção de Espiritualidade 05 

82.  Canção da América Canção de Espiritualidade 06 

83.  Havenu Shalon alehem Canção de Espiritualidade 07 

84.  Gosto das Flores Canção de Espiritualidade 08 

85.  Graças a Deus Canção de Espiritualidade 09 

86.  Obrigado, Senhor Canção de Espiritualidade 10 

87.  Oração de São Francisco Canção de Espiritualidade 11 
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88.  Novo Rumo Canção de Espiritualidade 12 

89.  Oh! Que Feliz Canção de Espiritualidade 13 

90.  Missa Escalada - Entrada Canção de Espiritualidade 14 

91.  Missa Escalada - Aclamação Canção de Espiritualidade 15 

92.  Missa Escalada - Despedida Canção de Espiritualidade 16 

93.  Dê um Sorriso Canção de Espiritualidade 17 

94.  Alô! Bom Dia Canção de Espiritualidade 18 

95.  Te Agradeço Canção de Espiritualidade 19 

96.  Anjos de Deus Canção de Espiritualidade 20 

97.  Canto de Paz Canção de Espiritualidade 21 

98.  Ó Senhor abençoai Canção de Espiritualidade 22 

99.  Dança da Amizade Canção de Espiritualidade 23 

100.  Iê, Iê, Iê Canção de Espiritualidade 24 

101.  Sacudi Canção de Espiritualidade 25 

102.  Morte do Shere-Kan Canção de Ramo (L) 01 

103.  Velho Lobo Canção de Ramo (L) 02 

104.  Matilha Formidável Canção de Ramo (L) 03 

105.  O Jogo vai Começar Canção de Ramo (L) 04 

106.  Noé Canção de Ramo (L) 05 

107.  O Pé do Sapo Canção de Ramo (L) 06 

108.  Eu sou Lobinho Canção de Ramo (L) 07 

109.  Canção da Alcateia Canção de Ramo (L) 08 

110.  Baghera Canção de Ramo (L) 09 

111.  O Lobinho Canção de Ramo (L) 10 

112.  Como vai, Oh Lobinho? Canção de Ramo (L) 11 

113.  Bom Lobinho Canção de Ramo (L) 12 

114.  Lobinho Espertinho Canção de Ramo (L) 13 

115.  Para Ser Lobinho Canção de Ramo (L) 14 

116.  Tuba do Serafim Cançao de Ramo (L) 15 

117.  Dona Macaca Canção de Ramo (L) 16 
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118.  Fui Acampar Canção de Ramo (L) 17 

119.  A canoa virou Canção de Ramo (L) 18 

120.  Panelas Canção de Ramo (E) 19 

121.  Minha Mãe vou lhe Pedir Canção de Ramo (E) 20 

122.  Acampamento do Futuro Canção de Ramo (E) 21 

123.  Acampei lá na montanha Canção de Ramo (E) 22 

124.  Dorme cedo Escoteiro Canção de Ramo (E) 23 

125.  Canção do Sênior Canção de Ramo (S) 24 

126.  Canção do Clã Canção de Ramo (P) 25 

127.  Canción del Clan Canção de Ramo (P) 26 

128.  Tiro-Liro Canç.Cantar em Roda 01 

129.  Sele Piston Canç.Cantar em Roda 02 

130.  O Pistão Canç.Cantar em Roda 03 

131.  Conga Canç.Cantar em Roda 04 

132.  O Carro do Meu Chefe Canç.Cantar em Roda 05 

133.  Rosa Amarela Canç.Cantar em Roda 06 

134.  Cavalos Trotando Canç.Cantar em Roda 07 

135.  Talharim Canç.Cantar em Roda 08 

136.  Roda de Amigos Canç.Cantar em Roda 09 

137.  Zinhâ – Nhá Canç.Cantar em Roda 10 

138.  Meu Burro Canç.Cantar em Roda 11 

139.  Meu Assistente Chegou Canç.Cantar em Roda 12 

140.  Um Homem vinha Canç.Cantar em Roda 13 

141.  Orquestra Canç.Cantar em Roda 14 

142.  Sinfonia do Brejo Canç.Cantar em Roda 15 

143.  Lup Lu Canç.Cantar em Roda 16 

144.  Duque de Oz Canç.Cantar em Roda 17 

145.  La Bela Polenta Canç.Cantar em Roda 18 

146.  Tia Mônica Canç.Cantar em Roda 19 

147.  O Trem Canç.Cantar em Roda 20 
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148.  Dança do Curucuru Canç.Cantar em Roda 21 

149.  O Homem Primitivo Canç.Cantar em Roda 22 

150.  Rei Debutibutiaia Canç.Cantar em Roda 23 

151.  Rei de Butibutiaia II Canç.Cantar em Roda 24 

152.  Todo Movimento Canç.Cantar em Roda 25 

153.  Todo mundo baila Canç.Cantar em Roda 26 

154.  Em Caminho Canç.Cantar em Roda 27 

155.  E no meio do Caminho Canç.Cantar em Roda 28 

156.  Na montanha da Fl.Equatorial Canç.Cantar em Roda 29 

157.  Pipoca Canç.Cantar em Roda 30 

158.  Entra na Roda Canç.Cantar em Roda 31 

159.  Mexendo II Canç.Cantar em Roda 32 

160.  Florença/Lorença Canç.Cantar em Roda 33 

161.  Meu Galo Canç.Cantar em Roda 34 

162.  Canção da Kaa Canç.Cantar em Roda 35 

163.  Papapariripiripapa Canç.Cantar em Roda 36 

164.  Orame Same Canç.Cantar em Roda 37 

165.  Estória da Serpente Canç.Cantar em Roda 38 

166.  A casinha Canç.Cantar em Roda 39 

167.  Bela Pastora Canç.Camtar em Roda 40 

168.  Boneco de lata Canç.Cantar em Roda 41 

169.  Rock Kong Canç.Cantar em Roda 42 

170.  Rock Pock Canç.Cantar em Roda 43 

171.  Rock Funk Canç.Cantar em Roda 44 

172.  Rarigari Canç.Cantar em Roda 45 

173.  Piaba Canç.Cantar em Roda 46 

174.  Marie One, two, Three Canç.Cantar em Roda 47 

175.  Seu Joaquim/Seu Matias Canç.Cantar em Roda 48 

176.  Cleopata Canç.Cantar em Roda 49 

177.  Tica Tica Poff Poff Canç.Cantar em Roda 50 
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178.  Uatatá Canç.Cantar em Roda 51 

179.  Alê! Canç.Cantar em Roda 52 

180.  O Cão e o Cozinheiro Canç.Cantar em Roda 53 

181.  Ô Xênte! Canç.Cantar em Roda 54 

182.  Os Patinhos Canç.Cantar em Roda 55 

183. X Xep Xep Canç.Cantar em Roda 56 

184.  Dança Tropical Canç.Cantar em Roda 57 

185.  Ivano Canç.Cantar em Roda 58 

186.  Merequetengue Canç.Cantar em Roda 59 

187.  Julie Baby Canç.Cantar em Roda 60 

188.  MC Karen Marus Canç.Cantar em Roda 61 

189.  Bulldog Canç.Cantar em Roda 62 

190. 4 Ida a Brasília Canç.Cantar em Roda 63 

191.  Iepô II Canç.Cantar em Roda 64 

192.  Doce Sinhá Canç.Cantar em Roda 65 

193.  Canguru Canç.Cantar em Roda 66 

194.  Melancia Canç.Cantar em Roda 67 

195.  Pezinho Canç.Cantar em Roda 68 

196.  Eu sou o musico Canç.Cantar em Roda 69 

197.  Vou repartir o boi Canç.Cantar em Roda 70 

198.  Ginástica Canç.Cantar em Roda 71 

199.  E o pintinho Canç.Cantar em Roda 72 

200.  Fui no Mercado Canç.Cantar em Roda 73 

201.  Eu vinha caminhando Canç.Cantar em Roda 74 

202.  As caveiras Canç.Cantar em Roda 75 

203.  Vander Musical Canç.Cantar em Roda 76 

204.  Loja do Mestre André Canç.Cantar em Roda 77 

205.  Se és feliz Canç.Cantar em Roda 78 

206.  Crocodilo Canç.Cantar em Roda 79 

207.  Wanna Canç.Cantar em Roda 80 
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208.  Julles est Herculle Canç.Cantar em Roda 81 

209.  Dan, Dan, Daran Canç.Cantar em Roda 82 

210.  Perequito Canç.Cantar em Roda 83 

211.  Maizu Canç.Cantar em Roda 84 

212.  Rokitokiumba Canç.Cantar em Roda 85 

213.  Lá vaca Canç.Cantar em Roda 86 

214.  Trabalho da Semana Canções Diversas 01 

215.  Ongle Canções Diversas 02 

216.  Okina Kurino Canções Diversas 03 

217.  Ai Shaim Canções Diversas 04 

218.  Aunikuniki Canções Diversas 05 

219.  Bravo Canções Diversas 06 

220.  Grato Canções Diversas 07 

221.  A Pulga e o Percevejo Canções Diversas 08 

222.  Scatum Galá Canções Diversas 09 

223.  A Coruja Canções Diversas 10 

224.  Mulher Perfeita Canções Diversas 11 

225.  Mulher Perfeita II Canções Diversas 12 

226.  Soletrando Canções Diversas 13 

227.  Mariana Canções Diversas 14 

228.  Valderi Canções Diversas 15 

229.  A Velha Canções Diversas 16 

230.  História do Sapo Canções Diversas 17 

231.  Voz de Gigante Canções Diversas 18 

232.  Cantiga dos Nós Paródias Escoteiras 01 

233.  A Nossa Tropa Paródias Escoteiras 02 

234.  Escoteiro Só Paródias Escoteiras 03 

235.  Eu tenho um grande prazer Paródias Escoteiras 04 

236.  Zona Franca Paródias Escoteiras 05 

237.  Barraco da Favela Paródias Escoteiras 06 
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238.  Browsea, só cantada Paródias Escoteiras 07 

239.  O Escotismo Paródias Escoteiras 08 

240.  Além do Monte Paródias Escoteiras 09 

241.  O valor do Escotismo Paródias Escoteiras 10 

242.  Escotismo é Massa Paródias Escoteiras 11 

243.  Poeira Paródias Escoteiras 12 

244.  Hoje tem acampamento Paródias Escoteiras 13 

245.  Uma vez escoteiro Paródias Escoteiras 14 

246.  Funk do Monitor Paródias Escoteiras 15 

247.  Bonde do Chefe Panda Paródias Escoteiras 16 

248.  Escoteiro muito louco Paródias Escoteiras 17 

249.  Baden Powell criador Paródias Escoteiras 18 

250.  É orgulho Escoteiro Paródias Escoteiras 19 

251.  É o ramo Pioneiro Paródias Escoteiras 20 

252.  Ser escoteiro é demais Paródias Escoteiras 21 

253.  100 anos de História Paródias Escoteiras 22 

254.  6º Festival de Caldos Paródias Escoteiras 23 

255.  Que caldo bom Paródias Escoteiras 24 

256.  Hoho do II Camporee  Paródias Escoteiras 25 

257.  Viva a 8ª ASN Paródias Escoteiras 26 

258.  Bate papo com esquilos Paródias Escoteiras 27 
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01 – CANÇÕES ESCOTEIRAS 
(TRADICIONAIS) 



 
 

 
 

001- CANÇÃO DA DESPEDIDA 
 
Por que perder a esperança de nos tornar a 
ver? 
Porque perder a esperança se há tanto 
querer? 
 
Não é mais que um até logo 
Não é mais que um breve adeus 
Bem cedo junto ao fogo 
Tornaremos a nos ver 
 
Com as nossas mãos entrelaçadas 
Ao redor do calor 
Formemos nesta tarde (noite, dia) 
Um círculo de amor. 

Pois o Senhor que nos protege 
E nos vai abençoar, 
Um dia certamente 
Vai de novo nos juntar. 

002 - ESPÍRITO DE BP 

De BP trago o espirito sempre na mente 
(3x). De BP trago o espírito sempre na 
mente (2x)estará. 
 
De BP trago o espírito no coração (3x) 
De BP trago o espírito no coração(2x) 
Estará 
 
De BP trago o espírito junto de mim(3x) 
De BP trago o espírito junto de mim(2x) 
Estará 

De BP trago o espírito, sempre na mente, 
no coração, junto de mim. 
De BP trago o espírito sempre na mente, no 
coração estará. 
Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá.  

 

003 - CUCO 
 
Da Noruega distante, veio esta canção. 
Canta cuco, uma vez, preste bem atenção 
Ti-ri-a ôi-a, Tiri aôia Cuco 

Ôia tiria ôia Cuco (2X) 
Ôia tiria ô 

• Depois acrescente o “Canta Cuco”.2x, 
3x..10x... 

 
004 - QUEBRA COCO 
Quebra coco, quebra coco na Ladeira do 
piá, Escoteiro quebra coco e depois vai 
trabalhar (Refrão) 
Acredite se quiser 
Bem em cima daquele morro 
Tem três metros de lingüiça 
Correndo a trás do cachorro 
(Refrão) 

Escalei o Pão de Açúcar 
Amarrado no barbante 
Arrisquei a minha vida 
Mas salvei a bandeirante. 
(Refrão) 

Atravessei o Rio a nado, 
Segurando uma agulha 
Arrisquei a minha vida 
Mas salvei minha Patrulha 
(Refrão) 

005 - QUEBRA CÔCO (Lei Escoteira) 

Quebra coco, quebra coco, na ladeira do 
piá , Escoteiro quebra coco e depois vai 
trabalhar. (Refrão) 

A vida do Escoteiro, sempre foi a preferida, 
Porque põe sua palavra acima da própria 
vida  
(Refrão) 
 
Encara a vida sorrindo, ama o bem e ama o 
mal  
Tendo sempre por divisa o Escoteiro é leal 
(Refrão) 

Sempre alerta ajuda os fracos, em qualquer 
ocasião 
E dorme sempre contente se pratica boa 
ação 
(Refrão) 



 
 

 
 

A todos que com carinho, tem afeto 
verdadeiro, 
Sempre amigo e companheiro do seu irmão 
escoteiro 
(Refrão) 

Sem ser Duque nem barão, sem ser Conde 
nem, Marquês 
Sem ser nobre de nascença o Escoteiro é 
Cortês 
(Refrão) 

Amigo da natureza, não sabe o que quer 
mais 
Ama as flores, ama os ninhos, ama as 
plantas e os animais. 
(Refrão) 

O Escoteiro é feliz, por todos admirado 
Porque é obediente e também disciplinado 
(Refrão) 

Canta e ri alegremente, sem colher 
nenhuma maldade 
Enfrenta vidas diversas e sorri nas 
dificuldades 
(Refrão) 

Amigo pobre trabalhador, sem cofrinho de 
dinheiro 
O escoteiro é econômico e respeita o bem 
alheiro  
(Refrão) 

Em problemas de costume, ninguém leva 
sua palavra 
O escoteiro é limpo de corpo e também 
limpo de alma. 
(Refrão) 

 
006- CHALI GULI CHALI 
Chali guli, chali guli, chali guli, 
É umpa umpa umpa (2x) 
 
Guim gam guli guli guli guli uatcha, 
 guim gam gu guim gam gu (2x) 

Eila, Eila Sheila 
Eila Sheila, Eila ôôô (2x) 

 
007- ÁRVORE DA MONTANHA 
 

A árvore da montanha ô leria ô (2x) 
Essa árvore tinha um galho, ó que galho, 
belo galho, ai, ai , ai, que amor de galho.O 
galho da árvore. 
A árvore da montanha ô leria ô (2x) 
Esse galho tinha um broto, ó que broto, 
belo broto, ai, ai , ai, que amor de broto. 
O broto do galho, o galho da árvore. 
A árvore da montanha ô leria ô (2x) 
Esse broto tinha uma folha, ó que folha, 
bela folha, ai, ai , ai, que amor de folha. 
A folha do broto, o broto do galho, 
o galho da árvore. 
A árvore da montanha ô leria ô (2x)E 
assim por diante…. 
Árvore, galho, broto, folha, ninho, ovo, ave, 
pena, índio, arco, flexa, árvore….. e começa 
outra vez. 

 

008- ACORDA ESCOTEIRO, ACORDA  
 
Lá, lá, lá, lá, lá 

Acorda Escoteiro acorda que o galo já 
cantou (2x) 

Cantou, cantou, cantou, cantou, cantou. 
(2x)  
Có cori cori. Có cori cori cori 
Có cori cori cori. Có cori cori có. (2x) 
 
Acorda Escoteiro acorda,que o boi já mugiu 
Acorda Escoteiro acorda,que o boi já 
mugiu. 
Mugiu, mugiu, mugiu, mugiu, mugiu. (2x) 
Mu, mu, mu, mu, mu, muúú. 
Mu, mu, mu, mu, mu, muúú.  
Có, cori, cori, cori. 
Co, cori, cori, cori. 
 
Acorda Escoteiro acorda, que a ovelha já 
baliu ... 
Acorda Escoteiro acorda, que o gato já 
miou... 



 
 

 
 

009- ARAM TSAM TSAM  
 
Aram tsam tsam. / Aram tsam tsam 
guli guli guli guli,guli aram tsam tsam (2x) 
 
Arabit, arabit! guli guli guli guli 
guli aram tsam tsam (2x) 
 
010- CANTO DA ALVORADA  
 
Taaa ta tá. Tá ta ta ta ta tá. Tá ta ta ta ta tá. 
 
Amanheceu, o céu é todo anil. 
Alerta, Alerta, de pé pelo Brasil. Pelo Brasil.  
Alerta aos Escoteiros, Sempre Alerta. 
De pé pelo Brasil. 

011- CANÇÃO DO ACAMPAMENTO  
 

Laribom (bom). Laribom (bom). 
Vem correndo depressa Escoteiro, 
Ajudar o cozinheiro a fazer um jantar 
supimpa (supimpa). 
Para tibum, tibum papabum pabum. 
 
Acende o fogo, põe a panela, prá dentro 
dela, o feijão cozinhar (o feijão cozinhar). 
Põe o churrasco sobre o braseiro, Alerta 
Escoteiro, não deixe queimar. 
 
E quando a tarde cai no acampamento 
(mento, mento). 
A lua nasce além do firmamento (mento) 
Acende o fogo para o Conselho e canta 
alegre uma canção. (2x) 
 
E quando a tarde cai no acampamento 
(mento, mento). 
A luz nasce além do firmamento (mento). 
Brilha a fogueira, clarão vermelho, 
eleva a Deus a tua oração. (2x) 
 
Laribom (bom). Laribom (bom). 
Vem correndo depressa escoteiro, 
ajudar o cozinheiro, 
a fazer um jantar supimpa (supimpa). 
Para tibum, tibum papabum pabum. 
 

Aos ajudantes agradecer, o cozinheiro um 
prêmio dará (um prêmio dará). 
depois da janta, enquanto se canta, 
irão os premiados, ah, ah, ah,(Risada) 
panelas lavar. 

 

 

 

012- SARIMARÉ 
 

Oh! Sari Maré,  
Velho amigo do passado  
Em mim tua saudade vive 
O amor é mais forte 
do que o vento e que a Luz 
E não deixará de existir. 

Eu quero voltar ao meu bom Transvall 
Terra de amor e sonhos 
Donde os ventos perfumados 
Nos bosques de verdor 
Pra sempre de amor nos fala. 

Donde os ventos perfumados 
Nos bosques de verdor 
Pra sempre nos fala de Amor. 

013- O MAR ESTAVA SERENO 
 
Lo  mar estava sereno, sereno estava lo 
mar (2x) 
Vamos ver la luna, la luna, la luna, hei-hei      
(4x) 
 
Depois é só substituir as Vogais (a, e, i, o, u) 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 - HINOS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
014- HINO ALERTA  
(Bevenuto Cellini dos Santos (Jabuti-etê) 
1-2, 1-2, 1-2 / 1-2, 1-2, 1-2/ 1-2, 1-2, 1-2 
 
Ra-ta-plan do Arrebol, Escoteiros vede a 
luz! Ra-ta-plan olhai o Sol do Brasil que 
nos conduz! 

Alerta, ó Escoteiros do Brasil alerta! 
Erguei para o ideal os corações em flor! 
Ó mocidade ao Sol, a Pátria já desperta: 
À Pátria consagrai o nosso eterno amor! 
 
Por entre os densos bosques e vergéis 
floridos 
Ecoem nossas vozes de alegria intensa 
E pelos campos fora em cânticos sentidos 
Ressoe um hino ovante à nova Pátria 
imensa! 

Alerta! Alerta! Sempre Alerta! 
1-2, 1-2, 1-2! 
(Refrão) 

Unindo o passo firme à trilha do dever, 
Tendo um Brasil feliz por nosso escopo e 
norte, 
Façamos o futuro, em flores antever 
A nova geração jovial confiante e forte! 
 
E se algum dia acaso a Pátria estremecida 
De súbito bradar: Alerta! Ó Escoteiros! 
Alerta respondendo, à Pátria a nossas vidas 
E as almas entregar; iremos prazenteiros! 
 
Alerta! Alerta! Sempre Alerta! 
1-2, 1-2, 1-2! 
(Refrão) 

 

015- RATAPLAN DO MAR  

Do infinito mar, na vasta imensidade, 
E sob a infinidade do esplendente azul 
Queremos educar a nossa mocidade, 
Fugindo a vida inerte, infenso, atroz, paul! 

E quando vemos, longe, o torvelinho 
humano, 
O próximo perigo, as almas nos desperta, 
E ao nosso brado Alerta! Alerta, Sempre 
Alerta! 
Respondem-nos; Alerta! As vozes do 
Oceano! 

Em cadência firme e sã 
Nossos peitos faz vibrar 
O Ra-ta-plã, Ra-ta-plã, Ra-ta-plã 
Dos Escoteiros do Mar! (2x) 

Na progressiva paz, nos dias de perigo, 
Nas horas de alegria, ou quando reina a 
dor, 
É sempre o mesmo mar, o nosso grande 
amigo, 
É sempre a mesma Pátria, o nosso imenso 
amor! 

Se acaso ferve, um dia, um turbilhão insano 
Das cúpidas paixões de alguma hora 
incerta, 
Ao nosso brado: Alerta! Alerta, Sempre 
Alerta! 
Respondem-nos: Alerta! As vozes do 
oceano! 
(Refrão - 2x) 

Da Pátria todo amor, constantes pioneiros, 
Por sobre mar ou terra, ou sob o céu de 
anil, 
Ardentes, juvenis, do Mar os Escoteiros 
Só tem por lema audaz: TUDO PELO 
BRASIL! 
 
E, assim, sempre evitando, da tibieza, o 
engano, 
Do amor da Pátria e honra, da fé sob a 
coberta, 
Ao nosso brado Alerta! Alerta, Sempre 
Alerta! 
Respondem-nos: Alerta! As vozes do 
oceano. 
(Refrão - 2x)  

 



 

 

 
 

016- HINO DA MODALIDADE DO AR 

 
Nós somos Escoteiros do Ar; 
Queremos um Brasil bem forte, 
E havemos de o tornar! 
E, se a Pátria nos chamar; um dia, 
Juntos, todos, havemos de o tornar: 
Na defesa passiva e nas transmissões 
Faremos, sempre, nossas ligações 

Não lutamos, mas coordenamos 
As arrancadas que iremos buscar 
A glória que nos fará brilhar. 
E no ardor da vitória 
Esquece o inimigo e seu fuzil 
Quer na guerra, quer na paz, 
Gritaremos: VIVA O BRASIL! 

017- RATAPLAN DO AR 
 
Rataplan - plan – plan, vamos cantar 
Estaremos Sempre Alertas 
Escoteiros do Ar (2x) 

Contatos ligados, motores roncando 
Escoteiros do Ar cantando 
Alegres reunidos, com suas patrulhas 
Aeromodelos voando 
(Refrão) 

Escoteiro do Norte 
Escoteiro do Sul 
Do Leste, do Oeste 
No seu afã 

Somos Escoteiros do Ar 
E vamos cantar 
O nosso Rataplan 
(Refrão) 

018- ESCOTEIRO CAPIXABA 
Lá lá, lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá, 
Lá lá, lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá, 
Lá lá, lá lá lá lá! 
Lá lá, lá lá lá lá! 
Lá lá, lá lá lá, lá, lá, lá! 

Escoteiro Capixaba, 
É preciso que se sabia 

É obediente e é gentil! 
Uma vida nova cria, 
Com coragem e alegria, 
Tudo em prol do seu Brasil! 

Escoteiro Capixaba, 
Alerta e Sempre Alerta, 
Para um porvir melhor 
Nosso Brasil! Já desperta! 

Escoteiro Capixaba, 
Alerta e Sempre Alerta, 
Para um porvir melhor 
Nosso Brasil! Já desperta! 

No Brasil, o Escotismo, 
Despertando o civismo 
É escola de ação! 
Pregando a Fraternidade, 
Vai guiando a mocidade, 
Preparando o cidadão! 
(Refrão) 

Se tu é por Deus falado, 
Serás, oh torrão amado, 
Sempre forte e varonil! 
Confia em teu Escoteiro, 
Que, da Paz, é pioneiro 
E muito ama o Brasil! 
(Refrão) 

019- JAMBOREE PANAMERICANO 
 
Passo firme, o mateiro, 
De mochila a caminhar, 
Porque todo o escoteiro, 
Tem vontade de acampar, 
Essas matas e o céu azul, 
Deste Rio Grande do Sul. 
Vão unir o escotismo e saudar: 
Sempre Alerta ao chegar. 
Todos os cantos, Todas as raças, 
Desta América em paz, 
Se encontram plantando o 
Jambore Panamericano aqui! 
 
020- AJURI NACIONAL 



 

 

 
 

Viemos do norte, do sul e do leste, viemos 
do oeste, de todo Brasil. 
Das praias, dos papas, dos campos, dos 
montes e dos horizontes de todo Brasil. 
Das grandes cidades, das vilas mais belas, 
das casas singelas de todo Brasil. 
Mochila nas costas, bandeiras ao vento 
Para o acampamento de todo o Brasil 

O Ajuri Nacional, do Rio de Janeiro, 
É o marco triunfal do ano escoteiro, 
Comemoramos o centenário  
de Baden Powel o fundador, 
E do escotismo o cinqüentenário, 
Do acampamento da Ilha de Browsea, 
Na Ilha do Governador. 

 Se ele é gaúcho. você do Amazonas, 
Debaixo da lona são todos irmãos. 
Qualquer cor ou classe, qualquer raça ou 
credo despertam bem cedo são todos 
irmãos 
Fazendo a comida universitários, peões e 
operários, são todos irmãos. 
Nascido em palácio, nascido em favela 
Lavando a panela, são todos irmãos 
(Refrão) 

021- HINO DOS ESCOTEIROS 

LETRA E MÚSICA: J. M. Alves. 

Avante companheiros, escoteiros do Brasil, 
Sem temer a vida hostil, que nos possa 
surpreender, 
Avante mocidade, mocidade altaneira, 
Pela Pátria brasileira, tudo havemos de 
vence 

Em cadência firme, ao som do tambor 
Nossas almas vibram, 
Cada vez com mais calor, 
Reina alegria, grande emoção, 
Sempre em cada coração. 

Alegres percorremos o Brasil de norte a 
sul, 
Sobre o céu de raro azul, sempre cheio de 
esplendor, 

Os bons ensinamentos, guardaremos com 
carinho, 
A seguir o bom caminho, cada vez com 
mais amor. 
(Refrão) 

022 – CANÇÃO DO I JAMBOREE 
NACIONAL – (SC) 

Alerta Jamboree!! 
A vida escoteira o que conta é união 
Quanto tempo esperamos para esta aqui 
São todos os ramos que unem como 
irmãos. 
Confraternizando como vivia BP. 

Jamboree, nacional 
Confirmando o nosso ideal 
Escoteiros do Brasil 
Garantindo a nação do ano 2000 

Santa Catarina se orgulha em receber 
Gente tão amiga, flor de lis no coração 
A praça navegantes que se empolga só em 
ver. 
E ouvindo todo mundo repetindo o refrão 

(Refrão) 

 

023 - CANÇÃO DO II JAMBOREE 
NACIONAL – (CE) (Celebrando a Vida) 

Reunidos num grande mutirão 
Construindo um novo tempo de paz 
A solidariedade dando o tom 
Escotismo é ideal, é missão. 

II Jamboree Nacional 
Celebrando a vida em união 
O Ceará abre os braços pra quem vem 
Todos em uma só voz, uma canção. 
II Jamboree Nacional 
Celebrando a vida em união 
O Ceará abre os braços para quem vem 
Todos em uma só voz, um só coração. 

Cultivando em comunidade 
O companheirismo pra valer 
Esse encontro em Caucáia há de ser 
Céu azul, praia branca, felicidade. 
(Refrão) 



 

 

 
 

024 – CANÇÃO DO III JAMBOREE 
NACIONAL ( DF) (Nas Asas de Brasilia) 

Reunidos em Brasília 
Escoteiros do Brasil 
No encontro da alegria 
Jamboree da paz, Jamboree da vida 
Jovens de todo o Brasil 
Tomados dessa energia 

Comemoramos o centenário 
Do Escotismo mundial, no Planalto central 
Brasília é festa, é alegria geral 
Sob o céu do cerrado, na capital federal 

Sou Escoteiro, somos cidadãos 
Pela promessa somos todos irmãos 
Você vai ver, vai ser sensacional 
Este é o 3º Jamboree Nacional 

Eu quero mais viver, eu quero acampar 
Eu quero voar nas asas de Brasília… (2x) 

Vindo do sul ou vindo do norte 
Dentro do acampamento o ideal é mais 
forte 
Todos vivendo o sonho de BP 
Nada vai me fazer deixar de sorrir. 

Música: Marcelo Buby Letra: Marcelo 
Buby e colaboração: Alessandro Garcia; 
Glen Homer ; Márcio Cavalcanti e Marcus 
Vinicius Souza Moraes Voz: Marcelo Buby e 
Susan Homer 
Gravação e Mixagem: Daniel Araújo 

025 – CANÇÃO DO IV JAMBOREE 
NACIONAL 

Na fogueira brilha a chama um novo tempo. 
Sempre Alerta construindo um novo 
mundo. 
Todos juntos trabalhando pro futuro. 
Celebrando a igualdade, a união. 

A natureza, acampada em nossos corações. 
Não há fronteiras, para a aventura e a 
emoção. 
Todas as tribos, reunindo juntos em uma só 
voz. 

Fraternidade e igualdade, união e 
amizade. 
Sempre Alertas para a vida Jamboree. 
Companheirismo, alegria  
Reencontro, harmonia 
Canta juntos escoteiros Jamboree (2x). 
Jamboree, jamboree 

026 – XXIV MUTIRÃO NACIONAL 
PIONEIRO 

Estamos aqui todo mundo junto  
cantando esta canção 
Novos amigos reunidos  
fazendo acontecer então 
E um ideal batendo forte no coração 
Pois não há nada igual 
pioneiros juntos de uma nação 

Prontos sempre prontos para uma nova 
ação. Prontos sempre prontos para um 
novo 

Mutirão Nacional 
Pioneiros do Brasil inteiro 
Reunidos aqui enfim 
Na vontade de servir (2x) 

Uai 
Uai é uai sô 
Estamos aqui em Minas, em Belô 
24º Mutirã.oEntão vamos repetir o refrão 
(Refrão) 

 

027 – HINO NACIONAL BRASILEIRO 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
de um povo heróico o brado retumbante, 
e o Sol da liberdade, em raios fúlgidos,, 
brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
em teu seio, ó liberdade, 
desafia o nosso peito a própria morte! 
 
Ó pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! salve! 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/patria.htm


 

 

 
 

 
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
de amor e de esperança à terra desce, 
se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
a imagem do cruzeiro resplandece. 
Gigante pela própria natureza, 
és belo, és forte, impávido colosso, 
e o teu futuro espelha essa grandeza. 
 
Terra adorada, 
Entre outras mil, 
és tu,Brasil, 
ó pátria amada! 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 
 

Deitado eternamente em berço esplêndido, 
ao som do mar e à luz do céu profundo, 
fulguras, ó Brasil, florão da América, 
iluminado ao Sol do novo mundo! 
do que a terra mais garrida, 
teus risonhos, lindos campos têm mais 
flores; 
"Nossos bosques tem mais vida," 
"Nossa vida" no teu seio "mais amores". 
 
ó pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! salve!. 
 
Brasil, de amor eterno seja símbolo 
o lábaro que ostentas estrelado, 
e diga o verde-louro dessa flâmula 
paz no futuro e glória no passado. 
Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
verás que um filho teu não foge à luta, 
nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 
Terra adorada, 
entre outras mil, 
és tu, Brasil, 
ó pátria amada! 
dos filhos deste solo és mãe gentil, 
pátria amada, 
Brasil! 

 

028 – HINO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
DO SANTO 

Surge ao longe a estrela prometida, 
Que a luz sobre nós quer espalhar, 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de sol nossos feitos lumiar. 
Nosso braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar; 
Supre a falta de idade e de força, 
Peitos nobres, valentes, sem par. 

Salve oh, povo espírito-santense! 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso 

Saudemos nossos pais mestres 
A pátria, que estremece de alegria 
Na hora em que seus filhos reunidos 
Dão exemplos de amor e harmonia 

Venham louros, coroas, venham flores, 
Ornar os troféus da mocidade; 
Se as glórias dos presente forem poucas, 
Acenai para nós posteridade. 

Salve oh, povo espírito-santense! 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03 - CANÇÕES DE REPETIÇÕES 



 

 

 
 

029- ALABUM 

Alabum ticabum (2x) 

Alabum tica Uaca, Tica Uaca, Ticabum(2x) 
Hei, hei (2x)    /    Oh yes! (2x) 
Mais uma vez (2x) 
(Bem forte,fraquinho, devagar, depressa, 
chorando, rindo, chorando, com soluço, 
com tose, fungando, fanhoso...) 

 

030- FALA BUM DIGA BUM 

Fala bum, diga bum (2x) 
Fala bum, diga uaca,diga uaca, diga 
bum(2x) 
Hei, hei (2x)       /       Oh! Yes (2x) 
Mais uma vez (2x) 
(Bem rápido, devagar, chorando, rindo, 
fino, grosso, alto, baixo…) 

 

031 -  FLY-FLAY 

Fly 

Fly-Flay 
Fly-flay-Flu 
Vista 
Cumbalare, cumbalare, cumbalare vista 
No, no, no, no le vista 
Mini, mini, uesta, mini, mini uauá 
No, no, no, no xiuau-uá 

 

032 - PIZZA 

Pi 

Pizza 
Pizza – Rhu 
Mista 
Com banana, com banana, com banana 
mista 
Não, não, não quero Pizza 
Vou levar um pedacinho para o meu Xiuau-
á 
Oh!  no, Xiuau-á não quer Pizza. 

 
033 - CANÇÃO DOS NÚMEROS 

1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9  para 12 faltam 3 
Casinha de bambuê, forrada de bambuá 
Chuê, chuê, chuê, chuá, chuá, chuá 
Paraná, Tietê, Javali, Marajó, Xingú (3x) 

1,2,3 – 4,5,6 
Quem inventou o Escotismo foi um general 
inglês  
Baden Powell, Baden Powell, Baden Powell 

034 - JOGUEI MEU CHAPÉU 

 
Joguei meu chapéu pro alto, (2x) 
prá ver onde caía (2x) 
Caiu no colo da velha, (2x) 
Cruz credo Ave Maria (2x) 

Joguei meu chapéu de novo, (2x) 
prá ver onde caía (2x) 
Caiu no colo da moça (2x) 
 isso mesmo que eu queria (2x) 

Se o elefante voasse (2x) 
seria o rei dos insetos (2x) 
Mas como elefante não voa, (2x) 
Não é o rei dos insetos (2x) 

035 - DANÇANDO NA CHUVA 

Lá, lá, laralálá, Lá, lá, laralálá, 
Lá, lá, laralálá, Lá, lá, laralálá, 
... vão parar,  
braço prá frente 
assum sum sá, assum sum Sá 
assum sum sá sá sá 
(braço prá frente, dedo prá cima, cotovelos 
prá traz, joelhos dobrados, bumbum prá 
traz, cabeça pra cima. língua de fora) 

 

036- ESCOTEIRO VALENTE 

Uê, uê, uê, Escoteiro valente (2x) 

Oi quebra pau,quebra ferro até no 
dente(2x) 



 

 

 
 

Este Escoteiro, sabe ser bom 
Arma barraca, dorme no chão 
Salta, pula, pisca prás meninas 
Uê, uê Escoteiro valente 

037 - SOU ESCOTEIRO 

Sou Escoteiro... Sou Escoteiro 
De coração! ...Decoração! 
Acamparei... Acamparei 
Com emoção... Com emoção! 
Sou Escoteiro de coração! 
Acamparei com emoção! 

 

038 - POR TODO LUGAR QUE ANDO 
(GRITO) 

Por todo lugar que ando 
Se alguém me pergunta 
De onde nós somos 
De onde viemos 
Nós somos escoteiros 
Do Espírito Santo 

Pode substitur Espírito Santo, por nome do 
Grupo,  Patrulha, etc. 

 

039 - EU TINHA UMA GATITA 

Eu tinha uma gatita  

Que era muito bonitita 

Que era ética pelética pelim pimplética 

Pelada peluda pelim plimpluda. 

Que conheceu um gatito... 

Que tiveram dois gatitos... 

 

040 - EUCADI 

Eucadi, eucadá, eucadiodiodá 

Escoteiro vai cantando  

Seja aqui, seja acolá. 

 

Atravessei o rio a nado 

Eucadi, eucadá 

Bem em cima de uma agulha 

Eucadi, eucadá 

Arrisquei a minha vida, mas salvei minha 
patrulha. 

(Refrão) 

O Ritmo dos versos seguem este modelo 

É interessante que os jovens criem novos 
versos 

Exemplos de Versos para o Eucadi 
(Contribuição Chefe Aroldo Silva – Velho 
Lobo) 

Joguei meu chapéu pro alto 

Para ver onde caia Caiu no colo da mocinha 
isso mesmo é que eu queria 

Na mata que tiro lenha, Barbado nela não 
pia 
Si para na boca da noite,mato no romper do 
dia 

Sete e sete são quatorze 
Três vezes sete vinte e um 
Tenho sete amor no mundo mais não faço 
conta de um 

Eu joguei o limão nela, na menina da janela 
Ela me chamou de doido, doido eu estou 
por ela. 

Dá Bahia me mandaram 
Um presente num canudo 
Um “véia” descacada e um “veio” com casca 
e tudo 

Lagartixa na parede 
Parece camaleão 
Mulher feia na cozinha parece gato ladrão 



 

 

 
 

Fui chamado no inferno 
Pra comer com Zé diabo 
Eu comi arroz com sapo e lagartixa com 
quiabo 

 Eu joguei o limão n’agua  
De madura foi ao fundo 
Os Peixinhos logo gritaram. Viva D.Pedro II 

Meu amigo Escoteiro 
Me responde sem pensar 
Quero que você me conta quantas pintas 
tem gambá 

Meu amigo Escoteiro 
Te respondo sem pensar 
É uma na ponta do rabo e outra na volta da 
pá. 

Não caso com mulher bonita 
A bonita não convém 
Eu não quero levar chifre com beleza de 
ninguém 

Meu amigo escoteiro 
Me responde sem pensar 
Quero que você em diga quantos peixes 
tem no mar 

Meu amigo escoteiro 
Te respondo sem pensar 
O mar tem bilhões de peixes que só Deus 
pode contar. 

Marmelo fruta gostosa, 
Dá na ponta de uma vara, 
Mulher que chora por homem, não tem 
vergonha na cara. 

 

041 - FOI TUPÃ  

Foi Tupã, Foi Tupã 

Foi Tupã  

Foi Tabajara 

Foi Tabajara 

Na Terra de Tupã 
Tem Pica-Pau, Arara, Maracanã 
Todas as aves do Céu 
Quem nos deu foi Tupã 
Foi Tupã.... 

 

042 - MANDA O PÃO 

Manda o pão 

Manda o pão 

Manda o pão 

Vou dá na cara 
Vou dá na cara 
Se não mandar o pão 
Tem goiabada, marmelada e requeijão 
O que vou fazer com isso? 
Se você não manda o pão 

043 - POPÓ 
Pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó (4x) 
É a tropa sênior, é a tropa sênior (4x) 
Pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó (4x) 
É a patrulha lobo, é a patrulha lobo (4x) 
(segue alternando o sujeito) 

044 - O IEPÔ 
O iepô e tata iepô 
O iepô e tata iepô 
O Iêpo e tata iepô 
E tuqui tuqui iepô 
Ê tuqui tuqui iepô 

 

045 - TCHE, TCHE, COLÉ 

Tche, Tche, Colê 
Tche, Tche, Colissa 
Lissa, Lissa, Lissa, Mana 
Ô, No, No, Tche 
Tche! 
(forte, fraco, devagar, correndo...) 



 

 

 
 

 

 

046 - ANDAR DE TREM 

Andar de Trem, 

É bem legal 
Se você puxa o cordão, você para o Trem 
E o Inspetor, se aborrecerá 
E mandará você pra fora do Trem 

Fazendo os gestos de puxar o cordão, não, 
mandar para fora (com um pontapé) 

Repetir na Língua do Cebolinha, Inglês, 
Russo, Galdério, etc. 

 
047 - OH MANADO Ô Ô 

Oh Manado ô ô 
Ô iê pe no no iê 
Ô iê pe pe pe no no iê 
Ô iê pe no no iê  
E ki dá pó di le la 
Dramanu 
Apô apá apô di pu 
 

048 – UÉ BUM FEZ O SAPINHO 

Uééébummm 

Fez um dia o sapinho; 

Uééébummm 

Fez um dia o sapinho; 

E seus olhinhos fazem 

Ué, Ué, Ué 

Bummm 

 

 

049 – O GALO CANTOU 

O galo cantou a uma pensando que era 
madrugada (2x) 
Nem uma, nem meia, nem nada / pensando 
que era madrugada (2x) 
O galo cantou as duas, pensando que era 
madrugada (2x) 
Nem duas, nem meia, nem nada / pensando 
que era madrugada (2x) 
O galo cantou as três, pensando que era 
madrugada (2x) 
Nem três, nem uma, nem meia, nem nada / 
pensando que era madrugada 
(Dois coros, pares e impares e disputam até 
que um coro erre) 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
04 - CANÇÕES PARA JORNADAS 

 



 
 

 
 

050 - AVANÇAM AS PATRULHAS 
Avançam as Patrulhas lá ao longe, lá ao 
longe / Avançam as Patrulhas cantando 
com valor 
Lá ao longe! 
 
Juntos escalemos a montanha altiva 
Juntos escalemos o seu pico azul 
Os falcões somente sobre a nossa frente 
Voam majestosos sobre o céu de anil 

Com a mochila ao ombro, lá ao longe, lá ao 
longe / Com a mochila ao ombro, a Tropa já 
partiu  
Lá ao longe! 
 
Se avistam o acampamento, lá ao longe, lá 
ao longe / Se avistam o acampamento, 
fumaça do fogão 
Lá ao longe! 

Se avistam as barracas, lá ao longe, lá ao 
longe / Se avistam as barracas douradas  
pelo sol  
Lá ao longe! 

 

051- PARA FRENTE 
 
Está tudo azul, o caminho aberto 
Sopra o vento sul, tudo dando certo 
Nossa caminhada neste belo dia 
Não vai ter mais nada, só muita alegria. 

Para frente, para frente, vamos 
caminhar 
Que prazer, que alegria é 
excursionar(2X) 

Um alto foi dado para descansar 
Um riacho ao lado canta sem parar 
Que felicidade caminhar assim 
Longe da cidade nos campos sem fim. 

 

052 - A VIAGEM 
Eu vim de longe prá encontrar o meu 
caminho 
Tinha um sorriso e o sorriso ainda valia 
Achei difícil a viagem até aqui. 
Mas eu cheguei, mas eu cheguei! 

Eu vim depressa eu não vim de caminhão. 
Eu vim à jato neste asfalto, neste chão 
Achei difícil a viagem até aqui... 
Mas eu cheguei, mas eu cheguei! 

Eu vim por causa daquilo que não se vê 
Vim nú, descalço, sem dinheiro e o pior 
Achei difícil a viagem até aqui 
Mas eu cheguei, mas eu cheguei! 

Eu tive ajuda de quem você não acredita 
Tive a esperança de chegar até aqui 
Vim caminhando, aqui estou me decidi 
Eu vou ficar, eu vou ficar...! 

053 - O DÓ DA MINHA VIÓLA 

Eu perdi o Dó da minha  viola 
Da minha viola eu perdi o dó 
Dóóó...rmir  é bom é muito bom (2X) 
É bom camarada, é bom camarada 
É bom, é bom, é bom (2X) 
* Continua a canção substituindo as 
notas musicais. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. 

054 - PÕE TUAS MÁGOAS NO BORNAL 
 
Põe tuas mágoas no bornal e vamos rir, rir, 
rir / Por que ligar só para o mal, por que? 
Isto não resolve! Para que preocupações? 
Não trazem soluções... logo... 
Põe tuas mágoas no bornal e vamos ri, rir, 
rir 

 

055 - ALI-ALI-Ô 
Se você for caminhando, ali-ali-ô, ali-ali-ô 
Experimente ir cantando, ali-ali-ô, ali-ali-ô 



 
 

 
 

Ali, ali-ali-ô. Ali-ali-ô olê 
Ali, ali-ali-ô. Ali-ali-ô olê 
 
Uma canção e um sorriso, ali-ali-ô ali-ali-ô 
Faz da vida um paraíso ali-ali-ô, ali-ali-ô 

Dê um sorriso só, sorriso aberto 
Sorriso certo cheio de amor 
Dê um sorriso só sorriso aberto 
Sorriso certo cheiro de amor 

Quem tem amor gosta de cantar  
Vive sorrindo mesmo quando não dá 
Tropeça aqui e cai acolá 
Mas depressa levanta e começa a cantar 

 

056 - LONGO É O CAMINHO  
Longo é o caminho, longo, longo 
Mas andaremos sem parar 
Duro é o caminho, duro, duro 
Cantemos para não cansar 
 
E andaremos horas inteiras 
Sob o sol quente de verão 
E pisaremos sobre a poeira 
Que ela se vá fina do chão 
 
E se os espinhos bordam a estrada 
E se o cansaço nos ferir 
Que a nossa voz se eleve mais forte 
Para mais alegria sentir. 
E se a estrada, longa e imensa 
Não poderemos esquecer 
Que ela nos leve a luz, alegria, 
Verdade ideal 

 
 
 
 
 
057 - SAICUSQUAIS 
Saicusquais que amurinê amurinai, 
Saicusquais que acuscusquais, 
Reina! 
Reina, reina, reina, oolll!!! 
Reina! 
Reina, reina, reina, reina, reina Rooolll!!! 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
05 - CANÇÕES PARA 
FOGO DE CONSELHO 

 



 
 

 
 

 

058 - TODOS JUNTOS 
Todos juntos estamos reunidos outra vez  
Todos juntos estamos reunidos outra vez 
E ninguém sabe quando, todos juntos 
cantaremos / Todos juntos estaremos 
reunidos outra vez 

059 - FIM DO DIA 
Fim do dia, foi-se o sol, 
Lá no céu, das colinas, do mar 
Vem a noite..., tudo em paz... 
Deus nos guarde! 

060 - FIM DO DIA 
(Inglês – DAY IS DONE)  
Day is done, gone the run 
from the sea, from the hills 
from the sky 
all is well, safely rest 
God is night 

061 - CANTA SU LE ONDE 
Canta su le onde 
Su in monte la su 
Sente el’eco ti responde 
Lá nel v’espero blú 

062 - CUMBAIÁ 
Cumbaiá Senhor, cumbaiá (3x) 
Ó Senhor, cumbaiá 
Alguém canta aqui, cumbaiá (3x) 
Ó Senhor, cumbaiá 
Alguém chora aqui, cumbaiá (3x) 
Ó Senhor, cumbaiá 
Alguém ri aqui, cumbaiá (3x) 
Ó Senhor, cumbaiá 
Alguém canta aqui, cumbaiá 
Alguém chora aqui, cumbaiá 
Alguem ri aqui, cumbaiá 
Ó Senhor, cumbaiá 

 
063 - STODOLA 
Brilha fogueira ao pé do acampamento 
Para alegria não há melhor momento 
Velhos amigos não perdem ocasião 
De reunidos cantar uma canção... 

 
Hei! Stodola, stodola, stodola pum-pa 
stodola pum-pa, stodola pum-pa 
stodola stodola , stodola pum-pa 
stodola pum-pa, Pumpa-pa-pum 
 
No acampamento o que faz o Escoteiro 
Muito trabalha durante o dia inteiro 
Mas quando a noite já traz a escuridão 
Acende o fogo e canta uma canção... 

064 - CHIRIBIRIBI 
Chiribiribi, chiribiribi, chiribiribi 
A lua cheia, tudo clareia, com seu luar 
Chiribiribi, o grilo canta 
E a mata espanta com seu cantar 
Chiribiribi crepita o fogo 
Mais lenha jogo para queimar 
Chiribiribi, chiribiribi, chiribiribi 
É bom cantar 

Chiribiribi, chiribiribi, chiribiribi 
Junto a fogueira, numa clareira sob o luar 
Chiribiribi os Escoteiros 
São companheiros prá conversar 
Chiribiribi bem mansamente  
Alguém contente põe-se a cantar... 
Chiribiribi, Chiribiribi, Chiribiribi 
 é bom cantar 

065 - CHEGADA A HORA 
Já está chegando a hora de ir 
Venho aqui me despedir e dizer 
Que em qualquer lugar por onde eu andar 
Vou lembrar de você 
Só me resta agora dizer adeus 
E depois o meu caminho seguir 
O meu coração aqui vou deixar 
Desculpe se acaso eu chorar 
Mas agora... Adeus! 

 
066- NO MAR DISTANTE 
No mar distante, há uma barquinha  
Que se avizinha, de instante a instante 
O mar é lindo, a noite é bela 
Desfralda a vela, vogar... vogar... 



 
 

 
 

067 - BELO OLMEIRO 
Terra do belo olmeiro, lar do castor 
Terra onde o alce airoso, é o senhor 
Ao lago azul rochoso, eu voltarei de novo. 

Bum-ti-ri-ati Bum-ti-ri-ati-bum 
Bum-ti-ri-ati Bum-ti-ri-ati-bum 
Bum-ti-ri-ati Bum-ti-ri-ati-bum 
Bum-ti-ri-ati Bum-ti-ri-ati-bum 

Tenho saudade daqui, nestas campinas 
Ao norte eu voltarei, para as colinas 
Ao lago azul rochoso, eu voltarei de novo 

068 - SILÊNCIO DO ACAMPAMENTO 

Em silêncio o acampamento 
Este canto vinde e ouvir 
São fagulhas da fogueira que nos diz 
Escoteiros a servir 

069 - QUERO FICAR 

Quero ficar aqui  
Mais um pouquinho só 
Mais um pouquinho com você 
 
A noite vem eu sei 
Não quero crer que vou 
Para bem longe de você 
 
Por isso eu canto assim 
Para alegrar o adeus 
Que essa amizade não ter fim 

070 - TANGO 

Tango oh oh 
Pipirimaio maio iaou 
Tango oh oh 
Uipi picunda êê 
Uhalê 
Malerpamaloê 
Malerpamaloê 
Ôheapenum 
Oh lindo di 
Oh lindo di (A repetição é somente esta 
parte) 
Peararerê 
Oh lindo di 
Oh lindo di (A repetição é somente esta 

parte) 
Hay hay hay hooo 
Raiti raiti raiti hoo 
Raiti raiti raiti hoo 
Raio ooouu 
Raio ouuu 

071 - A FLOR DE LIS 
Como é feliz o acampamento na floresta 
Junto de nós passa um riacho a murmurar 
Então as aves em seus ninhos sempre em 
festa, o vento sopra a ramagem a cantar. 

E sobre o coração, o coração 
Porque sou tão feliz, sou tão feliz 
Eu trago com amo e com valor 
A minha Flor de Lis 

Junto de mim eu tenho tantos 
companheiros 
A cada um deles eu estimo como irmão 
Pois a amizade que reúne os escoteiros 
Façam que todos têm um só coração 
(Refrão) 

 

072 - ACENDA ESTA FOGUEIRA 

Acenda fogo, acenda;/Acenda esta fogueira; 
Aqueça minha tenda;/Ilumine esta clareira! 
Reluzindo o vermelho, a fogueira nos faz 
irmãos 
Neste Fogo de Conselho vamos todos dar as 
mãos 
 
073 - EM TORNO AO FOGO 
Em torno ao fogo, vamos cantar, 
Da noite calma aproveitar (Bis) 
E quando o fogo se apagar 
Do céu a lua a de nos brilhar 
Do sol os raios ela reflete 
Em torno ao fogo Escoteiro adormece (Bis) 

074 - SOBEM AS CHAMAS 

Sobem as chamas, sobem as chamas, 
Bem alta, mais alta. 
Ilumina e aquece 
Nossas vidas nossas almas. 



 
 

 
 

• Começa muito baixinho e vai 
aumentando de volume à medida 
que a fogueira se acende. Diminui-se 
o volume para acabar a canção. 
 

075 - VEM CANTAR  
Vem, vem, vem cantar 
que a tristeza vai passar 
vem e sente, o que é bom 
que a vida traz. 
 
076 – BOA NOITE 

Boa noite lobinhos, boa noite irmãos,  
Agora vamos dormir 
Bem alegres vamos indo, vamos indo, 
vamos indo (2x) 

(Boa Noite... escoteiros, seniores, pioneiros, 
chefia) 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 - CANÇÕES DE 
ESPIRITUALIDADE 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

077 - BOM DIA 

Bom dia amigo, bom dia irmão 

Basta um sorriso, e cante esta canção 

Borón... borón... borón... borón 

As flores nos campos, as nuvens no céu 

As águas do rio, e um barco de papel. 
(Refrão) 

Mas venha comigo, estenda a sua mão 

Enfrente a maré, cantando esse refrão... 

(Refrão) 

 

078 - OBRIGADO SENHOR 

Obrigado Senhor, porque és meu amigo 

Porque sempre comigo, Tu estás a falar 

No perfume das flores, na harmonia das 
cores 

E no mar que murmura, o Teu nome a 
cantar 

Escondido Tu estas, escondido Tu estas 

No meio das florestas, no meio das 
florestas 

Nas aves em festa, nas aves em festa 

No Sol a brilhar, no Sol a brilhar 

Na sombra que abriga, na sombra que 
abriga 

Na brisa amiga, na brisa amiga 

Na fonte que corre, na fonte que corre, 

Ligeira a cantar 

 

079 - CANÇÃO DA PROMESSA 
Prometo neste dia cumprir a lei. 
Sou seu escoteiro, Senhor e Rei. 
Eu te amarei pra sempre cada vez mais 
Senhor minha promessa protegerás 
 

Da fé eu sinto orgulho, quero viver 
Tal como ensinaste até morrer. 

( Refrão ) 
Com alma apaixonada servi-lo-ei 
A minha Pátria amada fiel serei. 
( Refrão ) 
A promessa que um diz fiz junto a ti; 
Para toda vida a prometi. 

(Refrão) 

 

080- CATIVAR 

Há palavra perdida 
Já quase esquecida me vem relembrar 

Contendo sete letrinhas 
E todas juntinhas se lê "cativar" 
 

Cativar é amar, e também carregar 
Um pouquinho da dor 
Que alguém tem que levar 
 

Cativou, disse alguém, 
Laços fortes criou 
Responsável é você 
pelo que cativou. 
 

No deserto tão só, 
Entre homens também 
Vou tentar cativar, 
Viver perto de alguém 

 

 

 



 
 

 
 

081 - AO SENHOR AGRADECEMOS 

Ao senhor agradecemos aleluia 
O alimento que teremos aleluia 
Ao senhor agradecemos aleluia 
O alimento que comemos aleluia 
Ao senhor agradecemos aleluia 
O alimento que oferecemos aleluia 
 

082 - CANÇÃO DA AMERICA 

Amigo é coisa para se guardar 
debaixo de sete chaves,/dentro do coração 
assim falava a canção, 
que na AMÉRICA ouviu 
Mas quem cantava chorou  
ao ver seu amigo partir. 

Mas quem ficou, no pensamento 
vou com seu canto que o outro 
lembrou. 
E quem voou no pensamento ficou 
com a lembrança que o outro cantou 
Amigo é coisa para se guardar no 
lado esquerdo do peito mesmo que o 
tempo e a distancia digam não, mesmo 
esquecendo a canção. 
O que importa é ouvir a voz que vem do 
coração 
Pois seja o que vier ,venha o que vier 
qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar 
Qualquer dia amigo a gente vai se 
encontrar. 

 

083 - HAVENU SHALOM 

Havenu Shalom Alehem 

Havenu Shalom Alehem 

Havenu Shalom Alehem 

Havenu Shalom Alehem 

Havenu Shalom Alehem 

 

084 - GOSTO DAS FLORES 

Gosto das flores, até do malmequer, 

Gosto dos montes e de um vale qualquer, 

Gosto dos ventos que cantam para mim. 

Guli ali guli ali guli ali guli (2x) 

Gosto dos bichos, do besouro ao elefante, 

Gosto das árvores de porte exuberante, 

Gosto dos rios que cantam para mim. 

Guli ali guli ali guli ali guli (2x) 

Gosto das coisas que Deus criou na Terra, 

Que ele as conserve sempre em paz, sem 
guerra, Para que cantem esta canção pra 
mim, Guli ali guli ali guli ali guli (2x) 

 

085 - GRAÇAS A DEUS 

Graças a Deus 

Pelo o mar e pelo Sol 

Pelo trigo que dá pão, 

Pelos Campos a lavrar. 

Por isso, Graças a Deus, 

Por faze-nos trabalhar. 

As crianças a Brincar, 

E por toda a Tua vontade; 

Por isso vem, vem, vem, vem 

Quero, quero, quero, 

Todo o teu querer 

Graças a Deus, 

Pela vida e pelo amor; 

Pela mão que Tu me dás; 



 
 

 
 

E o amigo que aqui está. 

Graças a Deus 

Pelo o mar e pelo Sol 

Pelo trigo que dá pão, 

E por muito outras coisas. 

(Refrão) 

 

086 - OBRIGADO, SENHOR. 

(Chefe Joel Franz) 

Ao Criador nós queremos louvar, 

Por mil motivos que temos, 

A vida que há mil motivos resume  

Por ela nós agradecemos 

Obrigado, Senhor Oh!!Oh! 

Obrigado, Senhor 

Por tudo, Obrigado, Senhor 

Obrigado, Senhor 

Obrigado, Senhor 

Por tudo,Obrigado, Senhor 

Obrigado, Senhor Oh!!Oh! 

Animais, plantas e amigos, 

Inimigos, inteligências, 

Erros, futilidades, derrotas 

E peso de nossa consciência. 

(Refrão) 

Alegria, felicidade, Sabedoria, fragilidade, 

Aprender da juventude  Até a velhice a 
fraternidade. (Refrão) 

 

Por tudo nos te agradecemos, 

Momentos diversos da vida que temos 

Lembramos que és nosso Pai, Criador! 

Que te damos o nosso louvor. 

(Refrão) 

 

087 - ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO 

Senhor, Fazei-me um instrumento de vossa 
paz, 

Onde houver ódio, que eu leve o amor, 

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. 

Onde houver discórdia, que eu leve a união. 

Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. 

Onde houver erro que eu leve a verdade. 

Onde houver desespero, que eu leve a 
esperança, 

Onde houver tristeza que eu leve a alegria. 

Onde houver trevas que eu leve a luz. 

 

Ó Mestre, fazei que procure mais 

Consolar do que ser consolado. 

Compreender que ser compreendido; 

Amar que ser amado. 

Pois é dando que se recebe 

É perdoando que se é perdoado, 

E é morrendo que se vive para a vida 
eterna. 

 



 
 

 
 

088 - NOVO RUMO 

(Chefe Joel Franz) 

Por tua presença, Oh! Senhor mais uma 
vez, 

Fortalecido em teu amor eu me senti 

Sinto me pronto para dar a minha vida 

Um novo rumo, novo vigor! 

Agora sei, que o que vim aqui buscar, 

Não cabe em mim é preciso partilhar 

Aqui entrei apenas para me encontrar 

Me divertir! 

E saio agora para servir! 

Sei que lá fora, nosso mundo está igual, 

Mas eu mudei, agora tenho um ideal. 

A quem precise, levar a paz que vem de 
Deus, 

Onde eu puder dar a paz que Deus me deu. 

(Refrão) 

Agora quero, semear muita esperança, 

Falar de flores, de amizades e justiça, 

Trazer nos olhos, a certeza de que um dia, 

A comunhão vencerá toda cobiça. 

(Refrão) 

Servir a todos, do escotismo é a missão, 

Ação Fraterna, para esta terra mais feliz, 

Eu vou deixar ao mundo paz e bem. 
Shalom! 

Ser pé no chão, da humildade um aprendiz. 

(Refrão) 

 

089 - OH! QUE FELIZ 

Oh! Que feliz 

Que me sinto hoje, 

Após de fazer, 

Uma boa ação. 

Eu cumprirei, 

Minha promessa e lei, 

E ajudarei, 

Ao pobre e ao Rei, 

Observarei, 

Lá no Céu azul, 

O Cruzeiro do Sul, 

E o seguirei. 

 

090 - MISSA ESCALADA 

Entrada 

(Pe.Zezinho SCJ - 1976) 

Em torno dessa mesa nós viemos procurar 

Pra nossas vidas jovens as respostas do 
Senhor. 

Trazemos na mochila vinho e pão pra 
celebrar 

A hora em que Jesus a nós se deu com tanto 
amor. 

Escoteiros pra servir o nosso povo. 

Celebramos o nascer do mundo novo. 

A santa eucaristia que ora vamos começar, 



 
 

 
 

Tomados de alegria por saber que estás 
aqui; 

Será mais um momento de quem vive a 
caminhar 

Sonhado ver o mundo reunindo junto a ti. 

(Refrão) 

Sabemos muito bem que somos jovens por 
demais 

E temos mais perguntas que respostas pra 
deixar, 

Mas temos a certeza de encontrar na tua 
paz 

Respostas de quem sabe que é preciso 
procurar. 

(Refrão) 

 

091 - MISSA ESCALADA 

Aclamação 

(Pe.Zezinho SCJ - 1976) 

A tua palavra se fez a palavra 

Que faz minha vida sorrir. 

A tua verdade se fez a verdade 

Que faz a minha alma se abrir. 

 

Eu me sento ao redor de tua mesa 

Meu Fogo de Conselho 

E minha flor de lis. 

Tu me falas e eu sinto esta certaz 

De achar em tua mesa o porque de eu ser 
feliz 

E é por isso que eu insisto em repartir. 

(Refrão) 

 

092 - MISSA ESCALADA 

Despedida 

(Pe.Zezinho SCJ - 1976) 

Unidos em teu nome partiremos pra levar 

A paz que recebemos nesta mesa de amor 

Trouxemos na mochila pão e vinho pra te 
dar, 

Agora caminhamos com Jesus libertador. 

Escoteiros pra servir a humanidade, 

Lutaremos pelo reino da verdade. 

 Iremos pelos campos e cidade a sorrir, 

E juntos marcharemos esta marchar de 
crescer, 

Contigo nós iremos semear e construir 

No coração dos outros a esperança de 
viver. 

 

 

 

 



 
 

 
 

093 - DÊ UM SORRISO 

Dê um sorriso, só sorriso aberto 

Sorriso certo cheio de amor 

Dê um sorriso, só sorriso aberto 

Sorriso certo cheio de amor. 

Quem tem amor, gosta de cantar, 

Vive sempre sorrindo, 

Mesmo quando não dá 

Tropeça aqui e cai acolá 

Mas depressa levanta e começa a cantar: 

Dê um sorriso, só sorriso aberto 

Sorriso certo cheio de amor 

Dê um sorriso, só sorriso aberto 

Sorriso certo cheio de amor 

 

094 - ALÔ! BOM DIA. 

Alô! Bom dia, como vai você? 

Um olhar bem amigo, um caro sorriso  

e um aperto de mão. 

E a gente sem saber como e porque,  

se sente feliz e sai a cantar uma alegre 
canção. 

Bom dia nada custa, ao nosso coração, 

e é bom fazer feliz o nosso irmão. 

A Deus se deve amar, amar sem distinção. 

Alô! Bom dia irmão.

 

 

095 - TE AGRADEÇO 

Por tudo  o que  tens feito  

Por tudo que vais fazer 

Por tuas promessas  

E tudo que és  

Eu quero te agradecer  

De todo meu ser 

Te agradeço, meu Senhor! 

Te agradeço, meu Senhor! 

Te agradeço por me libertar e salvar 

Por ter morrido em meu lugar te agradeço 

Jesus te agradeço 

Eu te agradeço 

Te agradeço, meu Senhor 

Te agradeço, meu Senhor 

Te agradeço por me libertar e salvar.... 

 

096 - ANJOS DE DEUS 

Se acontecer um barulho perto de você 

É um anjo chegando para receber suas 
orações e levá-las a Deus 

Então, abra o seu coração e comece a 
louvar 

Sinta o gozo dos céus, se derrame no altar 

Que o anjo já vem com a resposta nas mãos. 

 

Tem anjos voando neste lugar, no meio do 
povo, em cima do altar. 



 
 

 
 

Subindo e descendo em todas as direções, 

Não sei se a igreja subiu ou o céu desceu 

Só sei que está cheio de anjos de Deus, 

Porque o próprio Deus está aqui. (2x) 

 

Quando os anjos passeiam a Igreja se 
alegra 

Ela canta, ela vibra, ela ri e congrega, 
enfrenta o inferno e expulsa o mal, 

Sinta o vento das asas dos anjos agora.  
Confia, irmão, já chegou tua hora, 

A bênção já vem e você vai levar 

 

097 - CANTO DA PAZ 

Quero te dar a paz  do meu Senhor,  

com muito amor (bis) 

Na flor vejo manifestar o poder da criação. 

Nos seus olhos eu vejo estar, o sorriso de 
um irmão. 

Toda vez que te abraço e aperto sua mão. 

Sinto forte o poder do amor dentro do meu 
coração. 

Quero te dar a paz  do meu Senhor,  

com muito amor (bis) 

 

 

098 – Ó SENHOR ABENÇOAI 

Ó Senhor abençoai, esta nossa refeição  

Ó Senhor abençoai, esta nossa refeição 

Que hoje tem mais alegria (2x) 

Com a sua, com a sua, com a sua companhia 
(2x) 

 

 

099 – DANÇA DA AMIZADE 

Esta é a dança,é a dança da amizade 

É alegria para lá e para cá (2x) 

 

Lái lái. Lái Hei (4x) 

 

100 – IÊ, IÊ, IÊ 

 

Iê, Iê, Iê,Iê, Iê, Iê, Iê, Iê, Iê...Ah 

Uou, ou,ou uou, ou,ou,uou... (2x) 

 

Louva, louva, louva, nós louvares(2x) 

 

Pula, corre, grita, abraça, ama... 

 

101 – SACUDI 
Os escoteiros vão buscar o amor de Deus lá 
no Céu, e vão trazer aqui pra Terra(2x) 
Pra sacudi, sacudi, sacudi (2x) 



 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 – CANÇÕES 
DE RAMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RAMO LOBINHO 
102 - MORTE DE SHERE-KAN 
(Rítmo Cavaleiros do céu) 

 

A promessa de Mowgli era matar Shere-
kan 

Para a paz de seu povo, Akelá e do seu Clã 

Com Messua ele vivia e no campo 
pastoreava 

Sonhando acordado, sua caçada ele 
armava. 

Ipi-ia-iê, ipi-ia-iô 
A caçada ele armava 
Conforme o combinado avistou o Lobo Gris 

Sentado numa rocha, por sinais ele lhe diz: 

O tigre já chegou e alimentado já está 

E os búfalos com o Akelá se preparam prá 
ajudar 

Ipi-ia-iê, Ipi-ia-iô 
Se preparam prá ajudar 
Em Rama montado, a caçada comandou, 

E o tigre traiçoeiro sob as patas terminou 

Na Roca do Conselho sobre a pele ele 
dançou 

Cumprindo a promessa, Shere-kan ele 
matou 

Ipi-ia-iê, Ipi-ia-iô 
Sobre a pele ele dançou 
 

103 - VELHO LOBO 
Havia no meu Grupo um Lobinho bem 
mateiro 
Que quando da passagem se tornou bom 
Escoteiro 

Tornou-se grande Sênior e depois bom 
Pioneiro 

Seus deveres nunca, nunca o olvidou 

 

Ipi-ia-iê, Ipi-ia-iô, Velho Lobo eu sou 
Os anos se passaram e ele muito estudou 
Na Lei e na Promessa sua vida baseou 

E hoje um grande Chefe ele se tornou 

Seus deveres nunca, nunca olvidou 

 

104 - MATILHA FORMIDÁVEL 
Nossa matilha é formidável 
O nosso primo é o maior 

É a melhor entre as melhores 

Matilha..................é a melhor. 

 

105 - O JOGO VAI COMEÇAR 
O nosso Akelá, as ordens já vai dar 
Lobos! Lobos! 

Lobos venham todos formar 

Matilhas por matilhas nós já vamos 
arrumar 

Matilhas por matilhas para o jogo começar 

 

106 - NOÉ 
Un dia Noé en um bote se fué 
Y muchos animales tambien fueron com yo 

El Señor se há enojado y el diluvio les 
mando 

Y sin tener la culpa ninguno se salvo 

A son de cocodrilo 

A son de oragutan 



 
 

 
 

La picara serpiente 

El agulia real 

El gato, el topo, el elefante 

El oraneganesiu 

Nosotro se miramos 

Leru, leru, leru 

 

107 - O PÉ DO SAPO 
O sapo não lava o pé, não lava o pé porque 
não quer 
Ele mora na lagoa, não lava o pé porque 
não quer. 

(substituir as vogais por a, e , i, o, u) 

 

108 - EU SOU LOBINHO 
Eu sou Lobinho, sempre a cantar 
De uniforme e bonezinho a trabalhar 

Escoteiro não descansa, dorme no chão 

Mas eu que sou Lobinho, levo um vidão. 

 

Trá-lá-lá-lá 

 

 

109 - CANÇÃO DA ALCATEIA 

(música: Canção do Soldado) 

 

Nós somos de uma alcateia  

de alegres lobos  que não são bobos 

O nosso Akelá ensina  

ter olho aberto e ouvido esperto 

Andamos pela floresta  no peito e raça  

buscando caça. Pois somos de uma alcateia  

de gente esperta  na trilha certa 

Nas provas somos campeões   

estrelas temos de montões  

nos jogos ninguém nos ganha  

e fazemos a façanha de vencer competições 

Excursionar é um prazer  ver o sol a 
despontar  ver a lua aparecer.  
Nossa alcateia  ama o Brasil   

a nossa terra  de encantos mil. 

 

110 - BAGHERA 

(Ritmo da música O bom menino) 

 

Ela é Bagheera é a pantera negra 

Ela é Bagheera ensinou Mowgli a caçar 

seus olhos verdes brilham no escuro 

e ela é negra como a noite sem luar 

foi ela que na Roca do Conselho 

Com voz macia deu um salto e foi falar 

Diereito prá dizer aqui eu não tenho 

Mas dou um touro prô garoto aqui ficar 

Mas dou um touro prô garoto aqui ficar 

 

111 - O LOBINHO 

De olhos castanhos, 



 
 

 
 

De pêlo limpinho, 
De faro bem forte, 
Eu sou um Lobinho! 
Sou muito valente 
E dou grandes saltos 
E no Grande Uivooooooooooooo 
Eu grito mais alto! 
Eu pulo pra frente, 

Eu salto pra trás, 

Dou mil cambalhotas, 
Sou forte demais! 
A Lei do Lobinho 

Aprendi com Baloo, 
 Só falta agoraaaaaaaaaaaaaa 
Cruzeiro do Sul! 

 

 

112 - COMO VAI, OH LOBINHO?  
Como vai, oh Lobinho, como vai? 
Da nossa amizade nunca sai, 

Faremos o possível 
Para sermos bons amigos, 
Como vai, oh Lobinho, como vai?... 

 

113 - BOM LOBINHO 
(Rítimo de Oh Suzana) 
 
Eu sou um bom lobinho 
Escoteiro eu quero ser 
E seguindo um bom caminho 
Bem depressa eu vou crescer! 
A Lei e a Promessa 
Eu já aprendi de cor 
Vou agora bem depressa 
Fazer sempre o melhor 

 

 

114 - LOBINHO ESPERTINHO 
(Ritmo de Meu Pintinho Amarelinho) 

 

O Lobinho espertinho, 

Presta sempre atenção; 

Sempre Atenção” 

Abre os olhos e os ouvidos, 

E por isso ele não cai no chão 

Ele cumpre sempre, 

Veja bem você; 

Com muito carinho, 

Suas cinco leis (Observação). 

 

115 - PARA SER LOBINHO 
(Ritmo de Para ser feliz) 

Para ser Lobinho, 

É preciso ter, 

Uniforme Azul 

E um bonezinho, 

É viver agarrado 

Na saia da Kaa 

E também do Akelá, 

Há um mundo bem melhor 

Todo feito pra vocês 

É o mundo escoteiro, 

Que Baden-Powell fez. 

 
116 -  TUBA DO SERAFIM 
Todos os dias, havia banda no Coreto do 



 
 

 
 

Jardim / E lá de longe, a gente ouvia a tuba 
do Serafim. / porém um dia, entrou um 
gato, na tuba do Serafim, e o resultado, 
desta melodia, foi que a tuba tocou assim: 
Tum, Tum, Tum, miau. Tum, rum, rum, t 

um, Tum, mil. 

 
117 – DONA MACACA 
Dona macaca (2x) 
Subiu em um coqueiro bem alto. 
Pegou um coco (2x) 
E jogou na cabeça do FULANO. 
FULANO: “Ai Dona Macaca, como dói a 
minha cabeça” 

 
 

118 – FUI ACAMPAR 
Fui acampar em uma barraquinha-nha-nha 
Enfeitada-da-da de rubi/ Saiu de lá-lá-lá 
Uma lobinha-nha-nha, olhou pra mim, 
olhou pra mim e fez assim... 

 
119 – A CANOA VIROU 
A canoa virou, não deixa ela virá, foi por 
causa do FULANO que não soube remar.  
Se eu fosse um lobinho e soubesse nada eu 
tirava FULANO do fundo do mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RAMO ESCOTEIRO 

120 - PANELAS 

No acampamento o nosso tormento 
É ter que lavar... panelas 

Sujas nodosas sebentas horrendas 

Mas o que temos de... lavar panelas 

Usa-se a faca e areia,  

Depois de muito esfregar la, laiá 

O alumínio se vai e as unhas só tem carvão 

Chega a Chefia no meio do dia 

Para inspecionar... panelas 

E as Escoteiras respondem triunfantes 

Não existem mais... panelas 

 

 

121- MINHA MÂE VOU LHE PEDIR 
Minha mãe vou lhe pedir 

Não quero lhe aborrecer 

Para ser um homem forte 

Um Escoteiro eu quero ser 

Vou para o campo aprender a trabalhar 
Não serei um peso morto, não darei o que 
falar, 

 

Lá no riacho minha roupa eu vou lavar 

Aproveito este momento para o meu banho 
tomar 

 

O meu Chefe saberá me ensinar 

A andar pela floresta sem o espinho 
atrapalhar 

 

122 – ACAMPAMENTO DO FUTURO 
Bip-bip, como é que é? Não tem foguete 
eu vou a pé (2x) 

Acampamento do futuro vai ser tudo 
diferente./Apertamos um botão e o robô 
faz tudo pra gente. 
Imagine só o plano do Chefe da Região,/ 
acampamento em Saturno com a taxa de 
um milhão. 
(Refrão) 
A comida é instantânea, cozinhar é do 
passado / A Bandeira é posta em órbita, e o 
campo vem montado 

Os enfermeiros da Patrulha não serão 
como os de antes/Só terão em suas caixas 
instrumentos de transplante 

(Refrão) 

Seria muito bacana, um Jamboree em 
Urano./Escoteiros de Saturno, de Marte e 
Vulcano. 

Seria interessante e cheio de alegria/ 

Terminado o acampamento para a Terra eu 
voltaria. 

 
123 - ACAMPEI LÁ NA MONTANHA 

Acampei lá na montanha 
De manhã fiz o meu café 

Arrumei minha mochila 

E toquei pra frente a pé 

Como é bom viver 

Acampando assim 

Ver o sol no horizonte nascer 

Vale a penar ter  



 
 

 
 

Um grande ideal 

E por ele 

Lutar e vencer 

 

124- DORME CEDO ESCOTEIRO 

Dorme cedo escoteiro  

Recupera as energias  
Mija na fossa de líquidos 

Faz seu monitor sofrer  
Só trabalha quando quer (Quando quer!!) 

Lava os pratos a chorar (a chorar) 

Se já queres desistir 

Pega o sleep e vai dormir 

Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó rme cedo... 

 

 

RAMO SÊNIOR 

 

125 - CANÇÃO DO SÊNIOR 

(João Ribeiro dos Santos ) 
 

Temos 15, 16, 17 anos  
0 futuro é nosso vamos prosseguir  
Vemos longe a brilhar nossa estrela Dalva  
Quando se é jovem não se pode desistir  

Marchar avante e sempre avante  
Por sobre a terra, sobre os mares e pelo ar  
Continuando se outros param  
Sorrindo sempre se há vontade de chorar  
Não sentir fome, não sentir sede Ter 
persistência, paciência e resistir  
Ser mais que humano  
Querer por dez  
E conquistar a nossa meta no porvir  

Temos 15, 16, 17 anos  
0 futuro é nosso vamos prosseguir  
Vemos longe a brilhar nossa estrela Dalva  
Quando se é jovem não se pode desistir  

A humanidade busca a verdade  
Pela ciência, pelo estudo e o saber  
E a mocidade é como a flecha  
Que vai do arco até o alvo sem temer  
A fé nos guia, coragem temos  
Temos amor pra dar aos outros e ajudar  
E o que é mais fraco, mas nosso irmão  
E todos juntos o Sucesso conquistar  

Temos 15, 16, 17 anos  
0 futuro é nosso vamos prosseguir  
Vemos longe a brilhar nossa estrela Dalva  
Quando se é jovem não se pode desistir  

 

RAMO PIONEIRO 

126 - CANÇÃO DO CLÃ 
Em uma montanha bem perto do céu, 
Encontra-se um lago azul 
Que só o conhecem aqueles que tem 
A dita de estar em meu Clã. 
Lá-lalaiá-lalaiá-lalaiá 
Lá-lalaiá-lalaiá-lá-laiá 
A sede de risco que nunca se acaba, 
As rochas que hei escalar, 
Um rio tranqüilo que canta e que chora, 
Jamais poderei olvidar 
Lá-lalaiá-lalaiá-lalaiá 
Lá-lalaiá-lalaiá-lá-laiá 
No alto da serra, na gruta escondida, 
Foi lá que eu fiz o meu lar 
Subindo e descendo em corda ligeira 
Eu vi o meu Clã acampar 
Lá-lalaiá-lalaiá-lalaiá 
Lá-lalaiá-lalaiá-lá-laiá 
A noite sentados ao pé da fogueira 
Crepita a alma escoteira, 
Pioneiros meditam, definem a trilha 
E fazem a sua vigília. 
Lá-lalaiá-lalaiá-lalaiá 
Lá-lalaiá-lalaiá-lá-laiá 



 
 

 
 

O sol nos aponta um caminho de sonhos 
O vento nos leva a andar 
O brilho de vivas estrelas repetem 
O eco do nosso cantar. 
Lá-lalaiá-lalaiá-lalaiá 
Lá-lalaiá-lalaiá-lá-laiá 

 

 

 

 
127 - CANCIÓN DEL CLAN 
En una montaña, perdida en cielo 
se encontra una laguna azul, 
que só la conocem, aquelos que tienen, 
la dicha de estar em mi clan. 
La, rá. La ra rá. La ra rá. La rá. 
La ra rá. La ra ra. La ra, la rá. 
La sede de venturas, que nunca se acaba, 
Las rochas que hay de escalar. 
el rio tranquillo, que canta e que lhora, 
Jo nunca podré olvidar. 
La,la,lalala... 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 - CANÇÕES PARA 
CANTAR EM RODA 

 
 

 

 



 

 
 

128 - TIRO-LIRO 
Lá em cima tem o tiro-liro-liro 
Cá embaixo tem o tiro-liro-ló 

Lá em cima tem o tiro-liro-liro 
Cá embaixo tem o tiro-liro-ló 

Juntaram-se os dois na esquina 

Tocaram concertina e dançaram o Seridó 
Juntaram-se os dois na esquina 

Tocaram concertina e dançaram o Seridó 

Comadre minha comadre 

Ai eu gosto do seu pequeno 

Comadre minha comadre 

Ai eu gosto do seu pequeno 

Ele é bonito apresenta-se bem 

E parece que tem um jeito sereno 

Ele é bonito apresenta-se bem 

E parece que tem um jeito sereno 

 

129 - SELE PISTON 
Sele piston, sele piston 

Que fe le mache le machine 

Sele piston, sele piston 

Que fe le mache le vagon 

Piston, piston 

Que fe le mache le machine 

Piston, piston 

Que fe le mache le vagon 

 

 

130 - O PISTÃO 

É o pistão, é o pistão  

Que move a locomotiva, 
É o pistão, é o pistão, 
Que faz mover o vagão. 
Pistão! Pistão! Que move a locomotiva! 
Pistão!Pistão! Que faz mover o vagão! 

 

131 - CONGA 
Conga, conga, conga 
Que viva la milonga 

Ahora yo quiero ver 

Como se baila lá conga 

 

Com una mano en la cabeza 

La outra en la cintura 

Moviendo la colita 

Bailando la conguita 

 

132 - O CARRO DO MEU CHEFE 
O carro do meu Chefe deu um furo no 
pneu (3x)...Colemos com chiclete. 
Este carro tem defeito 

Já não serve mais prá mim 

Vamos Ter que dar um jeito 

Concertando-o com michilin 

 

133 - ROSA AMARELA 
Olha a rosa amarela, rosa 

Tão bonita e tão bela, rosa 



 

 
 

Olha a rosa amarela, rosa 

Tão bonita e tão bela, rosa 

Ai, ai, meu lenço, ô iaiá 
Que é pra eu me enxugar, ô iá iá 

Nessa despedida, ô iá iá 

Sei que vou chorar, ô iá iá 

 

134 - CAVALOS TROTANDO 
Quando se quer o frio espantar 
Põe-se os cavalos todos a trotar: 

Cavalos! Trotando! Uma pata... 

Cavalos! Trotando! Duas patas... 

Cavalos! Trotando! Uma perna... 

Cavalos! Trotando! Duas pernas... 

Cavalos! Trotando! A cabeça... 

Cavalos! Trotando! O corpo... 

 

135 - TALHARIM 
Yo soy un tallarin, un tallarin 
Que escorrega para ca 

Que escorrega para la 

Un poquito sal, un poquito azeite 
Y meche para ca, y meche para la 

Venga bailar conmigo 

Un poquito sal, un poquito azeite 

Y juntos vamos bailar 

 

 
136 - RODA DE AMIGOS 
Vamos fazer uma roda de amigos agora 

E a cantar, a ciranda, vamos brincar de 
roda! 

Bater as mãos, bater os pés, cumprimentar 
o vizinho 
Somos amigos, somos irmãos, feliz o 
coração 
(Refrão) 
Corpo a girar, braços pro ar, cumprimentar 
o vizinho 

Somos amigos, somos irmãos, feliz o 
coração 

(Refrão) 

Roda fechar, roda abrir, cumprimentar o 
vizinho 

Somos amigos, somos irmãos, feliz o 
coração 

 

137 - ZINHA-NHA 
Ô-oê, zinha-na auê 
Zinha-nha auê, zinha-nha auê 

Ô-oê, zinha-na auê 
Zinha-nha auê, zinha-nha auê 

Zinha-nha! Zinha-nha! Zinha-nha! 

 

138 - MEU BURRO 
Meu burro, meu burro ficou com dor de 
cabeça Patrão mandou comprar chapéu 
para cabeça 

Chapéu para cabeça e tem sapato azul 

E tem sapato azul 

Dor nos olhos...      óculos para os olhos 

Dor de ouvido..      cotonetes para o ouvido 

Dor de dente...       escova para os dentes 



 

 
 

Dor de pescoço...  cachecol para o pescoço 

Dor nas mãos...      luva para as mãos 

Dor nos pés...          sapatos para os pés 

 

139 - MEU ASSISTENTE CHEGOU 
Meu assistente chegou do Equador 
E ele trouxe prá mim um abanador 

... Bombaim             ... um pedalim 

... Bangladech          ... um patinete 

... Marakech             ... uma caixa de chiclete 

140 - UM HOMEM VINHA... 

Um homem vinha pela estrada tocando 
violão.../Digue-dem, digue-Dom 

Um outro o acompanhava tocando seu 
tambor... / Parara-papa 

Digue-dem digue-dem digue-Dom 

Parara-parara papa (2x) 

 

Um homem vinha pela estrada tocando seu 
pistón... / Târanran, tãn-tãn 

Um outro o acompanha tocando acordeôn 

Inhec-inhec inhec-inhôm 

Târanran, târanran tãn-tãn 

Inhec-ichec inhec-inhec inhec-inhôm (2x) 

 

141- ORQUESTRA 
O violino cantando tão suave 
Parece até que deseja cantar 
A clarineta, a clarineta 

Faz du-du-du-du-du-du-dê 

A trombeta prateada faz 

Tá-tá-ta, ta-ra-ra, ta-ta-ta-ta 

O tímpano toca, sempre em dois tons 

Seja este ou aquele são sempre 

Em dois tons 

 

142 - SINFONIA DO BREJO 
Óh, que coisa boa a gente ver o sapo 
Na beira da lagoa batendo com o papo 

Foi, foi não foi, foi não foi 
Foi, foi, não foi (2x) 

Um...       Quatro...     Oito... 

 

143 - LUP LU 
Bailemos o lup lu 

Bailemos o lup lá 

Bailemos o lup lu 

Y una volta se dara 

Ariba la mano esquerda 
Abajo la mano esquerda 

Unas tantas sacudidas 

Y una volta se dara 

 

144 - DUQUE DE OZ 
Havia um Duque de Oz 
Comandava mil soldados 

Cavalgava morro acima 

Cavalgava morro abaixo 

Quando estava em cima, em cima 



 

 
 

Quando estava embaixo, embaixo 

Quando estava no meio, 

Nem em cima, nem embaixo 

 

145 - LA BELA POLENTA 
Quando se pianta la bela polenta, 

la bela polenta se pianta cozi. 

Se pianta cozi. 

Ô, ô, ô bela polenta cozi 

Tcha tcha pum, Tcha tcha pum 

Tcha tcha pum, pum pum pum 

Quando se rega la bela polenta, 

la bela polenta se rega cozi. 

Se rega cozi. Se pianta cozi 

Ô, ô, ô bela polenta cozi 

Tcha tcha pum, Tcha tcha pum 

Tcha tcha pum, pum pum pum 

 
Troca por: (Pianta, rega, cresce, flora, talha, 
colhe,moe, mexe, coze, manja e gusta.) 

 

146 - TIA MÔNICA 
Yo tengo una tia, una tia Mônica 

Que cuando vá as compras / Se diga ulala 

Asi yo soy sombrero, sombrero es asi (2x) 

Yo tengo una tia, una tia Mônica 

Que cuando vá as compras / Se diga ulala 

Asi es mi mano, mi mano es asi (2x) 

 

147 - O TREM 
(música: Sing in the Rain) 

Eu vou andar de trem / você vai também / 

só falta comprar a passagem / do velho 
trem / passagem do velho trem... PAROU! 

(parou!) 

bracinho pra frente! (bracinho pra frente!) 

e thuthuá, thuthuá, thuthuá á á 

 

 

bracinho pra frente! (bracinho pra frente!) 

dedinho pra cima (dedinho pra cima!) 

joelhinho dobrado! (joelhinho dobrado!)/ 

pezinho pra dentro! (pezinho pra dentro!) 

bundinha pra trás! (bundinha pra trás!) 

cabecinha pra cima! (cabecinha pra cima!) 

linguinha pra fora! (linguinha pra fora!) 

e titiuauaua / e titiuauauau 

 

148 - DANÇA DO CURUCURU 
Curu curu...     Curururu 

Curu curu...     Curururu 

Esta é a dança do curu 

Curu curu...     Curururu 

Curu curu...     Curururu 

Esta é a dança do curu 



 

 
 

Com uma mão 
Com outra mão 

Com uma perna 

Com outra perna... 

 

 

149 - O HOMEM PRIMITIVO 
O homem primitivo saiu para caçar(2x) 
Quando ele avista um animal,RHHHUUUUU 
Ele começa a gritar  /  RHHHAAAAAA (2x) 
 
150 - REI DEBUTIAIA 
Debu tibu tibuti aia aia aia aia (2x) 
PARE!!  /  Parou porquê? 
Porque o Rei Debu tibu tibuti aia 
Ordena!!   /  Ordena o quê? 
(O animador da as ordens) 
 
151 - REI DE BUTIAIA II 
Amo mi primo, mi primo visino 
Amo mi primo, mi primo hermano (2x) 

Coordenador: Alto lá, Todos: alto lá o 
que? 
Coordenador: El rei de Butibutiaia ay 
ordenato 

Todos: Ai ordenato o que? 

Coordenador: Ai ordenato que ...(dar 
ordens) 
 

152 - TODO MOVIMENTO 
Todo movimento baila baila baila 
Com um dedo, dedo / Com o outro dedo. 

Com a mão, cotovelo, ombro,  braço, pé, 
joelho, perna, cabeça, corpo, bumbum 

 

153 – TODO MUNDO BAILA 

Todo mundo baila,baila, baila, baila (2x) 
Com o pé, pé, pé, pé peré, peré (2x) 

(Refrão) 
Com joelho, joelho,joelho, joelho (2x) 

Eeeee o pé, pé, pé, pé peré, peré (2x) 

(Refrão) 
Com a perna, perna, perna, perna (2x) 
Com joelho, joelho,joelho, joelho (2x) 

Eeeee o pé, pé, pé, pé peré, peré (2x) 

(Cintura, Codó, ombro, braço, cabeça...) 

 
154 - EM CAMINHO 

Em caminho eu encontrei um peixinho 
Tibum (Bis) 
Em caminho eu encontrei(3x) um 
peixinho ... Tibum  
Ô uipiaia iupi uipiaia (6x) 
 

Em caminho eu encontrei 

Um cachorrinho,um porquinho, um 
bodinho, um tourinho, um louquinho 

Um escoteiro. 

 
155 – E NO MEIO DO CAMINHO 
E no meio do caminho tinha um... (3x) 
(Aponta para alguém e espera uma palavra 
ou gesto, depois todos repetem) 
Ô uipiaia iupi uipiaia (6x) 
 
 
156 - NA MONTANHA DA FLORESTA 
EQUATORIAL 
 

Na montanha da floresta equatorial (bate o 
pé) (2x) 



 

 
 

Na montanha da floresta (3x) equatorial 

Siriaia iupi iupi aia (3x) Iupi iupi aia 

Iupi iupi ô 

 

Companheiros vamos à caça do leão (gesto 
de tiros) (2x) 

Companheiros vamos à caça (3x) do leão  

Siriaia iupi iupi aia (3x) Iupi iupi aia 

Iupi iupi ô 

O leão está dormindo na caverna (gesto de 
dormir) (2x) 

O leão está dormindo (3x) na caverna 

Siriaia iupi iupi aia (3x) Iupi iupi aia 

Iupi iupi ô 

Se descuidas te devora com um bocão 
(gesto de comer) (2x) 

Se descuidas te devora (3x) com um bocão  

Siriaia iupi iupi aia (3x) Iupi iupi aia 

Iupi iupi ô 

E portanto a cautela é muito pouca (gesto 
de silêncio) (2x) 

E portanto a cautela (3x) é muito pouca  

Siriaia iupi iupi aia (3x) Iupi iupi aia 

Iupi iupi ô 

 

157- PIPOCA 
Uma pipoca estourando na panela, 
Ninguém sabe o que pode acontecer, 

É um tal de um tremendo falatório 

E todas começam a crescer. 

É um tal de Proc, Prô prôc, proc proc (3x) 

Duas, Três, Todas pipocas 
 

158 - ENTRA NA RODA 
(FULANO) Entrou na roda 
Mexendo, mexendo, mexendo a bundinha 

Pá, pá, pararapápá   (BUMM) 

Papararapapira Papirapiripá 

 

159 – MEXENDO II 

E o FULANO entrou roda mexendo, 
mexendo (2x) 

Mexendo, mexendo, mexendo a cogita (2x) 

 

160 - FLORENÇA/LORENÇA 
Florença, querida Florença 
Que dia nós vamos nos encontrar? 
Segunda, Florença?  

Florença, querida Florença 

Que dia nós vamos nos encontrar? 

Segunda,Florença? / Terça Florença? 
Quarta, Quinta, Sexta, Sábado, Domingo 

 

161 - MEU GALO 
Meu Galo quebrou uma perna 
Meu galo não pode andar 
Meu Galo, Quebrou uma perna 
Quebrou uma perna e não pode andar  
(Repete) 
Meu galo quebrou outra perna... 
Meu Galo quebrou uma asa,  
Meu galo não pode voar 



 

 
 

Meu Galo furou o olho 
Meu galo não pode enxergar 
Meu galo quebrou o pescoço 
Meu galo não pode cantar. 
Meu galo, quebrou uma perna, quebrou 
outra pena,  quebrou a asa, quebrou a outra 
asa, furou um olho, furou o outro olho, 
quebro pescoço ...MEU GALO MORREU. 
 
162 - CANÇÃO DA KAA 
Aahh!! Kaa, Eu vim te perguntar (Bis) 
Como é que a cobra sobe num pezinho de 
limão ?  
A cobra não tem pé, A cobra não tem mão 
Como é que a cobra sobe no pezinho de 
limão? 
Estica, encolhe seu corpo é todo mole (bis) 
 
OUTRA VERSÃO (Continuação) 
Kaa, Kaa, eu vim te perguntar 
Como é que a cobra sobe num pezinho de 
limão? 
Se a cobra não tem pé, se a cobra não tem 
mão,  
Como é que a cobra sobe num pezinho de 
limão? 
Estica, encolhe, seu corpo é todo mole,  
é assim que a cobra sobe num pezinho de 
limão. 
 

Kaa, Kaa, eu vim te perguntar 
Como é que uma cobra faz para se 
alimentar? 
Eu olho nos olhos pra hipnotizar,  
depois eu dou o bote e está feito o meu 
jantar. 
 
Kaa, Kaa, eu vim te perguntar 
Porque de tempo em tempo a sua pele vai 
trocar? 
Eu ando, me arrasto, o sol é de rachar 
A casca fica velha, é preciso renovar. 
 
Kaa, Kaa, eu vim te perguntar 

Você irá conosco para o Mowgli resgatar? 
Minhoca amarela? Banguela deixa estar! 
Aqueles bandar-log ainda hão de me pagar! 
Então com a minha ajuda, vocês podem 
contar. 

 
Versão para Capixaba 
Se a cobra não tem mão 

Se a cobra não tem pé 
Como é que a cobra sobe  
No pezinho de Café? 

 

163  - PAPAPAPIRIPIRIPAPA  
Papa-papiri-piri-papa Oh, yes! (2x) 
Eu atiro o braço pra frente um vez - pá! 
 Eu atiro outra vez (2x)- pá! Pá! 
Eu tiro outra vez (3x) - pá! pá! pá! 

Papa-papiri-piri-papa Oh, yes! (2x) 

(Depois é inserir partes do corpo) 

 

164 - ORAME SAME  
Orame same same (2x) 
Guli guli guli guli guli orame same 
same(4x) 
Orame, orame, 
Guli guli guli guli guli orame same same 

 

165- ESTÓRIA DA SERPENTE  
Essa é a história da serpente 
Que desceu do morro 
Para procurar um pedaço do seu rabo 
Ei você aí 
É um pedaço do meu rabão 
Ã-ão, ã-ão... 

 



 

 
 

166 - A CASINHA  
1- Eu tinha uma casinha  
2- Assim, assim, 

3- E bato na portinha 
4- Assim, assim,  
5- E pela chaminé, 
6- A fumaça sai assim, 
7- Engraxo os meus sapatos 
8- Assim, assim, assim. 
 
OBS.: Essa é uma música de gestos, que vão 
acompanhando a música. Em cada linha par 
(2,4,6 e 8), deve se fazer um gesto 
diferente: 
 
Linha 2 - Fazer com as mãos um cubo que 
vai ser a casinha. No primeiro "assim", as 
duas mãos apontando para frente e 
perpendiculares ao chão. No segundo 
"assim", as duas mãos apontando para os 
lados opostos (direita para esquerda, 
esquerda para direita) e paralelas ao chão. 
Linha 4 - Com a mão fechada, fingindo 
bater em uma porta cada vez que falar 
"assim". 
Linha 6 - Fazer com o dedo uma espiral, 
que sobe. 
Linha 8 - Fingir lustrar os sapatos, com os 
braços paralelos, três vezes. (Direita para 
cima e esquerda para baixo, esquerda para 
cima e direita para baixo, direita para cima 
e esquerda para baixo). 
Estes são os gestos. 
Cada vez que repetir a música, ir 
aumentando o 'tamanho' dos gestos, até 
que na linha 2, os braços estejam 
completamente abertos. 

 

167 - BELA PASTORA  
Eu sou a bela pastora 
Que passeava pelo pomar 
Por isso que me chamavam de 

Bela Pastora Para-pam-pam 
Morena, mexe a cintura 
Morena, mexe seu pan- pan, pãrãrã 
168 - BONECO DE LATA  
O meu boneco de lata  
Bateu com a cabeça no chão 
Levou mais de 1 hora prá fazer a operação 
Desamassa aqui prá ficar bom 
O meu boneco de lata 
Bateu com o nariz no chão 
Levou mais de 2 horas prá fazer a operação 
Desamassa aqui, demassa aqui prá ficar 
bom 
Ombro; Braço; Barriga; Bumbum; Joelho; 
Canela;... 

(segue variando as partes do corpo, 
aumentando o número de horas e os 
"aqui") 

 

169 - ROCK KONG 
Rock Kong, Rock Kong tão grandes eras tu 
Rock Kong, Rock Kong tão grandes eras tu 
Yo soi grande 

E tu tambien 

Vem Comigo e invertetê... invertetê 

170 - ROCK-POCK  
Eu danço o rock-pock (2x) 
assim é bem melhor, hei !!! 
eu ponho a mão direita dentro 
eu ponho a mão direita fora 
eu ponho a mão direita dentro 
e eu sacudo ela agora 
(Refrão) 
(mão esquerda, pé direito, pé esquerdo, 
cabeça, barriga, trololó, corpo inteiro 

 

 

 



 

 
 

171 – ROCK FUNK 

eu ponho a mão direita dentro 
Eu ponho a mão direita fora 
Eu ponho a mão direita dentro 
E sacudo ela agora. 

E danço Rock Funk e não do lugar, vem que 
eu vou te ensinar (Bate duas palmas) 

(mão esquerda, pé direito, pé esquerdo, 
cabeça, barriga, trololó, corpo inteiro 

 

172 - RARIGARI 
Eu ponho o Braço direito pra dentro 
(Repetem) 

Eu ponho o Braço direito pra fora 

(Repetem) 

Eu vivo sempre mexendo (Repetem) 

Dançando o Rarigari... Rarigari 

Assim é bem melhor!!! (Repetem) 
 ( Braço Esquerdo, Perna direita, Perna 
Esquerda, cabeça, barriga, trololó 
corpo inteiro) 

 

173 - PIABA  
Sai, sai, sai, piaba saia da lagoa (bis) 
Põe a mão na cabeça, outra na cintura 
dá um remelexo no corpo e passa a vez 
para o outro. 

Sai, sai, sai, piaba ... 

 

174 - MARIE ONE, TWO, TREE 
Cabeça, boca, Marie one, two, three (2x) 
Mano, Codo, Marie one, two, three (2x) 

Cabeça, boca, mano, codo, Marie one, two, 
tree (2x) 

- Pie, rodilhas 
- Meio passo 
- Passo inteiro 
- Meia volta 
- Volta inteira 
- Meio salto 
- Salto inteiro 

 

175 - SEU JOAQUIM/ SEU MATIAS 
COORDENADOR. - Vocês conhecem o seu 
Joaquim aquele que o trem pegou? 
TODOS – Não Senhor, não conhecemos, 
mas queremos conhecer  

COORDENADOR - Coitadinho do seu 
Joaquim, olá só como ficou.  

vai fazendo inúmeros gestos de fraturas... 

 

176 - CLEOPATA 
A Cleopata rainha do Egito 

Procurava encantar a Júlio Cezar. 

Nanana....nananananammmm! (3X) 

177 - TICA TICA POFF POFF 
Tica Tica Poff Poff 
Tica Tica Poff Poff 
Tica Tica Poff Poff 
Tica Tica Poff Poff 
Tica Tica Poff Poff 

• Todos em círculo o Coordenador 
inicia os gestos. Criando o 
movimento (Ex.: bater palmas, os 
pés, balançar a cabeça, etc) e, em 
seguida, cria-se um outro 
movimento e assim por diante. A 
pessoa da direita reproduz o 
movimento do Coordenador, no 
mesmo ritmo e cadência, 



 

 
 

repassando-os a outro participantes 
da sua direita somente no momento 
que for mudada o movimento da 
pessoa da esquerda. 

• A variação da Dinâmica é usar 
também Tic-Tac Poff-Poff, porém no 
ritmo mais complicado tipo. Tic tic-
tac, tic-tac, Poff Poff. Tic tic-tac, tic-
tac, Poff Poff.!!! 

 

178 - UATATA 
Uatata, Uatata!/Guli, guli , guli, guli, Uatata! 

Uatata, Uatata!/Guli, guli , guli, guli,  Uatata! 

Auêê!! Auêê!!Guli, guli , guli, guli,  Uatata! 

Auêê!! Auêê!!Guli, guli , guli, guli, Uatata! 

 

 

179 - ALÊ 
Alêêêê!!!! 

Alê  Alê!!! 

Alê keti ta konga 

Amassa, amassa, amassa! 

E aloê, aloê, aloá. 

• O Coordenador grita, os outros 
respondem, com gestos. 

 

 

180 - O CÃO E O COZINHEIRO 
O cão foi na cozinha,  
E um prato ele quebrou. 

O cozinheiro viu. E o cão ele matou. 

Vieram as galinhas e enterraram o cão. 

Na sua sepultura, a seguinte inscrição 
(Ponto!) 

Aqui Jaz o cão, Que o cozinheiro matou. 

Só porque ele viu o  prato que o cão 
quebrou. 

 

181 - O XÊNTE 
Do nordeste distante veio esta canção 
Cante ô xênte uma vez, preste bem atenção. 

Ca-bra da pes-te, Bichim da gota, ô xênte 

Ôia bichim da gota, ô xênte 

Ôia bichim da gota, ô xênte 

Ôia bichim da gota 

 

182 - OS PATINHOS 
(Coord.) Pato, patinho, Pai! 

(Participantes) Patinho! 

(Coord.) Pato, patinho, Mãe! 

(Participantes) Patinho! 

(Coord.) Pato, patinho, Filho! 

(Todos) Patinho, Patinho, Patinho! Quêm! 
Quêm! (3x) 
( Atividades coletivas com gestos.) 

 

183 - XEP XEP 
Eu fui a Nova Iorque, 
Visitar a minha mãe, 
Minha mãe me ensinou, 
A dançar o Xep Xep, 
Dança do Xep, Xep, Uh! 
Dança do Xep, Xep, Uh! 
Dança do Xep, Xep, Xep Xep, Auê! 



 

 
 

 
184 - DANÇA TROPICAL 
Tchu, tchuá, tchu, tchuá 
Es una dança tropical 

Era una vez, era una vez 

Una rosa, una rosa 

Muy hermosa, muy hermosa 

Exercice 

1-2, 3-4 

 
185 - IVANO 
Ivano, el selebre polaco 

Andava en las esquinas 

Marcando el paso 

 

186 - MEREQUETENGUE 
Merequetenge,   /   Tenge! 
Merequetanga   /    Tanga! 
Merequetenge, tenge, tenge!!! 
Merequetanga, tanga, tanga!!! 

• Vai mudando os gestos. 
 
187 - JULIE BABY 
Julie, Julie Baby (2x) 
Agora eu quero ver o  FULANO 

Dançar o Julie Baby. 

Fulano responde: Eu não! 

Todos: Por que não? 

Fulano responde: Porque não! 

Todos: Mas, Porque não? 

Fulano responde: Por que as costas doem, 
a camisa aperta e a bundinha balança 

Pra direita e pra esquerda 

Pra direita e pra esquerda. 

• Depois irá se passando para os 
outros . 

• A dinâmica da música é bater duas 
vezes na coxa com as duas mãos e 
uma palma. Isso direto. Aquele que 
estiver respondendo faz-se os 
gestos da camisa, costa e bundinha. 

 

188 - MC KAREN MARUS 
Karen ,  Mc Karen, Mc Karen Marus 

Mc Karen Marus 

Mc Karen Marus                        Bis 

 

Laia, Laia, 

Laia, Laia,                                 Bis 

Laia, Laia, Lá, Ia, Lá, Ia 

 
189 - BULLDOG 
Coordenador fala: Bulldog 

Todos: Bulldog 

Coordenador fala: Meu nome é FULANO. 

Todos: FULANO 

Coordenador fala: Me chamam de 
CICLANO (o Coordenador fala o seu 
apelido) 

Todos: CICLANO 

Coordenador fala: Estou aqui pra ensinar 
Todos: Ensinar 

Coordenador fala: A dança do Bulldog 

Todos: Bulldog. 



 

 
 

Coordenador fala: Primeiro Mexe 

Todos: Mexe 

Coordenador fala: Depois Remexe 

Todos: Remexe 

Coordenador fala:  Depois Requebra 

Todos: Requebra 

Coordenador fala: Agora late! Au!! Au! 

Todos:  Imitam. 

• Nesta parte final vale a criatividade 
de cada um que irá puxar depois. 

• É uma canção de apresentação. 
• A dinâmica da música é bater duas 

vezes na coxa com as duas mãos e 
uma palma. 

 
 

 

 

190 - IDA A BRASÍLIA 

Quando a Brasília fui 

Conheci um animal em particular (2x) 

Tinha um braço assim e o outro assim 

Uma mão assim e a outra assim 

E fazia, guiguigui (2x) 

E fazia cuá,cua,cua (2x) 

(Refrão) 

Tinha um pé assim e o outro assim 

Um joelho assim e o outro assim 

E fazia, guiguigui (2x) 

E fazia cuá,cua,cua (2x) 

(Refrão) 

Tinha uma perna assim e a outra assim 

Com a cabeça assim e a língua assim 

E fazia, guiguigui (2x) 

E fazia cuá,cua,cua (2x) 

191 - IEPÔ II 

Iepô e tatá 

Iepô e tuctuc 

Iepô e tatá 

Iepô ...BIS 

 

192 - DOCE SINHÁ 

A abóbora faz melão 

E o melão faz melancia (2x) 

Faz doce sinhá, faz do sinhá 

Faz doce sinhá Maria (2x) 

E se quiser dançar, vai na casa do Juquinha  
E se quiser dançar, vai na casa do Juquinha 
Ele pula, ele roda, ele faz 
requebradinha(2x) 

 

193 - CANGURU 

Animador: Vocês sabem dançar o      
canguru? 

Resposta: Não 

Animador: Vocês querem dançar o 
canguru? 



 

 
 

Resposta: Sim 

Então can,can,can.canguru (2x) 

Tubarão, Crocodilo, Franklin stein 

 

194 - MELANCIA 

Era uma melancia / Gorda, gorda, 

Que queria o mundo conquistar 

E para isto conseguir 

Toin, toin / Aprendeu a pular (2x). 

Melancia... 

Outras ações: 

Abraçar, correr, beijar, gritar, etc... 

 

195 - PEZINHO 

Ai bote aqui, ai bote ali o seu pezinho 

O seu pezinho bem juntinho com o meu 
(2x) 

E depois, não dizer, que você se 
arrependeu (2x) 

 

196 – EU SOU O MUSICO 

Animador: Eu sou o musico, e vim do 
Ceará, eu sei tocar instrumentos. 

Todos: Que instrumento tu sabes tocar? 

Animador: Eu sei tocar piano 

Todos: Então me ensine a tocar 

Animador: O piano, o piano, o piano lá 

Piano, piano, piano lá (2x) 

Todos: O piano, o piano, o piano lá 

Piano, piano, piano lá (2x) 

(Violino, zabumba, flauta...) 

 

197 – VOU REPARTIR O BOI 

Vou repartir o boi, com um amigo meu 2x 

A parte da frente, é da boa gente 

A parte de traz, é do bom rapaz 

A parte do meio, é de quem não veio 

E o chifre enrolado é de quem ficar 
parado 

É de quem ficar em pé 

É de quem não está pulando 
É de quem não está deitado... 

(Cria-se movimentos) 

 

 

 

198 – GINÁSTICA 

Cabeça, ombro, joelho e pé, Joelho e pé (2x) 

Cabeça, ombro, joelho e pé, 
Olhos, ouvidos, boca e nariz. 

 

199 – E O PINTINHO 

Piu, piu, piu... 

Lá emcasa tem uma galinha (2x) 
De noite a galinha Có e o pintinho 



 

 
 

piu,piu,piu 
Lá em casa tem um galo (2x) 
De noite o Galo Có,có, a galinha co e o 
pintinho piu, piu, piu. 

(Cachorro, gato, tatu, cabrito, peru) 

 

200 – FUI NO MERCADO 

Fui no mercado comprar café e a 
formiguinha subiu no meu pé... 
Eu sacudi, sacudi, sacudi, mas a 
formiguinha não parava de subir. 
um queijo...  joelho 
batata rocha... coxa 
(perna, barrigam percoço...etc) 

 

201 – EU VINHA CAMINHANDO 
Eu vinha caminhando, pra _____________, 
quando eu encontrei, o FULANO, eu olhei 
pra ele, ele olhou pra mim quando eu 
percebi ele dançava assim...Aaaaaaa 
(O FULANO dança da forma que quiser) 

Uma vez, outra vez, uma vez, outra vez, 
outra vez. 

 

202 - AS CAVEIRAS 
Quando o relógio marca 1:00 as caveiras 
começam a macumba 
Bum malacatum malacatum bum bum 
Bum malacatum malacatum bum bum 

... 2:00 as caveiras pintam as unhas 

... 3:00 as caveiras jogam xadrez 

... 4:00 as caveiras vão ao teatro 

... 5:00 as caveiras vão ao circo 

... 6:00 as caveiras falam inglês 

... 7:00 as caveiras imitam a Gretchem 

... 8:00 as caveiras fazem biscoito 

... 9:00 as caveiras fazem desordem 

... 10:00 as caveiras lavam os pés 

... 11:00 as caveiras pegam o bonde 

... 12:00 as caveiras terminam a macumba 

 

 

 

203 - VANDER MUSICAL 
Ashe vander musical,  
Dantser vander lander 
Ashe von sfuller,  

Ashe von sfuller 

Aitsen bien pianola,  

Aitsen bien pianola 

Piano, piano, pianolá (4 vezes) 

Violiná 

Trometá 

Batucá 

Zumbaza 

 

204 - LOJA DO MESTRE ANDRÉ  
Lá na Loja do Mestre André 
Eu comprei um pifarinho, 
Fi-firi-fi, um pifarinho [ 2 x ] 
Ai-o-lí, ai-o-lé, foi ná na Loja do Mestre 
André [ 2 x ] 
 
Lá na Loja do Mestre André 
Eu comprei uma cornetinha, 



 

 
 

Ta-tarará, uma cornetinha [ 2 x ] 
Fi-firi-fi, um pifarinho [ 2 x ] 
Ai-o-lí, ai-o-lé, foi ná na Loja do Mestre 
André [ 2 x ] 
 

Lá na Loja do Mestre André 
Eu comprei um pianinho, 
Pim-piri-rim, um pianinho [ 2 x ] 
Ta-tarará, uma cornetinha [ 2 x ] 
Fi-firi-fi, um pifarinho [ 2 x ] 
Ai-o-lí, ai-o-lé, foi ná na Loja do Mestre 
André [ 2 x ] 
 
Lá na Loja do Mestre André 
Eu comprei uma violinha, 
Blum-bululum, uma violinha [ 2 x ] 
Pim-piri-rim, um pianinho [ 2 x ] 
Ta-tarará, uma cornetinha [ 2 x ] 
Fi-firi-fi, um pifarinho [ 2 x ] 
Ai-o-lí, ai-o-lé, foi ná na Loja do Mestre 
André [ 2 x ] 
 
Lá na Loja do Mestre André 
Eu comprei uma flautinha, 
Pi-piriri, uma flautinha [ 2 x ] 
Blum-bululum, uma violinha [ 2 x ] 
Pim-piri-rim, um pianinho [ 2 x ] 
Ta-tarará, uma cornetinha [ 2 x ] 
Fi-firi-fi, um pifarinho [ 2 x ] 
Ai-o-lí, ai-o-lé, foi ná na Loja do Mestre 
André [ 2 x ] 

 

205- SE ES FELIZ  
Se es feliz quero te ver bater as mãos (clap-
clap) (2x) 

Se es feliz ... para eu poder acreditar  

Se es feliz quero te ver bater as mãos  

Bater as mãos 

 

Se es feliz quero te ver bater os pés (toc-
toc) (2x) 

Se es feliz ... para eu poder acreditar  

Se es feliz quero te ver bater os pés 

Bater as mãos, bater os pés 

 

Se es feliz quero te ver mandar beijinhos 
(smack-smack) (2x) 

Se es feliz ... para eu poder acreditar  

Se es feliz quero te ver matar beijinhos  

Bater as mãos, bater os pés,Mandar 
beijinhos. 

..... 

Dá um pulinho. (Yahoo) 

Falar Alerta . (Alerta) 

Gritar Ok. (Ok) 

Morrer de Ri (aharra) 

 

206 - CROCODILO 
Era um crocodilo, Um Orangotango, 
La Picala serpente, Uma Águia Real 

Um gato, um topo e um elefante louco. 

(Repetição) 

 
207 - WANNA 
Wanna wanna / Tiru wanna 
Wanna, Wanna, tiru wanna Auná (2x) 
Wana, one / Wana, two / Wana, three 
Wanna Wanna, tiru wanna Auná (2x) 
 
208 - JULLES EST HERCULLE 



 

 
 

Julles est Herculle   (Gesto de mostrar os 
Músculos) 
Cician, Musician.      (Gesto de tocar flauta) 
Mamma sonambilis  (Gesto de sonãmbula) 
Pappa ne fa ain           (Cruzar os braços)  

• Repetir, fazendo os gestos. Além 
disso, cantar: de pé, ajoelhado 
agachado, assentado, deitado, e de 
volta ao começo. 

• É a história  de uma família de circo: 
um dos filhos é forte, outro é 
músico; a mãe é sonâmbula e o pai 
não faz nada. 

 
 
209 – DAN,DAN DARAN 
Dan, Dan, daran / Daran, Dan, Daran 
Daran, Dan, Dan, Daran, Daran… 
 
 
210 – PEREQUITO 
Perequito, perequito tu pareces com papai 
Perequito, perequito tu pareces com papai 
Para cima, para baixo, pra frente e pra trás. 
 
211 - MAIZU  
Para dentro e para fora Maizu, Maizu 
Para dentro e para fora Maizu, Maizu,Maizu 
Eu abro a janela Maizu, Maizu 
Eu abro a janela Maizu, Maizu, Maizu 
Eu a levo pra roda Maizu, Maizu 
Eu a levo pra roda Maizu, Maizu, Maizu 
Eu danço bonitinho Maizu, Maizu 
Eu danço bonitinho Maizu, Maizu, Maizu 
Eu a deixo na Roda Maizu, Maizu 
Eu a deixo na Roda Maizu, Maizu, Maizu 
 
212 – ROKITOKIUMBA 
Rokitokiumba (3) 
Ho Liro Há, Liro Hou, Liro Hei! (2x) 
E que ta Mixauaca, Hei!! (2x) 
Bum... 
 
 

 
213 – LÁ VACA 
Lá vaca (6x) 
Tene tetitas? 
Tene Rolitas? 
Tene Pezunhas? 
... e outros 
...sula monte 
... y si asienta 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 - CANÇÕES DIVERSAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

214 - TRABALHO DA SEMANA 
Segunda-feira é o início da semana 
Eu que sou bacana não posso trabalhar 

Não posso trabalhar (3x) 

A Terça-feira é o dia seguinte 

Por conseguinte, não posso trabalhar 

Não posso trabalhar (3x) 

Na Quarta-feira a patroa cai doente 

Consequentemente não posso trabalhar 

Não posso trabalhar (3x) 

Quinta-feira é o meio da semana 

Ainda tenho grana não posso trabalhar 

Não posso trabalhar (3x) 

Sexta-feira é a Paixão de Cristo 

Respeitando isso não posso trabalhar 

Não posso trabalhar (3x) 

Sábado é de meio expediente 

Por meio expediente não posso trabalhar 

Não posso trabalhar  (3x) 

Domingo é um dia feriado 

Estou muito cansado, não posso trabalhar 

Não posso trabalhar (3x) 

 

 

215 -ONGLE 
Ongle, ongle, ongle, biribitiongle 
Biribitiau, cada fau fau fau 

 
Miss dero dero dero 
Kiroris krós kris kros kris  

Fororós frós frus (2x) 

 

Iunga hai io tiu  
Raboin kuen kuen 
Pingolin tin tin 
Thunga thunga thunga 

Kany kany fau kada kada fau 

Kada fau fau fau 

 

216 - OKINA KURINO 
Okina kurino kinochitade 
Okina kurino kinochitade 

Anatato atashi 

Nakaiodo assobiamacho 

Okina kurino kinochitade 

Okina kurino kinochitade 

(Árvore bonita para gente brincar 

menino Jesus também está aqui 

na igrejinha que é também meu lar 

Árvore bonita prá gente brincar) 

 

217 - AI SHAIM 
Ai shaim, shailon, shaibá 
Ai shaim, shailon 

Ai shaim, shailon, shaibá 
Ai shaim, shailon 



 

 
 

Shailon, shaibá 

 

218 - AUNIKUNITI 
Aunikuniti auni 
Aunikuniti auni 

Ai, ai, ai, ipi ai kaiene 

Ai, ai, ai, ipi ai kaiene 

Au au auniti 

 

219 - BRAVO 
Bravo! Bravo! Bravo! Bravíssimo! 
Bravo! Bravo! Bravo! Bravíssimo! 

Bravo! Bravíssimo! Bravo! Bravíssimo! 

Bravo! Bravo! Bravo! Bravíssimo! 

 

220 - GRATO 
Grato! Grato! Grato! Gratíssimo! 
Grato! Grato! Grato! Gratíssimo! 

Grato! Gratíssimo! Grato! Gratíssimo! 

Grato! Grato! Grato! Gratíssimo! 

 

 

 

221 - A PULGA E O PERCEVEJO 
Torce, retorce, procuro mas não vejo 

Não sei se era pulga ou se era um 
percevejo (2X) 

A pulga e o percevejo fizeram uma 
combinação /De dar uma serenata de baixo 
do meu colchão (2X) 
(Refrão) 

A pulga toca flauta, percevejo violão/ 

E o piolho pequenino, também toca 
rabecão (2x) 

(Refrão) 

A pulga mora em cima, percevejo mora ao 
lado/O danado do piolho também tem o 
seu sobrado (2x) 

(Refrão) 

Lá vem a dona pulga, vestidinha de balão/ 

Dando braço ao piolho, na entrada do salão 
(2x) 

 

222 - SCATUM GALÁ 
Tum tum scatum galá, scatum galaribê 
Scatum gatinga 

Auê sariberi biribá, scatum galaribê 

Scatum gatinga 

Tum, tum, tic, tac, tic, bum, tic tara nacataca 

Tic, tac, tic, bum 

Tum, tum, sarium, sarium, sarium 

Maracatum sarium tum tum 

223 - A CORUJA 
Havia uma coruja, que morava na floresta, 
E nas noites de festas ouviam-se os seus 
gritos 

Tui-tui, tui-tui, tui-tu, itu, itu 
Tui-tui, tui-tui, tui-tu, itu, itu 



 

 
 

 

224 - MULHER PERFEITA 
Eu gosto dela,não maltrato ela, não desfaço 
dela,trato-a muito bem.  

Fui à capela me casei com ela mas não 
reparei os defeitos que ela tem. 

O que mata ela é uma perna torta e a outra 
morta de uma congestão. 
Um braço seco que furou no prego, 

tem um olho cego e só tem uma mão. 

Só tem uma orelha mas não é defeito 

arrancou um peito numa operação. 

Desamparada não tem um parente, não tem 
nem um dente, por que não nasceu. 

Já foi operada de apendicite e de sinusite 
foi até feliz. 

No pé do cabelo nasceu uma espinha 

e a coitadinha ficou sem nariz. 

Na cara dela tem uma queimadura 

sofre de loucura e do coração. 

Passou um vento entortou-lhe a boca,  

ela é formosa e louca é minha paixão. 

225 - MULHER PERFEITA II 
Eu gosto dela não maltrato ela 

 não desfaço dela trato-a muito bem 

Fui à capela, me casei com ela 

só não reparei nos defeitos que ela tem 

O que mata ela é uma perna torta  

e a outra morta por uma congestão 

Um olho cego que furou no prego  

tem um braço seco e só tem uma mão 

Só tem uma orelha mas não é defeito, 

arrancou o peito numa operação 

Quebrou a espinha e ficou marreca,  

ela é careca e só tem um pulmão 

Sofreu pneumonia, fraturou costelas,  

levei até velas, porém não morreu 

Desamparada, não tem um parente,  

não tem uma data, por que não nasceu 

Na cara dela tem uma queimadura  

sofre de loucura e do coração 

Bateu um vento entortou-lhe a boca  

é fanhosa e rouca e não tem dente não 

Vocês estão pensando que isso é mentira, 

que é fantasia ou imaginação 

Mas tome cuidado, eu quero respeito,  

pois não tem mais jeito, é minha paixão 

226 - SOLETRANDO 
M – A = MA 

N – E = NE …… MANE 

P – I = PI …… MANEPI 

P – O = PO …… MANEPIPO 

C – A = CA …… MANEPIPOCA 

C – A = CA 

P – O = PO …… CAPO 



 

 
 

P – I = PI …… CAPOPI 

N – E = NE …… CAPOPINE 

M – A = MA …… CAPOPINEMA 

 
227 - MARIANA 
Mariana conta um (2x) É um é Ana, 

Viva Mariana, viva Mariana 

Mariana conta dois (2x) É dois, é um é Ana, 

Viva Mariana, viva Mariana 

Mariana conta três (2X) 

É três, é dois, é um é Ana, 

Viva Mariana, viva Mariana 

E assim por diante…… 

 

228 - VALDERI 

Eu conheço um grande jogo 
Que aqui vou ensinar 
É de novos, é de velhos 
É bem fácil de jogar 
Valderi, valderá, Valderi, Valderá, 
Ha, ha, ha, ha! 
Valderi, valdrá, É bem fácil de jogar 
Tem que ir por um caminho 
Para então acampar 
E em fogueira, vem a noite 
Vamos joviais estar 
 

229 - A VELHA  
Estava, a velha em seu lugar 
Mas veio, a mosca lhe fazer mal  
A mosca na velha, e a velha à fiar... 
Estava, a mosca no seu lugar, Mas veio, a 
aranha lhe fazer mal 
A aranha na mosca, a mosca na velha, e a 

velha à fiar 
(Mosca, aranha, rato, gato, cachorro, pau, 
fogo, água, boi, homem, mulher, a morte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 – HISTÓRIA DO SAPO 
Esta é a historia de um sapo, sapo, sapo 
Que nadava no rio, rio, rio 
Com seu traje verde, verde, verde 
A morrer de frio, frio, frio 
A dona sapa, sapa, sapa 
Tinha um amigo, amigo amigo 
Que era professor... 
 
 
231 – VOZ DE GIGANTE 
Coro 1 - Voz de Gigante é grave 
Coro 2 – Voz de Anão é agudinho (2x) 
Coro 1 – Gigante fala grosso 
Coro 2 – Anão fala fininho 
Refrão 
Coro 1 – Gigante é muito grande 
Coro 2 – Anão é pequenininho 
Refrão 
Coro 1 – Gigante anda pesado 
Coro 2 – Anão anda levinho 
Refrão 
Coro 1 – Gigante é um Pioneiro 
Coro 2 – Anão é um Lobinho 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – PARÓDIAS ESCOTEIRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

232 - CANTIGA DOS NÓS 
(Ritmo da Música “Mulher Rendeira”) 

 
Vem cá meu Escoteiro,  
vem cá vou te ensinar 
Como dar um nó direito, prá dois cabos 
emendar 
 

Se a bitola for a mesma,  

esse nó não vai soltar 

Com bitola diferente,  

nó de escota tens que usar 

 

Para prender a bandeira,  

na adriça com cuidado 

Escoteiro não se aperta,  

usa um escota alceado 

 

Para esticar um cabo,  

que folgado fica mal 

Escoteiro adestrado,  

usa um nó de catau 

 

Uma amarra diagonal,  

Que aguenta a tropa inteira 

Fica firme se começa,  

Com a volta da ribeira 

 

Se a amarra está correta,  

tu mereces um troféu 

Só te falta termina-las, 

Com a volta do fiel 

 

Acidente ou adestramento,  

Salvamento de Escoteiro 

É bem feito se emprega, 

Cadeirinha de bombeiro 

 

 

Não é se um reboque,  

Precisares algum dia 

Prende a boça ao teu barco,  

Empregando o lais de guia 

 

Ao desceres um barranco,  

Puxa o cabo por favor 

Prá tornar isso possível,  

Volta do salteador 

 

Pra estaiar um mastro,  

De maneira bem segura 

Só conheço um modo certo,  

Volta da encapadura 

 

A função de cada nó,  

Podes decorar cantando 



 
 

 
 
 
 
 

 

Mas prá usar tens que aprender,  

E aprender, só praticando 

 

233- A NOSSA TROPA 
(Ritmo da música “A Praça”) 

 
Hoje eu acordei bem cedinho prá acampar 
Vesti meu uniforme e tomei o meu cantil 

Busquei o meu bastão colocando-o junto a 
mim 

Fiz um sinal de alerta e marchei até aqui 

Senti que meus companheiros todos me 
reconheceram 

E eles responderam com a mesma 
saudação 
Ficaram tão contentes que até me 
comoveram 

Aí então eu fiz esta canção: 

A mesma tropa, o mesmo Chefe 

Os mesmos tótens, os mesmos irmãos 

O Escotismo é um movimento 

Que nos trás vida e alegria ao coração 

234 - ESCOTEIRO SÓ 

(Ritmo “Marinheiro Só”) 

O Escoteiro, escoteiro / Escoteiro só 
Quem te ensinou a acampar / Escoteiro só 

Foi a vida na Patrulha / Escoteiro só 

E é bamba nas amarras / Escoteiro só 

Lá vem, lá vem! / Escoteiro só 

Com o seu bastão / Escoteiro só 

Alegremente a cantar / Escoteiro só 

Com seu violão / Escoteiro só 

Lá vem, lá vem / Escoteiro só 

Alegre a cantar / Escoteiro só 

Sempre alerta ele está / Escoteiro só 

Com um sorriso nos lábios / Escoteiro só 

E BP, no coração / Escoteiro só 

Sempre alerta pra ajudar / Escoteiro só 

Em qualquer situação / Escoteiro só 

 

235 - TENHO GRANDE PRAZER 
(Ritmo – Ele é um bom Companheiro”) 
 
Eu tenho um grande prazer 
Em te conhecer 

Tornamos grandes amigos 

E bem conviver 

E bem conviver 
E bem conviver 

 
236 - ZONA FRANCA   
(Ritmo “Asa Branca”) 

Quando olhei o escoteiro 
Arrastando o mochilão 
Eu perguntei, ai, se precisava, ai 
Levar pro mato, ai, tal caminhão (bis) 
 

Tinha lá um fardo inteiro 
De erva prá chimarrão 
Só cobertor, ai, levava seis, ai, 
Tambor, corneta, ai, e violão (bis) 
 

Na mochila do menino 
Ia um saco de batata 
Garrafa d'água, ai, facão do mato, ai 
E até remédio, ai, contra barata (bis) 



 
 

 
 
 
 
 

 

Se você não aprendeu 
Como a mochila arrumar 
O escoteiro, ai, que é pata-tenra, ai, 
Levando a trouxa, ai, vai se matar (bis) 

 
237 - BARRACO DA FAVELA 
(Ritmo Árvore da Montanha) 
 
O barraco da favela Olê aí a ô (2X)  
Neste barraco tem uma tabua 
Ó que tabua, bela tabua 
Ai, ai, ai que amor de tabua 
A tabua do barraco 
O barraco da favela... 
Nesta tabua tinha um prego 
Ó que prego, belo prego 
Ai, ai, ai que amor de prego 
O prego da tabua / A tabua do barraco 
O barraco da favela... 
Neste prego tinha um quadro 
O que quadro, belo quadro 
Ai, ai, ai que amor de quadro 
O quadro do prego,O prego da tabua 
A tabua do barraco 
O barraco da favela... 
Neste quadro tinha uma foto 
Ó que foto, bela foto 
Ai, ai, ai que amor de foto 
A foto do quadro,O quadro do prego 
O prego da tabua, A tabua do barraco 
O barraco da favela... 
Nesta foto tinha um barraco 
Ó que barraco, belo barraco 
Ai, ai, ai que amor de barraco 
O barraco da foto 
A foto do quadro 
O quadro do prego 
O prego da tabua 
A tabua do barraco 

 
 
 
 
 

238 - BROWSEA, SÓ CANTANDA 
(Ritmo: Falamansa,IM Raphael Cutis,1º ES, 
2006) 

 
Tô numa boa com o lenço de novo 

Com ele saiu pelo mundo todo 

Uso meu lenço em todo lugar, aaara... 

Com a flor de lis no coração aberto 

Tenho certeza de um mundo certo 

No escotismo eu posso acreditar... 

 

Sou Raphael, de Cutis me chamam mais 

Canções escoteiras cantei em muito lugar 

Eu ia pra Browsea, para os 100 anos 
comemorar / Mas como eu não pude ir, 
festejei do lado de cá... 

 

Ra,ra,ra mais eu to rindo a toa 

No escotismo eu vivo numa boa 

A flor de lis vou sempre carregar 

 E nesta fraternidade todos se conhecem e 
com isto o escotismo cresce  

Vivendo um mundo e uma promessa. 

La, laia,laia, laia eeeeee 

 

239 - O ESCOTISMO 

( Ritmo: Jesus Cristo – Roberto Carlos, IM 
Raphael Cutis 1ºES, 2006) 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

Sempre Alerta, sempre alerta, sempre 
alerta estamos pra servir (2x) 

Na ilha de Browsea junto com vinte 
meninos, B.P colocou a prova sua idéia do 
escotismo 

Separando-os em patrulha escolhendo 
sempre o monitor 

Lobo, touro, maçarico e tambem patrulha 
corvo. 

(Refrão)  

O tempo passou e o escotismo cresceu 
muito / Hoje somos milhões espalhados 
por todo o mundo 

Unidos em fraternidade gerando sempre 
bons cidadãos / Reunidos em ramos 
diferentes mais criados como irmãos. 

(Refrão) 

Quando sou lobinho eu faço sempre o 
melhor possível 

Na tropa escoteira eu só aceito bons 
desafios 

Quando faço 15 anos eu quero mesmo 
esportes radicais 

No ramo pioneiro servir é o que me 
interessa mais 

 
240 – ALÉM DO MONTE 
(Ritmo: Além do Horizonte – Erasmo 
Carlos, IM Raphael Cutis, 1ºES, 2009) 

Além deste monte /Existe um lugar 
Pertinho e tranquilo / Pra gente 
acampar. 
La LaraLaraLaraLara Lala 
La LaráLaráLaraLara Larala 
La LaraLaraLaraLara Lala 
La LaraLaraLaraLara Larala... 

 
Além daquele monte deve ter 
Algum lugar seguro 
Pra acampar em paz 
Onde eu possa encontrar a tropa inteira 
A chefia estará esperando, com certeza... 
 

La nesse lugar eu já estou ouvindo 
A tropa gritando depois dos três apitos... 
É lá que nosso grupo está acampando 
Vamos passar a selva e chegar bem 
animados 
 
Já está ficando tarde  
vamos dar uma corrida 
O chefe está preocupado  
Se um dia vamos chegar 
 
Conquistar o morro todo sem frescura 
Vê o Por do Sol, lá em cima, Que loucura... 
 
Estão escutando os três apitos? 
O chefe já apitou 
A patrulha unida,  
Segue sempre o monitor... 
 
Superamos o perigo 
Estamos prontos pra acampar 
Olha o chefe ASCENANDO  
Para todos... (Refrão)  - (2x)  
 

241 – O VALOR DO ESCOTISMO 

(Equipe Quebra-Coco –1º Lugar Curso de 
Canções  2008 – Ivan J. 1º ES, Gabriel L. 33º 
ES, Isabela P.17º,Nair R. 12º ES,Lucas M. 
16º ES e Bárbara P. 17º ES) Ritmo: 100% 
Você – Chiclete com banana  Beto Garrido 

 

O céu sem estrelas 

Um apito sem som 



 
 

 
 
 
 
 

 

Bambu sem amarra 

Monitor sem bastão 

Mastro sem bandeira 

Curso sem canção 

É assim que eu me sinto 

Longe dos meus irmãos 

 

Como enganar um coração,  

Tão ligado nesse amor? 

Como acampar com minha tropa 

Sem meu chefe e o monitor? 

Não dá mais para descansar,  

Porque o chefe apitou. 

 

Não dá, não dá 

Pra acampar, pra acampar 

Sem café, barraca,toldo e tripé (2x) 

 

Escoteiro sem traje 

Patrulha sem formação 

Pra ser bom escoteiro 

É preciso paixão 

Sem o  lenço e promessa 

Disciplina e ação 

É assim que enfraquece 

Esta grande união 

Não dá mais para suportar 

O Escotismo sem valor 

Vamos voltar a acender 

Essa chama que apagou 

Vamos seguir os princípios 

Com os quais se iniciou 

(Refrão) 

 

242 – ESCOTISMO É MASSA 

(Equipe Rataplan – Curso de Canções 2008 
– Claudio A. 1º ES,Brunella R. 12º ES, Renzo 
G. 16º ES, Tulio M. 17º ES, Isis F. 17º ES, 
Fernanda P. 17º ES) 

Ritmo: Extravasa – Babado Novo 

 

Dominou geral / Febre mundial 

Vem que o Escotismo é massa! 

A falsa baiana / É muito bacana 

Menos cair na lama! 

 

Tem que ter / Muita vontade pra gente 
vencer 

Não vem dizer/  
Que o Escotismo não é pra você! 

Tem que ter/ 
Um acampamento pra gente ralar a a a 

Arma barraca, / Que o chefe já vai apitar 

Eu quero ser feliz antes de mais nada! 

Faz a amarra / Que jogo já vai começar 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

243 - POEIRA 
(Ritmo: Poeira de Ivete Sangalo, IM 
Raphael Cutis, 1ºES, 2005) 

 

No ano de 2000 / Conheci um movimento 

Que vou levar pra vida inteira. 

Cheio de emoção / Junto com o pai,o irmão 

Entramos nesta brincadeira 

É ele o escotismo/ 
O menino dos meus olhos, 

Que só nos faz sorrir 

O Chico, o Ilha em peso, O barão o 4º ES. 

Reunidos no reality 

Chegamos para o arca ,Bandeiras hasteadas 

A noite temos fogueira 

Todos tão preocupados  
Em agüentar o regaço 

Mas vamos levantar poeira 

Poeiraaaaa(3x)/vamos levantar poeira 

Poeiraaaaa(3x)/vamos levantar poeira 

 

244 - HOJE TEM ACAMPAMENTO 
(Ritmo: Festa no Gueto – Ivete Sangalo 
Paródia: Guia Nayara T. Lamas, 17°ES, 
2004) 

Hoje tem acampamento, 
Pode vir, pode chegar, 
Misturando os Escoteiros, 
Vamos vê o que vai dar. (2x) 
Tem lenço de toda cor, Barraca, campo e 
tripé. Trilha de fazer horror, 
Almoço, jantar e café. 
 

Vai lá!!! 
Pra vê!!! 
A bandeira hastear, 
A Fogueira ascender 
E chefe mandou chamar. 
Apitou, Apitou, Apitou, Apitoooou!!! 
E eu mando o Sempre Alerta/Vou mandar, 
Pra todo escoteiro,Que vai Acampar. (2x) 
 
245 - UMA VEZ ESCOTEIRO... 
(Ritmo Hino do Flamengo,IM Raphael Cutis, 
1ºES, 2006,) 

 

Uma vez escoteiro, sempre escoteiro 

Escoteiro sempre eu quero ser 
é meu maior prazer, poder acampar 

Seja em brownsea, seja no arca 

Pular, canta, correr, uma vez escoteiro 

Escoteiro até morrer... 

 

Nas corridas de jangadas, bem armadas, 
com amarras / Bate forte o coração 

Alcateias,escoteiros, ramo sênior, pioneiros 

Em torno ao fogo que emoção 

 

Não teria uma visão de futuro 

Se faltasse o escotismo no mundo 

  

O que seria da minha vida se o escotismo já 
pensou ??? / Escoteiro até morrer eu sou... 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

246 - FUNK DO MONITOR 
(Paródia: Mc Chefe Panda, 2006) 

(Ritmo To ficando atoladinha) 

 

Piririm, piririm, piririm!  
O Chefe apitou pra mim! (2x) 

Sou eu o Monitor / Uma coisa eu vou falar! 

Quando o Chefe Apitar  
Corro lá, Prá Apresentar! 

Alerta! Patrulha Corvo? 
Não! Não! Sou da Jaguá! (2x) 

Tô correndo apressadinho! (3x) 

Calma! Calma!  / Meu Chefinho! 

Tô correndo apressadinho! 

Calma! Calma!  / Meu Chefinho! (3x) 

 

247 - BONDE DO CHEFE PANDA 
(Ritmo: Bonde do Tigrão, IM Luciano 
Rodrigues, 2001). 

 
Quer acampar, quer acampar 
Chefe Panda vai ensinar (Repete) 
Eu vou pegar minha mochila 
Assim, assim. 

E barraca pra dormir, / Assim, assim. 

Vou fazer uma armação / Assim, assim. 

E apertar o nó com a mão / Assim, assim 

Então arrocha, arrocha, arrocha bem 
ligeiro / Confere a amarra, está tudo 
direito? Você é bom Escoteiro (Repete) 

 
Quer aprender, quer aprender  
Chefe Panda vai dizer (Repete) 

Vou pegar muita madeira  / Assim, assim, 

Vou fazer Volta Ribeira/Vou sim, Vou sim 

E ao chegar no acampamento /   

Vou sim vou sim 

E vou fazer bela fogueira/ 
Vou sim, vou sim 

Então acenda, acenda,acenda Escoteiro 

Reuni todo mundo, já vai começar, 

Nosso Fogo de Conselho (Repete) 

 
 
248 - ESCOTEIRO MUITO LOUCO 
(Ritmo: Morto muito louco, Luciano 
Rodrigues, 2004). 
 
É Escoteiro Capixaba,  
Todo mundo está Alerta, 
Rola Samba, Pão-de-Queijo, 
E também muita Moqueca. 
 
Tire o lenço do pescoço, 
Jogue seu corpo pra trás, 
No swinge da batida, 
Olha só como se faz. 
Paraparapapapa, 
Paraparapapapa, 
Paraparapapapa HEY!!! 
 

249 – BANDEN POWELL CRIADOR 

(Patrulha Maçarico – Curso de Comida 
Mateira – UEB/ES – 2008) 

 

E falou Baden Powell criador – (2x) 

Eu vou mandar um papo reto  

E esta vai para os escoteiros. 



 
 

 
 
 
 
 

 

É de um movimento 

Que conquistou o mundo inteiro 

Começou na Inglaterra, na Ilha de Browsea 

Do grande Fundador, Baden Powell o B.P 

E falou Baden Powell criador (2x) 

Hoje tem acampamento  
Pode vir, pode chegar 

Misturando os escoteiros 
Para ver o que é que dar 

O Escotismo é Fantástico 

Não dá para negar... 

E falou Baden Powell criador (2x) 

 

250 - É O ORGULHO ESCOTEIRO  

(Ritmo: E choveu, IM Raphael Cutis, 1º ES, 
2009) 

 

E falou, é o orgulho escoteiro (2x) 

Quando canto pra galera, eu grito para o 
mundo inteiro / Que tenho um grande 
orgulho, o orgulho escoteiro / Vamos 
juntos nesta luta, para o mundo renovar, 
O movimento escoteiro, melhor coisa que 
há. (BIS) 

E falou, é o orgulho escoteiro (2x) 

Vou cantar para vocês, enquanto a vida 
permitir/Eu sou o Chefe Cutis, eu não sou 
um MC /Já rodei pelo Brasil, agora vou ao 
mundo inteiro, /Dizendo com orgulho, que 
eu sou escoteiro. (BIS) 

E falou, é o orgulho escoteiro (2x) 

Com BP sempre na mente, flor de lis no 
coração,O lenço no pescoço para ostrar 
minha paixão,Aqui não amigos, aqui somos 
irmãos,Está no Escotismo, não é pra 
qualquer um não. (BIS) 

E falou, é o orgulho escoteiro (2x) 

 

251 – É O RAMO PIONEIRO 

(Paródia: IM Raphael Cutis, 1º ES, 2009) 

(II Camporee Gaucho, Campo Pioneiro) 

 

E falou, é o Ramo Pioneiro (2x) 

Eu vou mandar um papo reto e esta vai pro 
campo inteiro. / O ramo mais bonito, é o 
ramo pioneiro/ Temos 18 e 19, temos 20, 
21/ O Ramo Pioneiro, não é pra qualquer 
um... 

 

252 - SER ESCOTEIRO É DEMAIS  

(Ritmo: Tapinha,IM Raphael 
Cutis,1ºES,2010) 

 

Sim, ser escoteiro é demais (3x) 

Lá na escola, quando vão falar comigo. 
Lenço escoteiro, mas como que é esquesito, 
/Isto é inveja, vontade de acampar,Se 
conhecem o Escotismo, o mundo 
transformará 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

253 - 100 ANOS DE HISTÓRIA  

(IM Raphael Cutis, 1º ES, 2010) 

Paraparaparapapapa... 
100 anos de História desde Benjamin,Bahia 
e Minas Gerais que trouxeram para aqui. 
Direto da Inglaterra, para o povo brasileiro, 
um grande movimento, movimento 
escoteiro. 
O Escotismo foi crescendo, chegou para os 
capixabas, Reverendo Loren Reno, nos 
mostrou como acampava. 
Na lei e na promessa o Escotismo 
escreveu,Dever para comigo, com o 
próximo e com Deus... Fé em Deus!! 

Paraparaparapapapa... 

 

254 – 6º FESTIVAL DE CALDOS 

Homenagem ao 17º ES durante o 6º 
Festival de Caldos Autor: IM Raphael Cutis 
– Anjo do 17º ES 

  

É o sexto Festival de Caldos (2X) 

O 17 está em festa / E convidou a Região 

Escoteiros e convidados /  
Em um novo Festival 

Momentos como este, não há coisa igual 

Portanto aproveitem 
Interajam, bebam caldos 

É o sexto Festival de Caldos (2X) 

Caldo verde e de pinto,feijão e gerimum 

São todos tão gostosos 

Que é impossível escolher um 

Feitos em cupinzeiros, que é a tradição 

Sou o anjo do 17 / Vamos juntos no refrão 

É o sexto Festival de Caldos (2X) 

Aqui no Festival /Não há coisa melhor 

Amigos reunidos /Em busca de um ideal 

Muito além que beber caldos 

Vivemos como irmãos/ 
Cidade das Cachoeiras 

Faz História na Região 

É o sexto Festival de Caldos (2X) 

 

255 - QUE CALDO BOM 
(Homenagem ao Festival de Caldos do 
17ºES, IM Raphael Cutis, 1ºES, 2010) 
 

Estamos juntos reunidos nesta festa, 
melhor que isto é irmos juntos acampar 
Afonso Claudio e a Região não perdem está, 
com o 17 agora é hora de cantar. 

Que caldo bom, é bom, é mais que bom 
O 17 preparou pra mim 
É feito com amor, e que sabor 
Como me faz feliz! (2x) 

São caldos feitos em grandes cupinzeiros,  
são tão gostosos que não dá pra escolher 
um, Eu sou um anjo deste grupo escoteiro, 
cantem comigo novamente o refrão 

 

256 – HOHO DO II CAMPOREE 
(Ritmo: Chora me liga, IM Raphael Cutis, 1º 
ES,2009) 

Não era pra ter vindo acampar, já que moro 
em outro lugar. / Me preparei, em um vôo 
levantei. / O povo do Hoho preparou pra 
mim: Gramado, Canela, Três Coroas, 
enfim,/como eu gostei, amigos eu gerei. 



 
 

 
 
 
 
 

 

Não vai ser tão fácil assim, esquecer esta 
paixão: Lago Negro, café, escadas, rafting, 
que emoção! 
Agora eu quero contar, minha maior 
alegria, quando estávamos reunidos, 
parecíamos Familia! 

 

Capixabas, cariocas, mineiros, gaúchos, 
denovo, Paulistas, candangos, vieram 
participar. 

Chora , nos liga, implora, pro Hoho 
denovo, pegaremos um vôo, quem sabe 
um dia voltaremos POA?! 

 

57 – VIVA A 8ª ASN 

(Ritmo: Vira-vira – Mamonas Assassinas, 
IM Raphael Cutis,1º ES, 2010) 

Panranpanpan...Panranpanpan... 

Fui convidado a uma tal de aventura, 
estava com tanta vontade de acampar. 
Peguei minha mochila, o bastão e a barraca, 
sai correndo direto para o Paraná. Quando 
vi aquilo, fiquei assustado, tanto sênior 
junto reunidos em um lugar, foi ai que eu 
fiquei mais motivado, pois tinha a certeza, 
cheguei pra aventura. 

Roda, roda vira / Roda, roda vem, esta 
nesta aventura não é mole pra ninguém. 
Roda, roda vira / Roda, roda vem, é a 8ª 
Aventura, que reuniu toda turma, tem 
do Brasil e Haiti também... 

Panranpanpan... Panranpanpan... 

Ai, ai chefe minha barraca inundou, parece 
que a chuva caiu toda lá dentro, a monitora 
quase que me espancou, ia me colocar para 
dormir no relento. 

 

Tua patrulha veio para uma aventura, para 
chuva tinha que se preparar, reuni tudo 
que está na sua barraca, porque agora vou 
ter que te abrigar 

(Refrão) 

“Ô patrulha anda logo nesta trilha...arebita, 
arebita, arebita...” 
 

“Mas, meu chefe eu cai de boca e de 
barriga...” 
 

“Vais dormi em um abrigo no fim do dia..” 
 

“Não agüento mais ouvi esta chefia, vou 
construir uma balsa e aproveita a 
correnteza...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

258 – BATE PAPO COM ESQUILOS 
(Ritmo:” Robocopy Gay” – Mamonas 
Assassinas, Equipe Quebra Coco: Vinicius 
83ºMG, Alexandre 83ºMG, Gustavo 151ºMG, 
Rafhael 52ºMG, Layslla 83ºMG, Amanda 
52ºMG, Anne 83ºMG, Joana 107ºMG – 
Campeã do Seminário de Canções em Betim-
MG) 

 

100 anos de escotismo, nesse pais tropical  
E ainda assim me perguntam, se escoteiro é 
real?! 
100 anos de uniforme, andando pela 
cidade,E ainda assim me perguntam: 
Escoteiro é de  verdade? 
100 anos de aventura, por entre lindas 
paisagens,Fazendo acampamento, e 
também muitos bivaques 
Já me cansei deste povo, que acha que 
escotismo, É só vender biscoito, e bater 
papo com esquilos. 
E neste país imenso, muitos não sabem 
quem somos, E olha que no Brasil, nós já 
fizemos 100 anos. 
 

Abra sua mente, venha com a gente, eu sei, 
você aprende, vamos acampar. 
Depois do centenário, não há menor 
motivo, par não se ter vontade, de conhecer 
o escotismo. 
Também fazemos parte, desta história 
linda, que não acabou ainda e nem vai 
acabar! Ah! 

Esta sempre alerta, fazer melhor possível, 
agora tem 100 anos,  
Escotismo no Brasil, Escotismo no Brasil. 
Ah! É no Brasil, Escotismo no Brasil-il-il-il-
il-il-il-il 
tananá... Ai, Sempre Alerta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


