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Érika e  Hugo (ES)



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

Érika e  Hugo (ES)



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...

Érika e  Hugo (ES)



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

Érika e  Hugo (ES)





Dança do Louco

Para dançar a dança do Louco

Vamos movendo o corpo pouco a pouco

Mas esperem que já vou lhes ensinar

Como devem começar

Vladi e Tiarajú (RS)



Dança do Louco

Movendo cadenciadamente o corpo

Vamos levantando do acento

E as mãos para cima levantar

Para com elas agitar

Vladi e Tiarajú (RS)



Dança do Louco

E agora que já estamos levantados

Dançamos com quem está ao nosso lado

E uma careta vamos lhe fazer

Para logo enlouquecer

Ahaaaaaaaaaa

Vladi e Tiarajú (RS)



My Jefe

Mi Jefe llego

Desde Puerto Rico

Y él trajo para mi

Un abanico

Mi Jefe llego

Desde Mansera

Y él trajo para mi

Una tijera

Vladi e Tiarajú (RS)

Mi Jefe llego

Desde Pequin

Y él trajo para mi

Un balancin

Mi Jefe llego

Desde Honk Konk

Y él trajo para mi

Una mesa de ping-pong



My Jefe

Mi Jefe llego

Desde Madagascar

Y él trajo para mi

Una goma de mascar

Mi Jefe llego

Desde Assuncion

Y él trajo para mi

El final de esta Canción

Vladi e Tiarajú (RS)



Guzzanito

Eee Ooooo

Eeeee Eeeee Ooooo

É o Guzzanito

Gira que gira

Brazito para arriba

Brazito para abajo

No para de girar

Vladi e Tiarajú (RS)

Eee Ooooo

Eeeee Eeeee Ooooo

É o Guzzanito

Gira que Gira

Pézito para arriba

Pézito para abajo

No para de girar



Guzzanito

Eee Ooooo

Eeeee Eeeee Ooooo

É o Guzzanito

Gira que Gira

Cabezita para arriba

Cabezita para abajo

No para de girar

Vladi e Tiarajú (RS)

Eee Ooooo

Eeeee Eeeee Ooooo

É o Guzzanito

Gira que Gira

Pézzito para arriba

Pézzito para abajo

No para de girar



Wanana

Wanna wanna / Tiru wanna

Wanna, Wanna, tiru wanna Auná (2x)

Wana, one / Wana, two / Wana, three

Wanna Wanna, tiru wanna Auná (2x)

Vladi e Tiarajú (RS)





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.

Raphael (SP/ES)



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

Raphael (SP/ES)



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.

Raphael (SP/ES)



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.

Raphael (SP/ES)



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)

Raphael (SP/ES)



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)

Raphael (SP/ES)



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

Raphael (SP/ES)



Uma vez Escoteiro

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...

Raphael (SP/ES)

Paródia: Hino do Flamengo



Uma vez Escoteiro

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...

Raphael (SP/ES)

Paródia: Hino do Flamengo



Lídia Ikuta (SP)



AEIOU

Lídia Ikuta (SP)

Fonte: Imagem – Apostila EEEA Lions “Professor Napoleão Albuquerque” 



Palo bonito

Lídia Ikuta (SP)

Palo (Dedo Indicador)

Bonito (dedo mínimo)

É (Dedo Polegar) 

https://www.youtube.com/watch?v=32OyCiX_oVk



Passeio

Lídia Ikuta (SP)



Copolher

Lídia Ikuta (SP)



Tchibim Tchibum

Lídia Ikuta (SP)

https://www.youtube.com/watch?v=s3eI
xiUMLNM



Aram Tsam Tsam

Will (SP)

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)



Lídia Ikuta (SP)



Rodrigo (Bolívia)





La Sardina

Una sardina (repetir)

Dos sardinas(repetir)

Y un gato (repetir)

Apostaron la manera más difícil de meterse en un 
zapato taco alto en una tarde de verano

A la chip chip chip wawa

A la wa wa wa wa chi chi

Que lo repita, la papa frita De...........

Rodrigo (Bolívia)



Cláudio Alejandro (Chile)





Cláudio Alejandro (Chile)



Canto de La Promesa

Siempre mi promesa
He de cumplir, 
Honor, lealtad y pureza,
Hasta morir.
Yo quiero amarte sin cesar
Oh buen Señor,
Protege mi promesa de explorador.
La Ley y la Buena Acción
Son para mi,
Lo más sagrado 
Y por mi honor,
Las prometí.

Jesús, Hermano mayor,
Rey y Señor,
Seré, si Tu me ayuda
Sun modelo scout.

Cláudio Alejandro (Chile)



Cláudio Alejandro (Chile)



Nome???

Has visto cómo el herrero en el yunque

va golpeando el metal y de la fragua ese hierro tan tosco

cobra hermosura, forma y vigor.

CORO:

También nuestras vidas

deben ser fraguadas

para resistir el frío y el dolor

Aquí forjamos nuestra aventura

que sigue por la ruta

de la Cruz del Sur.

Son las estrellas en la noche de campo

como chispas de metal

que nos conversan de una fragua infinita

donde el Señor al mundo forjó.

Cláudio Alejandro (Chile)



Cláudio Alejandro (Chile)



Pelota de pim-pon

Soy pelota de pim-pon

Yo boto boto boto por todo el salón

Yo boto

Tu botas

Y sales a bailar

(REPETIR)

(tocas a la persona y se une)

(la cancion se repite hasta que todos estén brincando)

Cláudio Alejandro (Chile)



Silvia (Peru)





Canción del “B”

Yo quiero un ba (repetir)

Yo quiero un baso con agua de limónyo

Yo quiero un be (repetir)

Yo quiero un beyo de un chico scout

Yo quiero un bi (repetir)

yo quiero un bidteck con papas al carbon

Yo quiero un bo

Yo quiero un bote para navegar

Yo quiero un bu

A la bu chi ca bu (bis)

Silvia (Peru)



Richarson Murta (ES)



Canção do Ninja

Anotchê... Chê... Chê... (2x)

Chê Chê colissar

Lissa... Lissa manche

(Posição escolhida pelo chefe e os jovens tem que 
replicar)

Richarson Murta (ES)



Melancia

Melancia (2x)

Gorda... (3x)

Que queria ser a mais bela do mundo

Mas para o mundo conquistar

Pá... Pá... Pá...

Ela aprendeu a mandar
(O chefe escolhe os demais, por exemplo: voar, nadar, 
correr, pular. No final ela abraçou o amigo do lado).

Richarson Murta (ES)



Meu nome é Zé

Oi! Meu nome é Zé! 

Eu trabalho na fábrica de botão

O meu perguntou se estou ocupado

Eu disse não!

Então aperta o botão com a mão direita!

(Mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerdo, 
cabeça e com a língua.)

Richarson Murta (ES)



Pedro João (Angola)





Pedro João (Angola)



João Carvalho (Portugal)





Como é Bom Ser Escoteiro

Como é bom ser escoteiro

Ser alegre e jovial.

“Star sempre pronto” e ligeiro.

Na defesa dum ideal.

Como é bom ser escoteiro

Passar a vida a lutar

Por um mundo verdadeiro

Mais humano e fraternal

CORO

CORO

Ai como é bom,

Como é bom ser escoteiro

De São Jorge companheiro

Na luta contra o dragão

Ai como é bom, 

Ser ‘scoteiro nesta idade, 

Sentir a felicidade

Ao fazer a boa acção!

João Carvalho (Portugal)



Como é Bom Ser Escoteiro

II

Como é bom ser escoteiro

Ter a lei como padrão, 

Ser fila ao padroeiro

Ver em todos um irmão

Como é bom ser escoteiro,

Como é bom ser bom rapaz

Ser de todos o primeiro

No mundo a querer a paz

CORO

CORO

Ai como é bom,

Como é bom ser escoteiro

De São Jorge companheiro

Na luta contra o dragão

Ai como é bom, 

Ser ‘scoteiro nesta idade, 

Sentir a felicidade

Ao fazer a boa acção!



Sandra Fiorio (ES)



Okina Kurino

Okina kurino kinochitade

Okina kurino kinochitade

Anatato atashi

Nakaiodo assobiamacho

Okina kurino kinochitade

Okina kurino kinochitade

Sandra Fiorio (ES)



Ivano

Ivano, el selebre polaco

Andava en las esquinas

Marcando el paso

Sandra Fiorio (ES)



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

Sandra Fiorio (ES)



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

Sandra Fiorio (ES)



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

Sandra Fiorio (ES)



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)

Bonde do Chefe Panda

Luciano Rodrigues (ES)



Quer aprender, quer aprender 

Chefe Panda vai dizer (Repete)

Eu vou pegar muita madeira

Vou sim, vou sim!

Vou fazer volta ‘ribeira’

Vou sim, vou sim!

E ao chegar no acampamento

Vou sim, vou sim!

Vou fazer bela fogueira.

Então ascenda, ascenda, ascenda bem ligeiro / 

Reuni tudo mundo que já vai começar, nosso

Fogo de Concelho  (Repete)

Bonde do Chefe Panda

Luciano Rodrigues (ES)



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)

Funk Monitor

Luciano Rodrigues (ES)





Quero Ficar Aqui
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

Sandra Fiorio (ES)
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