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ANDAR DE TREM
Andar de Trem		
É bem Melhor		
Se puxar o cordão
Você pára o trem       			2 Vozes
O inspetor					1ª canta
Se aborrecerá				2ª repete
E mandará
Você descer do trem

O MAR ESTAVA SERENO
O mar estava sereno, sereno estava o mar
O mar estava sereno, sereno estava o mar
Vamos ver la luna, la luna, la luna   Hei, hei
Vamos ver la luna, la luna, la luna   Hei, hei
Vamos ver la luna, la luna, la lunaaaaa
Vamos ver la luna, la luna, la luna
(A, E, I, O, U)

FLOR VERMELHA
A Flor Vermelha iluminará
Lobada dança em seu redor
Vamos lobos nossa lei cantar
Com o cair do sol
Tu e eu somos irmãos
E do mesmo covil
Teu rastro vai junto ao meu rastro
Minha caça é pra ti!
De Baloo escuto as lições
Lobada dança em seu redor
Dançando lobos nossa lei cantai
Com o cair do sol
Tu e eu somos irmãos
E do mesmo covil
Teu rastro vai junto ao meu rastro
Minha caça é pra ti!

JÂNGAL FELIZ      (Lili)
Akelá nos ensinou
Uma canção que diz
Todo lobinho pra ser bom
Tem que fazer a boa ação
E assim na Alcatéia
Seremos felizes
Como ensinou...     Baloo

Baloo ensina as leis
Bagheera ensina a caçar
Kaa nos guia na Selva
Raksha ensina a amar
Como Hathi somos valentes
Como Chill sabemos falar
E assim lá na Jângal
Vivemos felizes
Felizes sempre a cantar      (BIS)

O LOBINHO DA FLORESTA (Música: Sereno)
Um lobinho, eu sou, eu sou
Bom lobinho eu quero ser
Um lobinho de floresta
E cumprir com meu dever.
Minha vida, ai, ai, ai
Na floresta ai, ai, ai
Trabalhando, ajudando a cantar
Vou cumprir ai, ai, ai Meu dever ai, ai, ai


Para um dia a chefe eu chegar
Sempre limpo ai, ai, ai
Bem disposto ai, ai, ai
O exemplo de nossa matilha
Respeitando ai, ai, ai
Obedecendo ai, ai, ai
Aos meus chefes e chegando a trilha


MOWGLI
Pequena Rã corre e salta
Com os lobos vai a caçar
Valente pela Jângal
Nada teme de Shere Khan
Na Roca de Conselho vai fazer o Grande Uivo
E aprendeu não fazer caso
Dos Macacos Bandar-Logs
Com proteção de Akelá
Foi admitido em Seonee
E a todos vai ensinando
Pouco a pouco a sorrir
Obedece ao Velho Lobo
Diz sempre a verdade
Está sempre alegre e pronto
Para ajudar os demais


BAGHEERA E BALOO    (Mulher - Erasmo Carlos)
Bagheera e Baloo levaram Mowgli
Para um passeio pela Jângal
Mas ao descansar, os Bandar-Logs
Por serem maus levaram Mowgli
Chill ouvindo os gritos do menino
Avisou aos seus amigos
Mang o morcego que era esperto
Segue os raptores bem de perto
Kaa, Kaa, foi chamada
Por ser mais temida
Chegando a cidade perdida
Transformou a macacada em comida.




ACORDA ESCOTEIRO
Acorda escoteiro acorda, que o galo já cantou     (Bis)
Cantou, cantou, cantou, cantou, cantou, cantou
Cocóricóricóri  Cocóri córi có  			    (Bis)
Que o Boi já mugiu...
Que a Ovelha já baliu...
Que o gato já miou...
Que o cachorro já latiu...
Que o pinto já piou...
Que o pato já grasnou...
Que o sapo já coaxou...

O LOBINHO DISTRAÍDO       (Atirei o pau no gato)
Um lobinho distraído-do
Foi sózinho-nho
Passear-ar-ar
Akelá-lá-lá
Vigilante-te
Foi atrás, foi atrás, pra vigiar
O lobinho viu um bicho-cho
Assustou-se-se e correu-reu-reu
Akelá-lá-lá
Sempre alerta-ta
Foi atrás, foi atrás, pra vigiar.
Akelá passou um pito-to
No lobinho-nho
Trapalhão-lhão-lhão
Alcatéia-ia, reunida-da
Resolveu:
Akelá tá com a razão.

LOBINHO BOBO
Você pensa que lobinho é bobo
Lobinho não é bobo não
Lobinho faz atividade
E chefe presta atenção

Pode me faltar tudo na vida
Mochila, acantonamento e pão
Lobinho não desiste nunca
Lobinho está sempre em ação.


EM SILÊNCIO ACAMPAMENTO
Em silêncio acampamento
Este canto vinde ouvir
São fagulhas da fogueira
Que nos diz: Escoteiros a Servir

MARIANA
Mariana conta um
Mariana conta um
É um é Ana, Viva Mariana, viva Mariana
Mariana conta dois,
Mariana conta dois
É dois, é um, é Ana, viva  Mariana, viva Mariana


FREI SINERO
Frei Sinero, Frei Sinero
Dormes tu, dormes tu
Tocam las matinas, tocam las matinas
dim, dim, dom
dim, dim, dom.

BATE O SINO
Bate o sino pequenino
Sino de Belém
Já nasceu o Deus Menino
Para o nosso Bem
Paz na terra pede o sino
Alegre a cantar
Abençoa o Deus Menino
Esse nosso lar.
Hoje a noite é bela
Juntos eu e ela
Vamos a capela
Felizes a cantar
Ao soar o sino
Sino pequenino
Vai o Deus Menino
Nos abençoar

MEU SAPATINHO
Deixei meu sapatinho
Na janela do quintal
Papai Noel deixou
Meu presente de Natal
Como é que Papai Noel
Não se esquece de ninguém
Seja rico, seja pobre
O velhinho sempre vem.



NOITE FELIZ
Noite Feliz, Noite Feliz,
Ó Senhor, Deus de amor
Pobrezinho nasceu em Belém
Eis na Lapa Jesus nosso bem
Dá-nos a Paz, ó Jesus (bis)
Noite Feliz, Noite Feliz
Ó Jesus, Deus da Luz
Quão afável é o teu coração
Que quiseste nascer nosso irmão
E a nós todos salvar (bis)
Noite Feliz, Noite Feliz
Eis que no ar  Vem cantar
Aos pastores os anjos do Céu
Anunciando a chegada de Deus
Deus Jesus Salvador (bis)

PANELAS
No acampamento / nosso tormento/ é ter de usar / PANELAS
Pois o alimento / requer cozimento / e ao fogo vão as / PANELAS
Negras, sebentas / raladas, nojentas / nas mãos nos dão as / Panelas
E o alimento grudento / fica nojento / que não sai delas
Ai, ai, ai, ai - ai, ai, ai
Tenha dó da gente
lavando panela  Esfregando panela
Isso vai nos deixar doentes.


NA ALCATÉIA           (Se esta rua fosse minha)
Na Alcatéia, Na Alcatéia
Tem um lobo
Que se chama, que se chama
Akelá
Ele é velho mas é muito inteligente
E está sempre, está sempre a nos guiar
Na Alcatéia, Na Alcatéia
Tem uma cobra,
Tem um Urso e também uma Pantera
É com eles que aprendemos a servir
E com eles que o amor sempre impera!







AMIGO ESCOTEIRO
Você Escoteiro de fé
Meu irmão camarada
Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas
Cabeça de Homem mas um coração de menino
Você que está ao meu lado em qualquer caminhada
Me lembro de todos acampamentos
Meu bom companheiro
Você tantas vezes provou
Ser um grande escoteiro
A sua palavra de honra, de fé e de carinho
Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho
Não preciso te cobrar
Tudo isso que te ensino
Mas é muito bom saber
Que você é um bom menino

FIM DO DIA
Fim do dia, foi-se o sol
Lá do mar, das colinas do céu
Vem a noite, tudo em paz
Deus nos guarde
Fin del giorno, partite il solo
La del mare, dele coline, del cielo
Viene la note, tute in pace
Dio nei guardi

CANÇÃO DA PAZ
Escutem lobos o chamado do Hathi
Que lá do meio do Waigunga chama a Jângal
Vem vamos todos ouvir qual a mensagem do Hathi
Ele decreta que a paz é necessária
Não é oportuno falar de caçada agora
Pois entre amigos viveremos nesta hora
Vem vamos todos ouvir qual a mensagem do Hathi
Ele decreta que a paz é necessária
Irmãos nós somos e sabemos nossa lei
Cabe a todos cumprí-la o Melhor Possível
Vem vamos todos ouvir qual a mensagem do Hathi
Ele decreta que a paz é necessária

IVANO
Ivano, el celebre polaco
Que vá pelas esquinas marcando el passo




ROQUE POQUE
Eu danço o Roque-poque
Eu danço o Roque-poque
Assim é bem melhor
Eu ponho a mão direita dentro
Eu ponho a mão direita fora
Eu ponho a mão direita dentro
Eu sacudo ela agora
Olhe, olhe, olhe!
Olhe, olhe, olhe! Oh! meu grande amor
(mão esquerda, pé direito, pé esquerdo, quadris, nariz, cabeça, bumbum, cotovelo, joelho, ombro, etc...)

VILA SÉSAMO
Todo o dia é dia, toda hora é hora
De saber que este mundo é seu
Se você for amigo e companheiro
Com alegria e imaginação
Vivendo e sorrindo, cantando e rindo
Serás muito feliz e todos
Serão também, La la la la lala la
La la la la la la la

DÓ, RÉ, MI ESCOTEIRO
Dorme que é o fim do dia
Relembrando o despertar
Minha vontade é viver
Fazer o bem sem reclamar
Sol bem forte é bom pra nós
Lá do alto vem queimar
Si estamos acampando
Os lobinhos vão trabalhar!

JAMBOREE PAN-AMERICANO 1981
Passo firme o mateiro, de mochila a caminhar
Como todo escoteiro, tem vontade de acampar
Nestas matas, e o céu azul, deste Rio Grande do Sul
Vão unir o Escotismo e saudar, Sempre Alerta ao chegar!
Todos cantos, todas raças, desta América em Paz,
Se encontram saudando o Jamboree Pan-americano aqui!





DESGARRADOS
Eles se encontram no cais do porto, pelas calçadas
Fazem biscates, pelos mercados, pelas esquinas
Carregam lixo, vendem revistas, juntos baganas
E são pingentes nas avenidas das capitais.
Eles se encontram pelos botecos, entre os cortiços
E pra esquecerem contam bravatas velhas histórias
E então são tragos, muitos estragos por toda noite
Olhos abertos o longe é perto o que vale é o sonho.
Sopram ventos desgarrados, carregados de saudades
Viram copos, viram mundos
Mas o que foi, nunca mais será
Mas o que foi nunca mais será
Cevavam mate, sorriso franco, palheiro aceso
Viravam brasas, contavam casos polindo esporas
Geada fria, café bem quente, muito alvoroço
Arreios firmes e nos pescoços lenços vermelhos
Jogo do osso, cama de espera e o pão de forno
O milho assado, a carne gorda, a cancha reta
Faziam planos e nem sabiam que eram felizes
Olhos abertos, o longe é perto o que vale é o sonho
Sopram ventos desgarrados, carregados de saudades
Viram copos, viram mundos
Mas o que foi, nunca mais será
Mas o que foi nunca mais será
Eles se encontram no cais do porto, pelas calçadas
Viravam brasas, contavam casos polindo esporas
Carregam lixo, vendem revistas, juntos baganas
Arreios firmes e nos pescoços lenços vermelhos
Cevavam mate, sorriso franco, palheiro aceso
Fazem biscates, pelos mercados, pelas esquinas
Geada fria, café bem quente, muito alvoroço
E são pingentes nas avenidas das capitais.
Sopram ventos desgarrados, carregados de saudades
Viram copos, viram mundos
Mas o que foi, nunca mais será
Mas o que foi nunca mais será
Jogo do osso, cama de espera e o pão de forno
O milho assado, a carne gorda, a cancha reta
Faziam planos e nem sabiam que eram felizes
Olhos abertos, o longe é perto o que vale é o sonho
Eles se encontram pelos botecos, entre os cortiços
E pra esquecerem contam bravatas velhas histórias
E então são tragos, muitos estragos por toda noite
Olhos abertos o longe é perto o que vale é o sonho.


PLANETA ÁGUA
Água que nasce na fonte
serena  do mundo e que abre um profundo grotão,
Água que faz inocente riacho, e deságua na corrente do ribeirão.
Águas escuras dos rios
que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias e matam a sede da população
Águas que caem das pedras, do véu das cascatas, rombo de trovão
e depois dormem tranqüilas
no leito dos lagos, no leito dos lagos
Água dos Igarapés, onde Iara a mãe d’água é misteriosa canção
Águas que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão.
Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas da inundação.
Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão, e sempre voltam humildes pro fundo da Terra, pro fundo da Terra
Terra Planeta Água
Terra Planeta Água
Terra Planeta Água
Água que nasce na fonte, serena no mundo
e que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho, e deságua na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios, que levam a fertilidade ao sertão
águas que banham aldeias e matam a sede da população.
Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão, e sempre voltam humildes pro fundo da Terra, pro fundo da Terra
Terra Planeta Água
Terra Planeta Água
Terra Planeta Água

TEM   MOSQUITO                     (Jesus Cristo)
Tem mosquito, Tem mosquito
Tem mosquito, eu não fico aqui     (Bis)
Olho pro céu e vejo uma musquitama
Que vai passando
Olho pra terra e vejo um pernilongo
Que vem chegando
Todo esse mosquital
Tem no peito sangue e precisa mais
E apesar de tudo o acampamento não se desfaz


AQUARELA
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo
e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo.
Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva
E se faço chover com dois riscos tenho um guarda chuva
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel
No instante imagino uma linda gaivota voar no céu
Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul
vou com ela, viajando, Havaí, Pequim ou Istambul
Pinto um barco a vela branco navegando,
e tanto céu e mar, um beijo azul.
Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, rosa e grená
Tudo em volta, colorindo
com suas luzes, a piscar
Basta imaginar e ele está partindo
Sereno e lindo e, se a gente quiser, ele vai pousar.
Numa folha qualquer, eu desenho um navio de partida
Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida
De uma América a outra, eu consigo passar num segundo
giro um simples compasso e do círculo eu faço o mundo
Um menino caminha e caminhando chega no muro
e ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está.
E o futuro é uma astronave, que tentamos pilotar
Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora, de chegar
Sem pedir licença
Muda a nossa vida e,  depois convida a rir ou chorar
Nesta estrada
Não nos cabe conhecer ou ver o que virá
O fim dela, ninguém sabe, bem ao certo onde vai dar
Vamos todos numa linda passarela
de uma aquarela que um dia enfim, descolorirá.

BONECO DE LATA
O meu boneco de lata, bateu com a testa no chão
Levou mais de uma hora pra fazer a operação
Desamassa aqui pra ficar bom!
O meu boneco de lata, bateu com o nariz no chão
Levou mais de duas horas pra fazer a operação
Desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar bom!
(queixo, ombro, braço, cotovelo, mão, barriga, bumbum, coxa, joelho, canela, pé)

DANÇA TROPICAL
Tchu  tchuaa, tchu  tchuaa  É uma dança tropical
Era uma vez, uma rosa,  mui hermosa
Exercise
1-2, 3-4

QUEBRA COCO 1
Quebra coco, quebra coco
Na ladeira do piá
Escoteiro quebra coco
E depois vai trabalhar
Acredite se quiser,
Lá em cima daquele morro
Vi três metros de lingüiça
Correndo atrás de um cachorro
Já desci o Pão de Açúcar
Pendurado num barbante
Arrisquei a minha vida
Mas salvei a bandeirante
Atravessei o Rio Guaíba
Montado num barquinho
Arrisquei a minha vida 
Mas salvei a do Lobinho
Lá em cima daquele morro
Tem um relojoeiro
Quando vê moça bonita
Faz relógio sem ponteiro

GUÉ-GUM
Gué-gum fez um lindo sapinho pra mim
Gué-gum fez um lindo sapinho pra mim
Gué-gum fez um lindo sapinho pra mim
E seus olhinhos fazem gué-gué-gum

HINO DO LOBINHO
Irmão de lobo nasci, de um povo livre e valente
A selva onde eu cresci, me deu um Deus e uma Lei
Akelá escuto tua voz, e depois sigo tuas pegadas
Bagheera e Baloo, são os amigos que me levam
Avançar, sempre melhor, povo livre avançar
Com firmeza hás de ser, cada dia melhor
Estrela do entardecer,  ilumina com tua luz meus olhos
Oh! Virgem faz em mim crescer, um coração puro e fiel
Oh! Doce menino Jesus, as tuas guaridas celestes
Um dia iremos, pra caçar em tuas selvas
Avançar, sempre melhor, povo livre avançar
Com firmeza hás de ser, cada dia melhor.






PÉ NA ESTRADA
Quando o sol raiar e o dia entrar
Pé na estrada, pé na estrada
A montanha vamos todos escalar
Pé na estrada sempre a cantar!
Pé na estrada, pé na estrada, para frente nunca para trás!
Pé na estrada, pé na estrada, para frente nunca para trás!
Se o cansaço vem e a noite cai!
Acampar, descansar
Acampar, dormir e recomeçar
Pé na estrada sempre a cantar!
Pé na estrada, pé na estrada, para frente nunca para trás!
Pé na estrada, pé na estrada, para frente nunca para trás!

TIA MÔNICA
Eu tenho uma tia, uma tia Mônica
Que quando ela anda, ela anda assim, assim
Assim, assim, assim
Assim, assim, assim
Assim, assim, assim
Assim, assim, assim.
(abana, dança, pula, corre, brinca, Tc...)

SE ÉS FELIZ
Se és feliz quero te ver bater as mãos
Se és feliz quero te ver bater as mãos
Se és feliz pra eu poder acreditar
Se és feliz quero te ver bater as mãos
Se és feliz quero te ver bater os pés
Se és feliz quero te ver bater os pés
Se és feliz pra eu poder acreditar
Se és feliz quero te ver bater os pés
bater as mãos
Se és feliz quero te ver assobiar
Se és feliz quero te ver assobiar
Se és feliz pra eu poder acreditar
Se és feliz quero te ver assobiar
Bater os pés
Bater as mãos
(fazer legal, dizer Adeus)







EU TE AMO MEU BRASIL
As praias do Brasil ensolaradas
O chão onde o País se elevou
A mão de Deus abençoou
Mulher que nasce aqui,
Tem muito mais amor!
O céu do meu Brasil tem mais estrelas
O sol do meu País, mais esplendor
A mão de Deus abençoou
Em terras brasileiras
Vou plantar amor!
EU TE AMO MEU BRASIL, EU TE AMO!
MEU CORAÇÃO É VERDE, AMARELO, BRANCO AZUL ANIL
EU TE AMO MEU BRASIL, EU TE AMO!
NINGUÉM SEGURA A JUVENTUDE DO BRASIL!
As tardes do Brasil são mais douradas
Mulatas brotam cheias de calor
A mão de Deus abençoou
Eu vou ficar aqui
Por que existe amor!
No Carnaval os gringos querem vê-las
No colossal desfile Multicor
A mão de Deus abençoou
Em terras brasileiras vou plantar amor
Adoro o meu Brasil de madrugada
Nas horas que eu estou com meu amor
A mão de Deus abençoou
A minha amada vai Comigo onde eu for!
As noites do Brasil tem mais beleza!
A hora chora de tristeza e dor
Porque a natureza sopra
E ela vai embora
Enquanto eu planto amor.

UM MAR BRANCO 
Um mar branco de homens trabalhando
Todo o dia colhendo algodão                          (Bis)
Oh oh - homens trabalhando
Oh oh - Colhendo algodão
Oh oh - o sol já vai saindo
Oh oh - o sol já se pôs!






QUEBRA COCO 2
Quebra coco, quebra coco, na ladeira do Piá
Escoteiro quebra coco e depois vai trabalhar      (estribilho)
O leão ia casar, com sua noiva leoa
E São Pedro pra agradar preparou uma festa boa.
Passou logo um telegrama, pra todos os bichos machos
Que levassem suas damas, que existissem lá por baixo.
No dia tal marcado, todos bichos tomaram banho
Foram pro céu alinhados, todos por ordem de tamanho.
Zunindo que nem uma seta, lá vai o pingüim do pólo
O peixe de bicicleta e o tamanduá no colo.
O siri chegou atrasado no bico de um passarinho
Pois muito tinha custado pra abotoá o colarinho.
O gato veio de luva, assistir o tal casório
Jacaré de guarda-chuva e cobra de suspensório!

POLENTA
Quando se pianta la bella polenta
La bella polenta se pianta cosi
Se pianta cosi
Oh, oh, oh, bella polenta cosi
Tcha, tcha, bum, tcha, tcha
Bum, tcha, tcha, bum, bum, bum, bum
Quando se brota...
Quando se cresce...
Quando se fiora...
Quando se taja...
Quando se moe...
Quando se cose...
Quando se manja
Quando se gusta...
Quando se...

EILA SHEILA
Guim gan guli me camino para frente
Guim gan guli me camino para trás         (2 vezes)
Eila Sheila, Sheila, Sheila
Eila Sheila, Sheila, Sheila
Eila Sheila, eila o o o                      (2 vezes)
Me camino de ladito...
Me camino de costita...
Me camino de trensito...
Me camino rapidito...
Me camino de quatrito...



CAÇA DO LEÃO
Companheiros vão a caça do leão
Companheiros vão a caça do leão
Companheiros vão a caça 
Companheiros vão a caça 
Companheiros vão a caça do leão
Siliai ai iupi iupi ai
Siliai ai iupi iupi ai
Siliai ai iupi iupi ai ai
Iupi iupi ai ai iupi iupi ai
Nas montanhas da Floresta equatorial...
O leão está dormindo na caverna...
Se descuida os devora num bocão...
E portanto a cautela é muito pouca...

DO-DIM DO-DIM
Do-dim Do-dim Do-dim Do-dim
Do-dim Do-dim Do-dim Do-dim do lá
Quero que você me diga, quantos dentes tem preá
Quantos dentes tem preá, do-dim do-dim do lá
Dois em cima, dois em baixo, são danados pra furar
São danados pra furar, do-dim do-dim do lá
Dei um pulo lá no céu, apanhei um raio pra brincar 
Apanhei um raio pra brincar, do-dim do-dim do lá
Atravessei o São Francisco numa linha de pescar
Numa linha de pescar do-dim do-dim do lá
Quem não tem chocolateira, não toma café nem chá
Não toma café nem chá do-dim do-dim do lá

AUNIKUNITI
Aunikuniti auni	Aunikuniti auni
Ai ai ai ipi ai kaieni	Ai ai ai ipi ai kaieni      Au au auniti

STODOLA
Brilha a fogueira ao pé do acampamento
Para a alegria não há melhor momento
Velhos amigos não perdem a ocasião
De reunidos cantar uma canção! Hei!
Stodola, stodola, stodola, pumpa, stodola, pumpa stodola
Stodola, stodola, stodola, pumpa, stodola, pumpa, pumpa, pum!
No acampamento o que faz o escoteiro?
Muito trabalha durante o dia inteiro
Mas quando a noite trouxe a escuridão
Acende o fogo e canta uma canção! Hei!
Stodola, stodola, stodola, pumpa, stodola, pumpa, stodola
Stodola, stodola, stodola, pumpa, stodola, pumpa, puma, pum!

VERDES RAMOS
Com um quero cantar, Verdes, verdes, ramos
Com um o que é que há?
Um é um, um foi um, um sempre será
Com dois quero cantar,  verdes, verdes ramos
Com dois o que é que há?
Dois para o dia e noite, noite e dia são um par
Um é um, um foi um, um sempre será!
Três pra tudo que é bom, é muito bom
Quatro as estações do ano
Cinco dedos tem a mão
Seis dias de trabalho
Sete dias da semana
Oito elementos da patrulha
Nove meses pra nascer
Dez são as leis
Onze jogadores tem o time
Doze meses tem o ano

GULI-ALI
Gosto das flores, até do mal-me-quer
Gosto dos montes e de um vale qualquer
Gosto dos rios que cantam para mim
Guli-ali, guli-ali, guli-ali    Gu Papapa gu                    (2 vezes)
Gosto dos bichos, do besouro ao elefante
Gosto das árvores de copa exuberante
Gosto do vento que canta para mim
Guli-ali, guli-ali, guli-ali     Gu Papapa gu                     (2 vezes)
Gosto das coisas que Deus criou na Terra
Que Ele as conserve sempre em paz sem guerra
Para que cantem esta canção pra mim

KADIMARUSA
Kadima, kadima, kadimarusa
Kadimarusa, kadimarusa
Kadima, kadima, kadimarusa
Kadimarusa-sa
Lara, lara, lara, lara
Lara, lara, lara, lara        (2 vezes)

A CASINHA
A casinha onde eu moro-ro
Tomadinha-nha de cupim-pim-pim
Saiu de lá-lá-lá
Uma lagartixa-xa
Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim: Buuuuuuuuuuuuuuuuuu!

A VIAGEM
Eu vim de longe pra encontrar o meu caminho
Tinha um sorriso e um sorriso ainda valia
Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei
Eu vim depressa, e não vim de caminhão
Eu vim a jato no asfalto desse chão
Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei
Eu vim por causa daquilo que não se vê
Vim nu, descalço sem dinheiro e o pior
Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei
Eu tive ajuda que você nem acredita
Deu-me esperança de chegar até aqui
Vim caminhando, aqui estou, me decidi, eu vou ficar, eu vou ficar.

O LOBINHO DISTRAÍDO
O lobinho distraído-do
Foi sózinho-nho
Passear-ar-ar
Akelá-lá-lá
Vigilante-te-te
Foi atrás, foi atrás, pra vigiar
O lobinho viu um bicho-cho
Assustou-se-se e 
Correu-reu-reu
Akelá-lá-lá
Sempre alerta-ta
Foi atrás, foi atrás, pra vigiar
Akelá passou um pito-to
No Lobinho-nho
Trapalhão-lhão-lhão
Alcatéia-ia
Reunida-da
Resolveu: Akelá tá com a razão!
FORMAÇÃO - Em círculo de mãos dadas
DESENVOLVIMENTO - As crianças vão cantando os versos enquanto saltitam em roda. Ao final, “Akelá tá com a razão”, dão um pulinho e caem de cócoras como no grande uivo.

ZIPE-ZIPE ARANHA
Zipe zipe aranha, subiu na parede
Veio a chuva forte e a aranha derrubou
A chuva já parou, o sol já vai saindo,
zipe zipe aranha tornou a subir!




A CANOA VIROU
A canoa virou
Por deixá-la virar
Foi por causa de_______________
Que não soube remar
Se eu fosse um peixinho 
E soubesse nadar
Eu salvava o (a) _______________
Lá do fundo do mar.
FORMAÇÃO - Em círculo de mãos dadas.
DESENVOLVIMENTO - A roda gira e as crianças cantam a primeira estrofe citando o nome de um(a) lobinho(a) da roda. A roda continua a mover-se. A primeira estrofe é repetida tantas vezes quantas forem as crianças na roda. Quando todos estiverem de costas, começam a cantar a segunda estrofe, agora desvirando as crianças que ficam novamente de frente ao centro.

CARANGUEJO
Caranguejo não é peixe
Caranguejo peixe é
Caranguejo só é peixe
Na enchente da maré
Ora palma, palma, palma
Ora pé, pé, pé
Ora roda, roda, roda
Caranguejo peixe é
FORMAÇÃO - em círculo, de mãos dadas, virados para o centro.
DESENVOLVIMENTO - a roda gira para a direita nos dois primeiros versos, invertendo nos dois seguintes, girando para a esquerda. Na segunda estrofe, as crianças soltam as mãos e seguindo a letra, batem palmas, batem os pés no chão e giram em torno de si.

COMO PODE UM BOM LOBINHO
Como pode um bom lobinho
Viver fora da Alcatéia                 (Bis)
Como poderá viver
Como poderá viver
Sem a sua, sem a sua
Sem a sua companhia		    (Bis)

Como pode um Akelá
Como pode um Baloo
Como pode uma Bagheera
Como pode uma Kaa
Como pode um Mang
Como pode um Lobo Gris
Como pode um Chill







CANÇÃO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Senhor fazei de mim um instrumento de tua Paz
Senhor fazei de mim um instrumento de tua Paz
Onde há ódio, que eu leve o Amor,
Onde há ofensa, que eu leve o Perdão,
Onde há discórdia, que eu leve a União,
Onde há dúvidas, que eu leve a Fé,
Onde há erros, que eu leve a verdade,
Onde há desespero, que eu leve a Esperança,
Onde há tristeza, que eu leve a Alegria,
Onde há trevas, que eu leve a Luz!
Senhor fazei de mim um instrumento de tua Paz
Senhor fazei de mim um instrumento de tua Paz
Ó Mestre!
Fazei que eu procure mais
Consolar, do que ser consolado;
Compreender, do que ser compreendido;
Amar, do que ser amado;
Pois é Dando, que se recebe;
É Perdoando, que se é perdoado
E é morrendo, que se nasce para Vida Eterna.
Senhor fazei de mim um instrumento de tua Paz (2x)

Ó AKELÁ
Ó Akelá, ó Akelá
Vê se te manca e para de mandar
São tantos lobos, é o fim do mundo
Até parece que a Alcatéia não tem fundo
E o uniforme que era caqui
Da cor azul acabou de ficar
E o nosso grito, que era de gente
Daqui pra frente teremos que mudar
AKELÁ: FAREMOS O MELHOR!

O LOBINHO      (Dó, Ré, Mi)
O lobinho pensa sempre
Sempre primeiro nos outros
Abre os olhos e os ouvidos
Ouve sempre os Velhos Lobos
O lobo anda sempre limpo
Sempre alegre e satisfeito
O lobo diz a verdade
Isto que é felicidade!

Ó TURMINHA DA ALCATÉIA    (Mata Tira Tirarei)
Ó Turminha da Alcatéia; Lobo, lobo, eu serei
O que vós quereis; lobo, lobo eu serei
Eu queria que batessem palmas, lobo, lobo, eu serei
Já estamos batendo, lobo, lobo, eu serei
Eu queria que sentassem...
Eu queria que pulassem...
Eu queria que assobiassem...
Eu queria que cantassem alto...
Eu queria que cantassem baixo...
Eu queria que se abaixassem...
Eu queria que chorassem...
Eu queria que sorrissem...

CANÇÃO DE BAGHEERA
Ela é Bagheera, ela é a  pantera negra
Ela é Bagheera e ensinou Mowgli a caçar
Seus olhos verdes enxergam no escuro
E ela é negra como a noite sem luar.
Foi ela quem na Roca de Conselho
Com voz macia deu um pulo e foi falar
Direito para dizer aqui eu não tenho
Mas dou um touro pro garoto aqui ficar.

TIGRE-TIGRE   (Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá)
Depois de muito tempo Da estória se passar
O Mowgli foi ao tigre Querendo se vingar
Ele matou-tou-tou    Pegou o Tigre-gre
E toda a pele-le       Ele Levou-ou-ou
Na roca todos os lobos
Estavam em seu lugar
Esperando que o Mowgli
Tinha pra mostrar
Ele matou-tou-tou   Pegou o tigre-gre
E toda a pele-le      Ele levou-ou-ou

É O LOBO   (COCA-COLA É ISSO AÍ)
É o lobo, É a loba
É a vontade de ser
São as leis a cumprir
É a promessa a fazer
É a especialidade
É a meta atingida
É a estrela alcançada
É a etapa vencida
É unir quem se ama
É dizer pra valer
É isso aí
Ser lobinho é isso aí!

HINO DO LOBINHO (Rudyard Kipling)
Rudyard Kipling muito obrigado
Por presentear-me esta Jângal encantada
Deste um reino tão povoado
Aonde Mowgli viveu e foi amado
Na Alcatéia com os Velhos Lobos
A disciplina e a obediência vou aprendendo
A amar a todos fraternalmente
E a boa ação em dia algum me descuidando
A Baloo sempre guloso
A Bagheera brincalhona
Junto ao Chill e a Kaa a me orientar
contra o Shere-Khan o temível
Que traiçoeiro e vingativo
De lobinhos sempre quer se alimentar
Mas bem seguro eu sempre estou
Pois Akelá me mostra a estrada do futuro
E nesta Jângal sou felizardo
Todos me amando e me sentindo amado
Mas bem seguro eu sempre estou
Pois Akelá mostrou-me a estrada do futuro
E nesta Jângal sou um felizardo
sempre cantando a minha canção
Rudyard Kipling muito obrigado
Tu estarás sempre em nosso coração

O BOM LOBINHO   (O bom menino)
O bom lobinho vai cedo para a cama
O bom lobinho pratica a boa ação
O bom lobinho escuta os Velhos Lobos
E na Alcatéia ajuda sempre o seu irmão
O bom lobinho tem sempre o olho aberto
O bom lobinho na Jângal é o mais esperto
O bom lobinho pra tropa vai passar
Então recebe os parabéns do Akelá

BOM DIA AMIGO
Bom dia amigo, bom dia irmão
Abra um sorriso, E cante essa canção
Lara lara lara lara
As flores dos campos, as nuvens do céu
As águas dos rios, e eu num barco de papel
Lara lara lara lara
Bom dia amigo, bom dia irmão
Venha comigo, e cante esta canção
Lara, lara, lara, lara

CANÇÃO DA CAÇA ÀS ESTRELAS   (Cisne Branco)
Nossa Alcatéia que em noites de Lua
Vai à floresta para caçar
Mas não é caça de carne crua
Caçamos provas para passar
Só ganha estrela quem é muito esperto
E sempre quer o melhor fazer
Quem tem estrela tem o olho aberto
Só é lobinho quem pode ver.
Cada lobinho
Procura honrar sua alcatéia
Fazendo força
Para ganhar sua estrela
Devagarinho
Prova por prova a gente sabe
Para alcançar 
Mais uma estrela a brilhar.

CANÇÃO DO CARACOL
Eu sou amiguinho do caracol            Que vai dando voltas mais e melhor
Que passa por aqui lá, lá                  Que passa por ali lá, lá
Até que encontro o reino do sol!
Eu dou a mão e olho assim,              Depois o saúdo com muita atenção
E dou um abraço mais e melhor       Sigamos a rota do Caracol

CANÇÃO DA ALCATÉIA     (Canção do Exército Brasileiro)
Nós somos de uma Alcatéia
de alegres  lobos
Que não são bobos
O nosso Akelá ensina
Ter olho aberto
E ouvidos espertos
Andamos pela floresta
No peito e raça
Buscando a caça
Pois somos de uma alcatéia 
De gente esperta na trilha certa
Nas provas somos campeões
estrelas temos ao 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 alcatéia, ama o Brasil
A nossa Terra, de encantos mil!


A SEMENTINHA      (A Casa)
Era uma vez, uma sementinha
Tão pequenina, tão simplezinha
Que com carinho, foi bem plantada
E com amor  era bem cuidada
E de repente o que aconteceu?
Uma plantinha dela nasceu!               (Bis)
Na nossa sede veio morar
E bela árvore vai se tornar
Junto conosco há de crescer 
E seus amigos nós vamos ser!

CANTO DA ALVORADA
Amanheceu!  O céu é todo anil! É todo anil!
Alerta! Alerta!
De pé pelo Brasil, pelo Brasil
Alerta, Escoteiros!
De pé pelo Brasil, pelo Brasil!

ALEGRE MARINHEIRO
Vou navegando, navegando
Sou um alegre marinheiro
Vou navegando, navegando
Cantarolando as canções do mundo inteiro!

VAMOS BRINCAR DE LOBO    (Índios - Xuxa)
OOOOO! OOOOO! OOOOO!
OOOOO! OOOOO! OOOOO!
Somos os tais lobinhos
Façam silêncio, vamos cantar
Jogos e atividades, na Alcatéia vamos brincar
Lobos fazer bagunça AUUUUUUUUUUUUUUU!
Lobos cadê o uivo      AUUUUUUUUUUUUUUU!
Vamos todos juntos a alegria começar!
OOOOO! OOOOO! OOOOO!
OOOOO! OOOOO! OOOOO!
Lobos correndo juntos
Com a alcatéia-téia
E a natureza amamos
Porque ela é bela - bela
Lobos e os Velhos Lobos
Lutando com ternura
Vamos a natureza preservar - preservar!




SEM JOGAR      (Trem das Onze)
Não posso ficar, nem mais um minuto sem jogar
Sinto muito Akelá, mas não pode ser
Moro lá na Jângal
Se eu perder esse jogo que começa logo agora
O que vai ser deste lobo.
Além disso Bagheera, tem outras coisas
Os Bandar-Logs estão pra cá e estão pra lá
Sou um lobinho 
Tenho minha Jângal pra morar.

LORDE BP         (Verdes Anos - Elaine Geisller)
Um certo dia Lorde BP
Viu em atividades um grupo de guris
E teve a idéia de acompanhar
Esses meninos para acampar
Andar em rios, matas e campos
sempre alerta para os encantos
Da natureza que o criador
Com seu amor nos presenteou
Ser sempre honrado, cumprir deveres
O Melhor Possível vou sempre fazer
Esta é a promessa que vem daqui
Na trilha certa nós seguiremos BP
Nós seguiremos BP.

O SAPINHO
Lá no Pântano
Lá no Pântano
Um sapinho pôs-se a cantar          (Bis)
Qua-ri, qui-qua, qui-qua, qui-qua
Qua-ri, qua-qua, qua-qua, qua-qua
Qua-ri, qui-qua, qui-qui, qui-qua
Qua-ri  qua...
O sapinho encontrou a sapinha do seu coração
A sapinha encontrou o sapinho do seu coração
Qua-ri, qui-qua, qui-qua, qui-qua
Qua-ri, qua-qua, qua-qua, qua-qua
Qua-ri, qui-qua, qui-qui, qui-qua
Qua-ri  qua...







CANÇÃO DOS SENTIDOS     (Terezinha de Jesus)
Se tu fores passear, por um campo todo em flor
não esqueças de usar, os sentidos por favor
Ouça o barulho das aves, veja a beleza do céu
Sinta o perfume das flores, prove a doçura do mel.
Pegue uma pedra branquinha, preste muita atenção
No trabalho da formiga, No inverno e no verão
Veja toda a natureza, sinta o perfume seu
Veja como és feliz, e mais amarás a Deus!

EU VI!
Eu vi, eu vi,			coelho - joelho
Eu vi um jacaré!			Leão - mão
Será que ele queria		perdiz - nariz
Comer o teu pé!			piolho - olho
					abelha - orelha
					camelo - cabelo
					coruja - cara suja
					formiga - barriga
Eu vi, eu vi toda a bicharada
Cheguei a conclusão
Que eles não comeram nada!

HEIGO
Heigo, yo remando voy
Mi canoa por el rio vá
Y en la tarde fresca, 
Por la selva voy...
...Heigo

MAMÃE QUERIDA           (Asa Branca)
Quando a luz dos olhos teus
Iluminou o meu rincão
Eu te asseguro, mamãe querida
Tu moras dentro do meu coração!
Quando eu vi tu me olhando
Com imenso prazer
Eu te asseguro, mamãe querida
Que sem você não sei viver!
Senhora eu te afirmo
Te sinto com amor sim
Eu te asseguro, mamãe querida
Só que a música chegou ao fim.




DANÇA DO ATÉ LOGO
Um passinho cá
Um passinho lá
Gosto de passear, e de brincar
Tra la la la    zás trás
Calcanhar e pontas
Gira um, dois, três
Até logo, olá, muito prazer
Tra la la la    zás trás

TRILA O APITO DA CHEFIA
Trila o apito da chefia
Para o jantar
Tá chamando a lobada
Para se envenenar
Hoje a bóia é boa
Tem arroz queimado
Sola de sapato e 
Tomate estragado
E a sobremesa
Só para variar
Rabo de Tatu
E meleca de Urubu

MUSICANTE
Coordenador - Eu sou um musicante
Todos - Tu és um grande farsante
Coordenador - Eu toco tudo
Todos - Tu tocas tudo
Coordenador - Eu toco zumbazá
Todos - Tu tocas zumbazá
              Zumba, zumba, zumbazá (4 vezes)

VANDER MUSICAL (Letra como se fala) – estilo Eu sou um musicante
Ashe vander musical
Dantser vander lander
Ashe von sfuller			(Bis)
Aitsen bien pianola 		(Bis)
Piano, piano, pianola 		(4 vezes)
(Violina, trompeta, batuca, zumbaza)






WUMBA
Wumba, wumba, wumba   (Bis)
Hing, hang, gule, gule, gule, gule
Watscha, guingangô, guingangô
Hela, hela tschava, hela tschava  Hela ho       (2 vezes)
Tschálavai, Tschálavai     (Bis)
Wumba, wumba, wumba   (Bis)
Kindai dali noni dili noni noni
Kindai ki, kindai ki              (2 vezes)
Beli, Belbellane, Belamatsea, Belamô
Téra tsama tatá
tata, tata                              (Bis) 

CANÇÃO DO ADEUS
Já está chegando a hora de ir
Venho aqui me despedir e dizer
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
Não  ligue se acaso eu chorar
Mas agora Adeus!

O SAPO NÃO LAVA O PÉ
O sapo não lava o pé			Não lava por que não quer
Ele mora lá na lagoa			Não lava o pé por que não quer
Mas que chulé!

O HOMEM PRIMITIVO
O homem primitivo saiu a caçar, saiu a caçar, saiu a caçar			(Bis)
Quando a caça encontrou HU!  O homem saiu a gritar AHHHHHHH! 	         (Bis)  

SOBE A CHAMA
Sobe a chama, sobe a chama
Mais alto, mais alto
Ilumina, aquece, nosso peito, nossas almas.
Já está ardendo,  já está ardendo
O fogo, o fogo
Venham todos, venham todos
Felizes a cantar.




PROMESSA DE MOWGLI
A promessa de Mowgli
Era matar Shere-Khan!
Pra paz de seu povo
De Akelá e sua clã
Com Messua ele vivia
E no campo pastoreava
Sonhando acordado
Sua caçada ele armava
Ipe ia ei, ipe ia ou
A caçada ele armava
Conforme o combinado
Avistou o Lobo Gris
Sentado numa rocha
Por sinais ele lhe diz
O tigre chegou
Alimentado ele está
E os lobos com Akelá 
Se prepararam para ajudar
Ipe ia ei, ipe ia ou
Se prepararam para ajudar!
Em Rama ele montado
A carga comandou
E o tigre traiçoeiro 
Sob as patas terminou
Na Roca de Conselho
Sobre a pele ele dançou 
Cumprindo a promessa
Shere-Khan ele matou
Ipe ia ei, Ipe ia ou
Shere-Khan ele matou!

O NOSSO AKELÁ
O nosso Akelá
As ordens já vai dar
Lobos, lobos, lobos
Vamos todos formar
Matilhas por matilhas
Para o jogo começar
Matilhas por matilhas
Nós já vamos formar!

YEPO
O yepo ita ta ye há,	O yepo ita ta ie há,
Yepo, ita-ta yepo		Ituqui tuqui yepo		Ituqui tuqui yepo


SOU TUPÃ
Sou Tupã, sou Tupã
Sou Tabajara, sou Tabajara lá da terra de Tupã
Tem papagaio, arara maracanã
Todas as aves do céu quem nos deu foi Tupã!

SOLTA O PÃO
Solta o pão, solta o pão
Te dou na cara, te dou na cara se tu não soltar o pão
Tem goiabada, marmelada, requeijão
Tudo isso tem
Se tu não soltar o pão!

PIAVA
Sai piava, sai piava, saia da lagoa
Sai piava, sai piava, saia da lagoa
Ponha uma mão na cabeça, a outra na cintura
Dá um remelexo no corpo
Bote a piava pra rua!

TUDO POR AMOR
Tudo por amor, nada pela força
Sempre o melhor, sempre o melhor
Juntemos as matilhas formadas em cadeias
As almas que são boas fazem o melhor
Tudo por amor, nada pela força
Sempre o melhor, sempre o melhor
Veja que o lobo arisco domou São Francisco
Sigamos o exemplo de nosso Senhor!
Tudo por amor, nada pela força
Sempre o melhor, sempre o melhor
Escute o Velho Lobo, não te faças de tonto
Escute o Velho Lobo, para ser melhor
Tudo por amor, nada pela força
Sempre o melhor, sempre o melhor
Akelá nos ensina e subida da Jângal
Lobo que não se empenha não faz o melhor!

JUAN PACO
Juan Paco Pedro de La Mar
Es mi nombre así
E quando yo me voy 
Me dicen al passar
Adios Juan Paco Pedro de La Mar
Tra la la la la la la la la

O LOBINHO NÃO É BOBO
O lobinho não é bobo
O lobinho esperto é
O lobinho só é bobo
Se não bater os pés
O lobinho não é bobo
Ele não é bobo não
O lobinho só é bobo
Se não levantar a mão
O lobinho não é bobo
Está sempre a se esforçar
O lobinho só é bobo
Se não souber saltitar
O lobinho não é bobo
É o futuro do País
O lobinho só é bobo
Se não pegar o nariz
O lobinho não é bobo
Mesmo estando a brincar
O lobinho só é bobo
Se não souber pular.

CANÇÃO DA PROMESSA
Prometo neste dia, cumprir a lei
Sou teu 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
Com a alma apaixonada, servi-lo-ei
A minha Pátria amada, fiel serei
A promessa que um dia, fiz junto a Ti
Para toda a vida a prometi

CLEOPÁTRA
Cleopátra	nas pirâmides do Egito
Procurava encontrar a Júlio César		Lalala lala  lalalala lala

A PERERECA DA VIZINHA
A perereca da vizinha
Está presa na gaiola
Xô perereca
Xô perereca
A vizinha é boa praça
A vizinha é camarada
Vai soltar a perereca
Pra alegrar a garotada!
SHAGULI
Shaguli, shaguli, shaguli, shaguli
Umpá, umpá, umpá, umpá
Guin gan guli guli guli guli uatcha
Guin gan gu Guin gan gu
Guin gan guli guli guli guli uatcha
Guin gan gu Guin gan gu
Eila, eila Sheila, eila Sheila eila ôô
Eila, eila Sheila, eila Sheila eila ôô

PARABÉNS 1                                        PARABÉNS 2
Parabéns pra você				Chegou a hora
Nesta data querida				De apagar a velinha
Muitas felicidades				Vamos cantar 
Muitos anos de vida				Aquela musiquinha:
							Parabéns! Pra você
Parabéns! Pra você
Pelo seu aniversário
Uma vida feliz					Que Deus lhe dê
De venturas sem par				Muita saúde e paz
É o que desejamos				E que os anjos digam Amém
Vivamente a cantar				Parabéns! Pra você
							Parabéns! Pra você
							Pelo seu aniversário
				
AMO MY PRIMO   (EL REI DE BUTIBUTIAIA)
Todos - Amo my primo, my primo visino
Todos - Amo my primo, my primo hermano
Coordenador - Alto lá!
Todos	    - Alto lá o quê?
Coordenador - El rei de Butibutiaia ai ordenado
Todos	    - Ai ordenado o quê?
Coordenador - Ai ordenado que (Diversas ordens)


CUCO
Da Noruega distante, veio esta canção
canta o Cuco uma vez, preste bem atenção
Ti-ri-a-oia	Ti-ri-a-oia	Cuco
Oia 	Ti-ri-a-oia	Cuco		Oia 	Ti-ri-a-oia	Cuco		Oia 	Ti-ri-a-oia	
Da Noruega distante, continua a canção
Canta o Cuco duas vezes, preste bem atenção
Ti-ri-a-oia	Ti-ri-a-oia	Cuco Cuco
Oia 	Ti-ri-a-oia	Cuco Cuco		Oia 	Ti-ri-a-oia	Cuco Cuco	
Oia 	Ti-ri-a-oia	

ORAME SAME
Orame, same, same
Orame, same, same
Guli, guli, guli, guli,
Orame, same, same
Orame, orame
Guli, guli, guli, guli
Orame, same, same

OMANA DOO Ô
Omana doo ô
Oiepe nonoiê
Oiepepe nonoiê
Oiepe nonoiê
Ikidá podilela
Gramanú	Gramanú
Apoiapá apodipã!


SER LOBINHO
Ser lobinho, lobo é	Hei!
É que é bacana
Ser lobinho, lobo é	Hei!
É que é legal!
Lobinho é 			Hei!
É que é bacana
Lobinho é			Hei!
É que é legal

A VELHA
Estava a Velha em seu lugar
Veio a mosca incomodar
A mosca na velha e a velha a fiar!
Estava a mosca em seu lugar,
Veio a aranha incomodar
A aranha na mosca, a mosca na velha e a velha a fiar!
(Rato, gato, cachorro, pau, fogo, água, boi, homem)

PASTORA
Eu sou uma linda pastora que passeava pelo pomar
Por isso que me chamavam linda pastora parampampam
Morena, bota a mão na cintura	Morena, mexe o teu pampam!

FERNANDO SÉTIMO
Quando Fernando Sétimo usava paletó
Quando Fernando Sétimo usava paletó
Quando Fernando Sétimo usava paletó
Paletó! Usava paletó.
(a, e, i, o, u)

MI STROFF
Mi stroff Cataclaro liro liro
Clin clin cloff cataclaro liro lof
Fru Fru

BOM DIA (MÚSICA DA XUXA)
O grande sentido da vida
É a gente vencer  cada dia
Como se fosse o maior de todos os prêmios
E quem pode dar a partida
São todos que tem harmonia
Pra gente cantar a canção
Do Terceiro Milênio
A gente tem muita esperança
Devemos plantar a semente
Queremos colher o sorriso
Que tem nossa gente
Ninguém vai mudar nossa idéia
E eu sei que você cai sorrir
Por isso cantamos bem alto  Pro mundo ouvir
Bom dia	Bom dia
Bom dia 	Bom dia
Bom dia pro sol da manhã
Bom dia pros homens da Terra
Bom irmão ou irmã
Bom dia pra quem não faz guerra
Bom dia 	Bom dia
Bom dia	Bom dia
Bom dia ó Mãe Natureza
Bom dia ó Pai salvador
Bom dia pra toda criança
Pra toda pessoa que planta o amor

CAMINHEIRO
Andei, andei, andei, andei, que
Cansei, cansei, cansei, cansei, que
Parei, parei, parei, parei, que
Sentei, sentei, sentei, sentei, que
Deitei, deitei, deitei, deitei, que
Dormi, dormi, dormi, dormi, que
Sonhei, sonhei, sonhei, sonhei, que Andei...

BALOO
Para dentro, para fora, Baloo, Baloo
Para dentro e para fora, Baloo e é Baloo
Eu aprendo as leis, Baloo, Baloo
Eu aprendo as leis, Baloo e é Baloo
Eu tiro um companheiro, Baloo, Baloo
Eu tiro um companheiro, Baloo e é Baloo
Eu danço um bocadinho, Baloo, Baloo
Eu danço um bocadinho, Baloo e é Baloo

BAILE DOS PASSARINHOS
Passarinho quer dançar, o rabinho balançar
Por que acaba de nascer, tchan, tchan, tchan, tchan
Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar
A alegria de viver, tchan, tchan, tchan, tchan
Seu biquinho quer abrir, as asinhas sacudir
E o rabinho remexer, tchan, tchan, tchan, tchan
Joelinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar!
É dia de festa, dança sem parar
E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar!
Passarinho quer dançar, o rabinho balançar,
Porque acaba de nascer, tchan, tchan, tchan, tchan
No seu ninho dançará, passarinho passará
A alegria de viver, tchan, tchan, tchan, tchan
Seu biquinho quer abrir, as asinhas sacudir
E o rabinho remexer, tchan, tchan, tchan, tchan
Joelinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar!
É dia de festa, dançar sem parar
E depois voar no azul, cruzar de Norte a Sul, o céu e o mar!

CANÇÃO DA REFEIÇÃO
Oh! Senhor
Agradecemos, Aleluia!
O alimento que aqui temos, aleluia!
Oração - Uns tem e não podem, outros podem mas não tem, nós que temos e podemos, bendigamos ao Senhor.
Grito      - Aipim, mandioca, tá na hora da paçoca, Bom Apetite

A ÁRVORE DA MONTANHA
A árvore da montanha ole iao
A árvore da montanha ole iao
Esta árvore tinha um galho
Ó que galho, belo galho
Ai, ai, ai, que amor de galho
O galho da árvore
Este galho tinha um broto...
Este broto tinha uma folha...
Esta folha tinha um ninho...
Este ninho tinha um ovo...
Este ovo tinha uma ave...
Esta ave tinha um pluma...
Esta pluma foi ao índio...
Este índio tinha um arco...
Este arco tinha uma flecha...
Esta flecha foi à árvore...
A árvore da montanha...

AQUARELA DO BRASIL
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato izoneiro
Vou cantar-te em meus versos
Oh! Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingá
Oh! Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor  Pra mim, pra mim
Oh! abre a cortina do passado
Tira a mãe preta do serrado
Bota o rio Congo no Congado
Brasil, Brasil
Deixa, cantar de novo o trovador
A merencória luz da Lua
Toda canção do meu amor
Quero ver a Sá Dona caminhando
Pelos salões arrastando
O seu vestido rendado
Brasil, Brasil
Pra mim, pra mim
Brasil terra boa e gostosa
Da morena sestrosa
De olhar indiscreto
Oh! Brasil, verde que dá	Para o mundo se admirar
Oh! Brasil do meu amor	Terra de nosso Senhor
Brasil, Brasil			Pra mim, pra mim
Oh! Esse coqueiro que dá coco
Oh! Donde amarro a minha rede
Em noites claras de luar
Brasil, Brasil
Oh! Ouve essas fontes murmurantes
Oh! Onde eu mato a minha sede
E onde a Lua vem brincar
Oh! Esse Brasil lindo e trigueiro
É o meu Brasil brasileiro
Terra de samba e pandeiro
Brasil, Brasil		Pra mim, pra mim!

BATALHA DO ESQUENTAMENTO
Quando se quer, o frio espantar
Põe-se os cavalos todos a trotar
Os cavalos, trotando
Uma pata...
duas patas...
Um pé...
Dois pés...
A cabeça...



CLI CLE CLOF
Cli cle clof, dalara tiroliro
Cli cle clof, dalara dalara Fru Fru		(2 vezes)
Zunzaravá eti eta
Missipirulinga, catimarifunga, catimariflau flau flau.

FIN DE FOGON   (Ó QUE FELIZ)
Ó que feliz, que me sinto hoy
Despues de hacer, una buena ación!
Yo cumpliré, mi promessa y lei
Y ajudaré al pobre y al rei
Observaré, en el cielo azul
La Cruz del Sur, e la seguiré, e la seguiré

FALABUM
(Cantado em duas vozes)
Falabum tica bum
Falabum ticauaca, ticauaca, ticabum
Aham! Oh, yes! Mais uma vez...
(mais alto, mais baixo, mais grosso, mais fino, mais depressa, mais devagar, chorando, dando risada, malandro...)

JOGUEI MEU CHAPÉU PARA CIMA
Joguei meu chapéu para cima
Pra ver onde caía			(Bis)
Caiu no colo da velha,
Cruz, credo, ave-maria		(Bis)
Tornei a jogar meu chapéu
Pra ver onde caía			(Bis)
Caiu no colo da moça
Isso mesmo que eu queria		(Bis)
Se o elefante voasse
Seria o rei dos insetos			(Bis)
Mas como elefante não voa
Não é o rei dos insetos		(Bis)

SAN SERENI DEL MONTE
San sereni del monte,  san sereni cortez
Yo como soy tiquito, me arrodijaré
San sereni del monte, san sereni cortez
Yo como soy tiquito,  me sentaré
San sereni del monte, san sereni cortez
Yo como soy tiquito, me levantaré




AS COISAS DA JÂNGAL
As coisas da Jângal eu vou lhe dizer
São coisas gostosas de se aprender
O nosso lema, a nossa lei
São duas coisas que eu cumprirei
O melhor possível devemos fazer
Ouvir os Velhos Lobos é o nosso dever
Pois o lobinho, é muito esperto
Mantém os olhos e ouvidos abertos
A Bagheera, a Kaa
O Baloo e o Akelá
Os Velhos Lobos
São nossos mestres
São nosso guias na Jângal!

PATO
Eu sou o pato
Tu és a pata
Que nada, nada sem cessar
Buscando peixes, coloriditos
Para comer-se los toditos.
Quaraqua-qua-qua-qua
Quaraqua-qua-qua-qua
Quaraqua-quá         quá
Quaaaaaaaaaaaaaaaá

EU VOU ANDAR DE TREM  (DANÇANDO NA CHUVA)
Eu vou andar de trem, você vai também
Só falta comprar, a passagem do Velho Trem
Passagem do Velho Trem!
Parados - braços pra frente!
Asum sum sa, asum sum sa, asum sum sa sa huuummm
- polegares pra cima
- cotovelos colados
- joelinhos dobrados
- Bumbum pra trás
- Pescoço encolhido
- Língua de fora

CONGA
Conga, conga, e viva la milonga
E ahora vamos a ver, como se baila conga!
Con la mano en la cabeça!
La otra en la cintura
Moviendo la colita
Bailando la conguita.

OKI NA KURI NO
Oki na kuri no kinoshita de
Anata to watashi nakayako asso bimasho
Oki nakuri no kinoshita de

PROCURANDO UM PAR
Aqui estou procurando alguém
Não quer vir você para ser meu par
Todos cantam com alegre voz
Vamos todos nós também cantar e passear
Tra-la-la zas-trás
Tra-la-la zas-trás
Giro eu pra cá, vai você pra lá

ACAMPEI  LÁ   NA  MONTANHA
Acampei lá na montanha,  acordei fiz meu café
Arrumei minha mochila,  e andei pra frente a pé
Como é bom viver,  acampando assim
Ver o sol no horizonte nascer
Como é bom se ter,  um grande ideal
E por ele lutar e viver!

EL ELEFANTON
Mirando sin cezar, en un mundo que alla vá
És un gran animal, que en bicicleta vá
És un elefanton, que crê que tendrá
Una trompa por delante, e una cola por detrás
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la

SCOUT
Yo soy scout de corazón
Y acamparé con emoción
Al lago iré acamparé
Y nadaré como un salmón
Nudos haré con preciosión
Cozinaré en un gran fogón
Al monte iré, lo escalaré
Y a Dios daré mi corazón
Y así termina esta canción
De un scout de corazón!






CANCIÓN DE LA MANADA
Escucha al viejo lobo, no te hagas de bobo
Escucha al viejo lobo, Y hagas lo mejor!
Tudo por amor, nada por la fuerza
Siempre lo mejor! Siempre lo mejor!
Akelá nos enseña, a subir en la peña
El lobo que se empeña, logra lo mejor!

LOBATO SOY
Lobato soy - lobato soy
Y hago siempre lo mejor
Al viejo lobo, escucho yo
E cumplo siempre con la ley
Lobato soy - lobato soy
Y hago siempre lo mejor!

SORRIA
Sorria, sorria, que um lindo dia amanheceu
A noite tão fria, que havia desapareceu
Abra a janela do seu coração, e deixe a luz do sol entrar
Pois desta vez toda escuridão, se foi pra nunca mais voltar
Olha esta rosa, é primavera, dê teu amor que o mal se encerra
Abra os teus braços para um abraço
Viva que a vida desfaz teu cansaço
Venha comigo e dê sua mão, e diga adeus a solidão!

PEQUENO MUNDO
Para ser feliz, é preciso ver
Neste céu azul, na imensidão
É fazer das tristezas uma estrela a mais
E do pranto uma canção
Há um mundo bem melhor, todo feito pra você
é um mundo pequenino, que o Cristo fez!

FLYM FLAY FLU
Flym
Flym Flay
Flym Flay Flu
Wista
Cumbalare cumbalare cumbalare wista
Ô nô nô nô nô te wista
Mini mini uesso, mini mini mini uaua
Ô nô nô nô nô atauaua




NEGRINHO DO PASTOREIO
Negrinho do Pastoreio, acendo esta vela pra ti
E peço que me devolvas, a querência que eu perdi
Negrinho do Pastoreio, traz a mim o meu rincão
Eu te acendo esta velinha, Nela está o meu coração!
Quero ver meus lindos pagos, coloreados de pitangas
Quero ver a gaúchinha, brincando n’água da sanga
A trotar pelas coxilhas, respirando a liberdade
Que eu perdi naquele dia, que me embretei na cidade

QUERO-QUERO
Quero-quero,  quero-quero
Quero-quero gritou lá em cima
Quero-quero quando grita
É porque alguém se aproxima
Quero-quero no meio da noite
Gritou porque viu alguém se aproximar
Eu também na noite da vida
Encontrei esta luz que vem do teu olhar
E agora gaúchinha
Eu canto com todo fervor
Quero-quero, quero-quero
Quero-quero o teu amor!

CANÇÃO DO SUL
Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar
A querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar
As mulheres que são belas, as calmas noites do rincão
O céu bordado de estrelas, manto de heróis e tradições
Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim
Por maior que tu sejas Rio Grande, caberás sempre dentro de mim!

RIO GRANDE DO SUL
Rio Grande do Sul, vou me embora sem amor
Vou me embora do Rio Grande, vou tão só com a minha dor!
Levarei a lembrança comigo, de uma amor que de olhares nasceu
De um amor que depressa floriu, mas tão logo morreu.
Rio Grande do Sul, eu um dia voltarei
Pra rever o meu Guaíba, pra rever meu bem querer
E depois se ela ainda quiser, só nós dois a sonhar e a sorrir
Rio Grande do Sul, vou chorar ao partir!





CÉU, SOL, SUL, TERRA E COR
Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flexilhas das ervas do chão
Ver o céu mergulhado no campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão
Fazer versos cantando a beleza, desta natureza sem par
E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar       (Bis)
É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor
Onde tudo o que se planta cresce e o que mais floresce é o amor!  (Bis)
Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus
E sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos meus
Ver o campo florindo e as crianças sorrindo a cantar
E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar!	   (Bis)

O BURAQUINHO
Se você no céu, conseguir entrar
Faça um buraquinho, para eu passar
Ae, ao, ae, ao, oo, oo
Se você do inferno, se escapulir
Tape o buraquinho, para, eu não cair
Ae, ao, ae, ao, oo, oo
Não se ganha o céu, pela contramão
Lá só tem lugar, para o bom cristão
Ae, ao, ae, ao, oo, oo
Não se ganha o céu, com a Copa Mundial
Nem adianta ser , Miss Universal
Ae, ao, ae, ao, oo, oo

LEVANTA-SE MONTANHISTA
Levanta-se montanhista, que já raiô a alvorada
Apaguem seus lampiões, começa a nova jornada
Apanhe o seu bornal, e calce as botas cardada
Ponha a mochila nas costas, e vamos caminhar
Iremos a Mantiqueira, nossa montanha primeira
Por toda a serra do mar, levando a nossa bandeira
Nossa bandeira que é... De todas a mais formosa
Faremos assim tremular, nos picos da serra nossa.

Y SI NO HAY OPSICIÓN
Y si tienes muchas ganas de reir, ja, ja
Y si tienes la ocasion
Y si no hay oposición
No te quedas com las ganas de reir, ja, ja
Y se tienes muchas ganas
Muchas ganas de cantar la, la
Y se tienes la ocasion
Y se no hay oposicion
No te quedas con la gana de cantar la, la        (aplaudir, sibilar, zapatar)

VOCÊ É MEU IRMÃO
Procuro alguém que cante, comigo essa canção
E venha repartir, comigo o coração
Que saiba dizer sim! Que saiba dizer não
Que diga sim a vida, mesmo quando ela diz não
Eu quero um companheiro, que me aceite como irmão
Você é meu irmão, você é meu irmão
Você, você, você é meu irmão
Ao longo do caminho, eu rezo uma oração
Que é feita de esperança, que vai no coração
Que sabe dizer sim! Que sabe dizer não
Sorri para a verdade, não mergulha na ilusão.
Eu quero um companheiro, que me aceite como irmão
Você é meu irmão, você é meu irmão
Você, você, você é meu irmão

AVANÇAM AS PATRULHAS
Avançam as patrulhas, lá ao longe, lá ao longe
Avançam as patrulhas com valor, lá ao longe
Junto escalemos a montanha altiva, junto escalemos o seu pico azul
Somente os falcões voam 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
Junto escalemos a montanha altiva, junto escalemos o seu pico azul
Somente os falcões voam a nossa frente, 
Voam majestosos sobre o céu de anil
Se avistam o acampamento, lá ao longe, lá ao longe
Se avistam o acampamento por causa do fogão, lá ao longe
Junto escalemos a montanha altiva, junto escalemos o seu pico azul
Somente os falcões voam a nossa frente, 
Voam majestosos sobre o céu de anil

SENDA SCOUT
Com las manos enlazadas, senda scout camiño de paz
Camiñar la misma ruta, senda scout camiño de paz
Los altos cumbres de los montes, nos desafiam a escalar
Buscando nuevos horizontes, siempre ascendendo mas e mas
Com las manos enlazadas, senda scout camiño de paz
Camiñar la misma ruta, senda scout camiño de paz
Vivir cumpliendo nuestro lema, de dar servivio a los demas
De dar la paz a nuestra terra, semblando buena voluntá
Com las manos enlazadas, senda scout camiño de paz
Camiñar la misma ruta, senda scout camiño de paz.
Cantando alegre junto al fuego agradecemos de vivir
Vamos llamando al mundo inteiro A levantar el Jamboree

A PULGA E O PERCEVEJO
Torce, retorce, procuro mas não vejo
Não sei  se era pulga ou se era o percevejo		(Bis)
A pulga e o percevejo fizeram a combinação
De dar uma serenata debaixo do meu colchão
A pulga toca flauta e o percevejo violão
E o piolho pequenino também toca rabecão
A pulga mora em cima o percevejo mora ao lado
E o danado do piolho também tem o seu sobrado
Lá vem a dona pulga vestidinha de balão
Dando o braço ao piolho na entrada do salão

MIGUEL
Vai Miguel a navegar - aleluia		Quero o rio atravessar - aleluia
Vem sem medo com Miguel - aleluia	Do outro lado está o céu - aleluia
O Guaíba é traiçoeiro - aleluia		Mas Miguel é bom barqueiro - aleluia

CANÇÃO DO FOGO DE CONSELHO
Nós estamos com a tocha na mão, para o fogo, para o fogo
Nós estamos com a tocha na mão, para o fogo acender
Fogo vermelho, que brilha vivamente, hoje estamos reunidos
Junto ao fogo de conselho, estas fagulhas que dançam sobre o fogo
Representam amizade... lealdade e esperança...
Escoteiros vede o fogo a queimar, olha o fogo, olha o fogo
Escoteiros vede o fogo a queimar, olha o fogo a crepitar  
Arde ó fogo, e dá aso escoteiros, luz, calor e confiança
No ideal de Baden Powell, nós vamos hoje cantando festejar
Pois estamos reunidos, 
Junto ao fogo de conselho, junto ao fogo de conselho

OH SARI MARE
Oh Sari Mare viejo amigo del ayer
En mi tu recuerdo vive
Mi amor es más fuerte
Que el viento y que la luz
Que pueden dejar de existir
Yo quero volver a mi buen tranval
Belo lugar de ensueño
El viento perfumado en
Los bosques de verdor
Por siempre de amor nos habla
el viento perfumado en
Los bosques de verdor
Por siempre nos habla de amor.



TERRA DO VELHO OLMEIRO
Terra do Velho Olmeiro,  lar do Castor
Onde o Alce poderoso é o Senhor,  ao lago azul formoso, 
eu voltarei de novo
Bum tiriai timbum tiriai timbum tiriai timbum 		(2 vezes)

CANÇÃO DE GILWELL
Eu era um bom lobo, um bom lobo de lei
Não estou mais lobando, o que fazer não sei
Me sinto velho e fraco, não sei mais lobar
Logo a Gilwell assim que eu possa vou voltar
Volto a Gilwell, terra boa
lá um curso assim que eu possa vou tomar    	(Bis)
(escoteiro, sênior, pioneiro)

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 sob a poeira, que se eleva fina no chão
E se os espinhos bordam na estrada, e se o cansaço nos ferir
Que nossa voz se eleve mais forte,  para mais alegre sentir
E se a estrada é  longa,  imensa não poderemos esquecer!
Que ela nos leva luz e alegria verdade, ideal de viver!

PIPOCA
Uma pipoca estourando na panela
Outra pipoca vem correndo responder
Aí começa um tremendo falatório
E ninguém mais consegue entender
E é um tal de plóc plo plóc plóc plóc
Plo plóc plóc plóc

EL BATALLON
Nos otros somos un gran batallon, llon, llon
Que siempre esta sujeito al rey, al coronel y a los sargentos
Y que no esta con atención
Recieberá un coscorón
Atención, batallon, una mano vá empezar
(Se movimenta sucessivamente a outra mão, uma perna, a outra perna, a cabeça, todo o corpo)





ESPÍRITO DE BP
De BP trago o espírito, 
sempre na mente, sempre na mente, sempre na mente
De BP trago o espírito
sempre na mente, sempre na mente estará
De BP trago o espírito
no coração, no coração, no coração
De BP trago o espírito
No coração, no coração estará
De BP trago o espírito 
junto de mim, junto de mim, junto de mim
De BP trago o espírito
junto de mim, junto de mim 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

COMPANHEIROS SÃO BEM VINDOS
Companheiros são bem vindo
Irmanamente reunam-se com a gente
Venham todos e cantemos, e cantemos, e cantemos
Venham todos e cantemos, logo vem o Adeus!
Companheiros são bem vindos
Na clareira em volta da fogueira
Venham todos e cantemos, e cantemos, e cantemos,
Venham todos e cantemos, logo vem o Adeus!

SEMPRE ALERTA ESCOTEIROS
Na doce paz da noite, vamos cantar
Sempre alerta escoteiros, sempre alerta, vamos cantar
Na luz desta fogueira, vou me alegrar
Sempre alerta escoteiros, sempre alerta, vou me alegrar
Bem junto aos meus amigos, vou me aquecer
Sempre alerta escoteiros, sempre alerta, vou me aquecer
É alegre nosso canto junto a fogueira
Sempre alerta escoteiros, sempre alerta, junto a fogueira
Irmãos assim reunidos, como é tão bom
Sempre alerta escoteiros, sempre alerta, como é tão bom
No amor se o mundo todo pudesse crer
Sempre alerta escoteiros, sempre alerta, pudesse crer
Amor e paz buscamos de coração
Sempre alerta escoteiros, sempre alerta, de coração!




RODA PIÃO
A_______________ não é capaz
de rodar o pião no chão (2 vezes)
La vai, la vai, la vai oi
La vai o pião no chão (2 vezes)

TANGARAUCA
Tangarauca uca ca uca ca uca ca (2 vezes)
Jo-jo  jo-jo-jo,  jo-jo  jo-jo-jo
Te quiero para mi, te quiero para mi (2 vezes)
Tu-tu  tu-tu-tu,  tu-tu   tu-tu-tu

ARAM TSAM TSAM
Aram tsam tsam,   aram tsam tsam
Guli, guli, guli, guli, guli aram tsam tsam
Arabit, arabit
Guli, guli, guli, guli, guli aram tsam, tsam

EL AMOR DEL SEÑOR
El amor del Señor es maravilloso (3 vezes)
Grande és el amor de Dios
Tan alto que no puedo estar arriba de Él
Tan bajo que no puedo estar abajo de Él
Tan ancho que no puedo estar afuera de Él
Grande és el amor de Dios

A TI SENHOR
A ti Senhor, elevo a minha alma
A ti Senhor, elevo a minha alma
Ó meu Deus, em Ti confio
Guarda-me Senhor pois em Ti Senhor me refugio.
Faz-me Senhor, andar nos teus caminhos
Faz-me Senhor, andar nos teus caminhos
Ó meu Deus, em Ti confio
Guarda-me Senhor pois em Ti Senhor me refugio.

A TUA PALAVRA
A tua palavra se fez a palavra que faz a minha vida sorrir
A tua verdade se fez a verdade, que faz 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 certeza de achar em tua mesa
O porque de eu ser feliz
E por isso que insisto em repartir!


QUANDO O ESPÍRITO DE DEUS SE ELEVA EM MIM
Quando o espírito de Deus se eleva em mim 
Eu canto como o Rei Davi
Eu canto, eu canto, eu canto como rei Davi    		(Bis)
Quando o espírito de Deus se eleva em mim
Eu danço como o rei Davi
Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi		(Bis)
Quando o espírito de Deus se eleva em mim
Eu pulo como o rei Davi
Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi			(Bis)
Quando o espírito de Deus se eleva em mim
Eu abraço como o rei Davi
Eu abraço, eu abraço, eu abraço como o rei Davi	(Bis)

GRAÇAS A DEUS
Graças a Deus pelo mar e pelo sol
Pelo trigo  que dá pão
Pelos campos a lavrar
Por isso graças a Deus
Por fazer-nos trabalhar
As crianças a brincar
E por toda a Tua bondade!
Por isso vem, vem, vem, vem
Quero, quero, quero
Todo o teu querer
Graças a Deus pela vida e o amor
Pela mão que tu me dás
E o amigo que aqui estás
Por isso graças a Deus
Pelo mar e pelo sol!
Pelo trigo que dá pão
E por muitas coisas mais!

EVENUN SHALON MALETNENN
Evenun shalon maletnenn
Evenun shalon maletnenn
Evenun shalon maletnenn
Evenun shalon shalon
Shalon maletnenn

EM SILÊNCIO ACAMPAMENTO
Em silêncio o acampamento, este canto vinde ouvir
São fagulhas da fogueira que nos dizem, escoteiros a servir!




GRAÇAS
Graças, pela manhã tão linda
Graças, por todo amanhecer
Graças porque os cuidados
Eu posso te oferecer
Graças, por todo bom amigo
Graças, por todo Humano ser
Graças, quando os maiores inimigos
Absolver
Graças, pelo dever diário
Graças, pelo menor prazer
Graças, pois devo a música
E a luz agradecer.
Graças, pelos momentos tristes
Graças, por quem consolo dá
Graças porque em qualquer lugar
Tua mão me guiará!
Graças, pela doutrina santa
Graças, por teus Divinos dons
Graças, porque és Pai
Fizeste os homens meus irmãos
Graças na salvação eterna
Graças, eu posso confiar
Graças, Senhor, eu graças dou
Por graças, poder te dar!

CANÇÃO DA DESPEDIDA
Por que perder as esperanças
De nos tornar a ver?
Por que perder as esperanças
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 nossas mãos entrelaçadas
Ao redor do calor
Formemos esta noite, 
Um círculo de amor!
Pois ó Senhor que nos protege
E nos vai abençoar!
Um dia certamente
Vai de novo nos juntar!


SE LE PISTON
Se le piston, se le piston
Que faze mover le machine
Se le piston, se le piston
Que faze mover le vagon
Piston, piston
Que faze mover le machine
Piston, piston
Que faze move le vagon

LA VACA ÉS UN ANIMAL
La vaca és un animal
Toda forrada de cuero
Tiene las patas tan largas
Que lle llegan al suelo 		(Bis)

DEUS ESTÁ AQUI
Deus está aqui, Ele está aqui
Tão certo como o ar que eu respiro
Ele está no ar, tão certo como a manhã que se levanta
Tão certo como eu te falo e pode me ouvir

PARA DENTRO E PARA FORA
Para dentro e para fora
Mais um, mais um
Para dentro e para fora
Mais um, mais um, mais um
Eu limpo esta janela
Mais um , mais um
Eu limpo esta janela
mais um, mais um, mais um
Eu tiro ele pra dançar...
Eu danço bonitinho...

TODO MOVIMENTO
Todo movimento baila, baila, baila
Com o dedo, dedo
Com o outro dedo.
(mão, coto, ombro)

TUTI TUTUTI
Tuti tututi
Tuti tataua 		(2 vezes)
Ooooooo!

ALIMARE
Alimare, alimare
A la fiera de mestre André		(2 vezes)
A la fiera de mestre André
Yo comprei una pistola
Bem, bem, bem una pistola
coca-cola (glu, glu, glu una coca-cola)
clarineta (ta, ta, ta una clarineta)
motoneta (Brum, brum, brum una motoneta)
Metralhadora (Ra-ta-ta una metralhadora)
Bomba atômica (Boooooommmmmmmm)

CANÇÃO DO SÊNIOR
Temos 15, 16, 17 anos
O 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 mesmo 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
O 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 tremer
A fé nos guia, coragem temos, 
Temos amor para 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
O futuro é nosso vamos prosseguir
Vemos longe a brilhar nossa estrela Dalva
Quando se é jovem não se pode desistir

PAPAPAPIRIPÁ, U, IÉ
A la pepa le gusta jugar con la cola
Papapapiripá
Que se pare una vez, pá
Que se vuelva a parar, pá
Que se pare 3 veces, pá, pá, pá
Papapapiripá, u, ié  (2 vezes)

SEU MATIAS
Vocês conhecem o Seu Matias
Aquele que o trem pegou
Não senhor, não conhecemos
Mas queremos conhecer
Coitadinho do Matias
Sua mão ficou assim		(2 vezes)

DA BAHIA DISTANTE
Da Bahia distante, veio esta canção
Canta o Jegue uma vez, preste bem atenção
Cabra safado, bicho da peste, ió!
Cabra safado, bicho da peste, ió!

DEUS ESTÁ EM MIM
Deus está em mim, aleluia	Deus está em mim, aleluia
Ó que maravilha quando Deus está em mim!
Deus está em ti, aleluia
Deus está em ti, aleluia
Ó que maravilha quando Deus está em ti!
Deus está em nós, aleluia
Deus está em nós, aleluia
Ó que maravilha quando Deus está em nós!

ALÔ, BOM DIA
Alô, bom dia, ó como vai você, um olhar bem amigo, um claro sorriso um aperto de mão
E a gente, sem saber como e porquê, se sente feliz e sai a cantar alegre canção
É bom fazer feliz o nosso irmão, por Deus se deve amar, amar sem distinção
Alô, bom dia irmão!
Saber dar um bom dia, cheio de bondade, dizer bom dia com sinceridade

TARANTULINA
Esta é a história da Taranrulina
Que vive procurando alguém para picar
Piti na orelha, piti no nariz
Puxe pelo braço e vamos a bailar.

A CAVERNA DISTANTE (música Vale de San Fernando)
Vou voltar à caverna distante, onde a Alcatéia reunida está
Muitos alegres, felizes, contentes, com o seu Akelá, Akelá.

SABÃO CRÁ-CRÁ
Sabão crá-crá, sabão crá-crá É bom pra lavar os pés do Akelá
Sabão cré-cré, sabão cré-cré É bom pra lavar o lindo chulé.
Sabão cri-cri, sabão cri-cri É bom pro Machado rola e cair
Sabão cro-cro, sabão cro-cro É bom pro Paulo rola que da dó.
Sabão cru-cru, sabão cru-cru É bom pra lutar,
Com o bicho tatu





HINO ALERTA
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
A mocidade ao sol da Pátria já desperta
A Pátria consagrai o vosso eterno amor!
Por entre os densos bosques e vérgeis floridos
Ecoem nossas vozes de alegria intensa!
E pelos campos a fora em cânticos sentidos
Ressoe um hino avante à nossa Pátria imensa!
Alerta! Alerta! Sempre Alerta!
Um, dois! Um, dois!
Ra-ta-plan do arrebol!
Escoteiros vede a luz
Ra-ta-plan olhai o sol
Do Brasil que nos conduz!
Unindo o passo firme a 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 aos escoteiros,
Alerta respondemos, à Pátria a nossa vida
E as almas entregar iremos prazenteiros!
Alerta! Alerta! Sempre Alerta!
Um, dois! Um, dois!
Ra-ta-plan do arrebol!
Escoteiros vede a luz
Ra-ta-plan olhai o sol
Do Brasil que nos conduz!

VIVA O SOL
Viva o sol, o sol da nossa terra, vai nascendo atrás da linda serra
Substituir sucessivamentepo:
vai subindo, vai descendo, vai morrendo.








CANÇÃO DO CLÃ
Em uma montanha, bem perto do céu
Se encontra uma lagoa azul
Que só a conhecem
Aqueles que tem a dita de estar no meu Clã
Lara, larara, larara, larara
Lara, larara, larara, larara
Lara, lara
A sede de riscos que nunca se acaba
As rochas que irá escalar
O rio tranqüilo que canta e que chora
Jamais poderei olvidar 
O sol nos aponta um caminho de sonho
O vento nos leva a andar
Um brilho de vivas estrelas refletem
o eco de nosso cantar!

CANCIÓN DEL CLÃ
En una montanha
Perdida en el cielo
Se encuentra una laguna azul
Que solo conocem,
Aquellos que tienem
La dicha de estar en mi clã
Lara, larara, larara, larara
Lara, larara, larara, larara
Lara, lara
La sede de aventuras que nunca se acaba
La roca que hay de escalar
El rio tranquilo que baja e se pierde
Yo nunca los pobre olvidar
El sol nos señala una ruta de ensueño
El viento nos impulsa a andar
Temblores de vivos
Luceros repiten
El eco de nuestro cantar!

AKELÁ CRÁ - CRÁ
Akelá crá-crá, Akelá crá-crá Não adianta lavar a roupa que eu vou sujar
Akelá cré-cré, Akelá, cré-cré Levanta e vem fazer meu café
Akelá cri-cri, Akelá cri-cri Me passa a mochila que eu vou sair
Akelá cró-cró, Akelá cró-cró Me penteia o cabelo que tá cheio de nó
Akelá cru-cru, Akelá cru-cru Quando eu entro no banhoooo
Ih, Akelá
Esqueci o shampoo.


HINO NACIONAL BRASILEIRO
Ouviram do Ipiranga às margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria neste 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!
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 tem mais flores
Nossos bosques, tem mais vida
Nossa vida em 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 desta flâmula
Paz no futuro e glória no passado.
Mas ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta
Nem teme quem te adora à própria morte
Terra adorada! Entre outras mil és tu Brasil, ó Pátria amada
Dos filhos deste solo és mãe gentil, Pátria amada Brasil!










HINO FARROUPILHA
Como aurora precursora
Do farol da divindade
Foi o 20 de setembro
O precursor da liberdade

Mostremos valor confiança!
Nesta ímpia e injusta guerra
Sirvam nossas façanhas
De modelo a toda terra!
De modelo a toda terra
Sirvam nossas façanhas 
de modelo a toda terra!

Mas não basta pra ser livre!
Ser forte, aguerrido e bravo
Povo que não tem virtude
Acaba por ser escravo!

Mostremos valor confiança!
Nesta ímpia e injusta guerra
Sirvam nossas façanhas
De modelo a toda terra!
De modelo a toda terra
Sirvam nossas façanhas 
de modelo a toda terra!

HINO DA INDEPENDÊNCIA
Já podeis da Pátria filhos
Ver contente a mãe gentil,
Já raiou a liberdade, 
no horizonte do Brasil.

Brava gente brasileira,
Longe vá temor servil
Ou ficar a Pátria livre,
Ou morrer pelo Brasil!

Os grilhões que nos forjava
Da perfídia astuto, ardil
Houve mão mais poderosa
Zombou deles o Brasil!

Não temais ímpias  falanges
Que apresentam face hostil
Vossos peitos, vossos braços
São muralhas do Brasil!

Parabéns ó Brasileiros!
Já com garbo juvenil
Do universo entre as nações
Resplandece a do Brasil.

HINO DA BANDEIRA
Salve lindo pendão da esperança
Salve símbolo augusto da paz
Tua nobre presença a lembrança
A grandeza da Pátria nos traz.

Recebe o afeto que se encerra 
Em nosso peito juvenil
Querido o símbolo da terra
Da amada terra do Brasil!

Em teu seio formoso retratas
Este céu de puríssimo azul
A verdura sem par destas matas
E o esplendor do Cruzeiro do Sul

Contemplando teu vulto sagrado
Compreendemos o nosso dever
E o Brasil por seus filhos amados
Poderoso e feliz hás de ser!

Sobre a imensa nação brasileira
Nos momentos de glória ou de dor
Paira sempre sagrada bandeira
Pavilhão da justiça e do amor!




CANÇÃO DAS MÁXIMAS DO BALOO
Pintas são do Leopardo alegria
Chifres são do búfalo a ufania
Limpo estejas pois do lobo a energia
No brilho do pêlo se vê.
Achas que o touro pode ao ar lançar-te?
Ou o testudo enorme Sambhur machucar-te?
Mas não largues teu trabalho pra contar-me
Já há dez verões sabia eu!
Não judies de ninguém desconhecido
Mas, cortês saúda assim: “irmão querido”
Pois embora seja gordo e pequenino
A Ursa pode ser mãe
“Não há ninguém igual a mim”, diz o lobinho
Ao matar glorioso o primeiro patinho
Mas é grande o Jângal, Lobinho é pequeno!
Pensa bem, caluda hein!

PATRULHA DA MADRUGADA
Um, Dois, Três, Quatro
Passa um, dois, três, quatro
Um, dois, três, quatro
Passa um, dois, três, quatro
Esse nosso batalhão
É uma instituição
É um batalhão 
Que tem tradição
Um, dois, três, quatro
É uma instituição
É uma instituição
Um, Dois, Três, Quatro
Passa um, dois, três, quatro
E marchando  sem parar
Na floresta a caminhar
Vamos só cumprir
O dever com prazer
Para bom lobinho ser
Para bom lobinho ser
Um, Dois, Três, Quatro
Passa um, dois, três, quatro
E marchando sem parar
Na floresta a caminhar
Vamos só fazer o nosso dever
Para bom lobinho ser
Para bom lobinho ser


REGGAE DO LOBINHO
O lobinho que tem o olho aberto
É alegre, feliz, ele é esperto
Quando abre o segundo é bem melhor
Ele dança, ele brinca, ele é o mor
Eu sou lobinho
Eu sou feliz
Eu tenho amigo
Que sempre quis
Pro lobinho a vida é pra valer
Ele usa a Lei para vencer
É alegre, feliz, limpo e valente
É batuta, Leal e nunca mente
Eu sou lobinho
Eu sou feliz
Eu tenho amigos
Que sempre quis

COMO PODE UM BOM LOBINHO
Como pode alguma aranha viver sem a sua teia (BIS)
Como pode um bom Lobinho, como pode um bom Lobinho
Viver sem sua Matilha, viver sem sua Alcatéia.
Como pode uma rendeira, viver sem a sua renda (BIS)
Como pode um bom Lobinho, como pode um bom Lobinho
Ir fazer uma excursão, sem levar sua merenda (BIS)

MINHA MÃE VOU LHE PEDIR
Minha mãe vou lhe pedir, não quero lhe aborrecer
Para ser um bom menino, um Lobinho quero ser
O meu chefe, já vai me ensinar, para ser um bom Lobinho é preciso acantonar.

PASSEIO DO LOBINHO
Vamos, vamos para o campo meu Lobinho, para o campo passear
A manhã está tão linda meu Lobinho, vamos rir, vamos brincar
Pela estrada ensolarada, meu Lobinho, marcharemos a cantar
Vai conosco a passarada, meu Lobinho, entre os ramos a voar
Quando a tarde vem descendo, meu Lobinho, tá na hora de voltar
Para casa voltaremos, meu Lobinho, pra dormir, pra descansar.

OI KING KONG
Oi King Kong, Oi King Kong
Oi que grandes eres tu
Yo soy grande tu también
Vien conmigo y diverte-te


BALOO
Eu uso necessário
Somente o necessário
O extraordinário é demais
Eu digo necessário
Somente o necessário
Por isso é que essa vida eu vivo em paz.
Assim é que eu vivo, e melhor não há
Eu só quero ter, o que a vida me dá
Milhões de abelhas vão fazer, fazer o mel pra eu comer
E se por acaso eu olhar pro chão
Uau, tem formigas em profusão
Então (prove)
E o necessário p’ra viver você terá, você terá
Veja um pica-pau pau, que só pensa em picar (ai)
Ele vai se dar mau, mau, pra se alimentar
Não pique a pera do pé, pois pera picada do pé, nunca presta pois é
Não vai dar pé, você vai mau
Vai ter que essa pera como um pica-pau
Voce entendeu esse angu?	(claro que sim Baloo)
O necessário pra viver você terá, você terá
Quando aprender, a viver assim
Vivendo assim, vai ser melhor
Por quê você verá, que o necessário então você terá

OS BURROS  (Canção da Despedida)
Os burros têm dois pares de patas, um na frente outro atrás,
Só fica atrás do par de tráz, quem não sabe o que ele faz.
Ficando atrás do par de tráz, aprendemos sempre,
A ficar atrás do par da frente, mas na frente do de trás.

SOU LIVRE
Sou livre pra correr, sou  livre pra brincar
Sou livre pra fazer de tudo em qualquer lugar
Sou livre pra crescer, sou livre pra amar
Sou livre pra fazer de tudo em qualquer lugar
Sou irmão dos lobos, um menino da selva
Sou feito bicho solto, na árvore ou na relva
Posso nadar pelado, nas águas de um rio
Posso caçar no mato e, se quiser, eu assobio.







O QUE É PRECISO
Tudo o que eu preciso saber, para sobreviver
É um pouco de improviso  E tudo eu vou ter
Isto aqui é um paraíso, Tem tudo o que se quer
Não seja indeciso, Vamos dê um sorriso
Para ter o que você quiser.
É preciso ter o que comer
Ter o que abrigar, Ter onde se banhar
Ter onde dormir , Ter como partir, Para onde se quiser ir
Necessidades fundamentais tão legais
É só isso e nada mais

VEM O SOL
Vem o sol subindo no horizonte
Vem o sol bem por detrás dos montes
Vem o sol aquecendo a floresta
Vem o sol e todos fazem festa
O lobo fica bobo, com a beleza deste globo
A pantera vira fera, radical com a galera
A cobra se enrosca e espreguiça a casca grossa
O macaco puxa-saco faz barulho com o sovaco
O elefante quer bastante energia radiante
E o urso faz discurso e toma banho-de-sol
Vem o sol, Vem o sol, Vem o sol, Vem o sol.

NOSSA LEI  (Terezinha de Jesus)
Nossa Lei  tem 5 artigos
Cada qual bem definidos
Deve levá-los a sério
Todo bom e fiel lobinho
O lobinho ouve sempre
Sempre atento os Velhos Lobos
Abre os olhos e os ouvidos
Pensa primeiro nos outros
Ele é limpo e alegre
Gosta sempre da verdade
É honesto e companheiro
Nunca é falso ou covarde



MEU FILHOTINHO
Filhote de lobo é lobinho
Filhote de peixe é peixinho
Se até o tigre tem os seus tigrinhos
Por que o menino, não pode ser meu filhotinho?
Os animais procuram seus iguais
pra sua espécie continuar
Nada que eu fizer pode isso mudar
Por isso, em meu pensamento,
Só uma certeza vai ficar
Você sempre vai estar no meu coração
Mesmo sem ser meu filhote, não
E eu te faço um pedido assim
Quando eu não estiver com você
Por favor, lembra de mim.

MEU AMIGÃO
Por mais que se procure, por mais que se olhe
Amigo que é amigo, a gente não escolhe
Você pode ter amigo, de tudo que é jeito
Tem amigo-urso, tem amigo do peito.
Eu só não quero ter, nenhum falso amigo
Nem queira saber, é pior que inimigo
Tem amigo que é íntimo, amigo que é irmão
(Será que) você não quer ser meu amigão?

UÓKI TÓKI IUMBA (Caçada da Foca)
Uóki tóki iumba
Uóki tóki iumba
Hei little hay little hey little hou
Hei little hay little hey little hou

MEUS SETE COMPANHEIROS
O sol despede um raio em flor
Que brinca atrás de mim
Levanto meus braços a Deus
Agradecendo uma amizade assim.
(Est.)
São meus sete companheiros 
Amigos por demais
Com eles canto, brinco e jogo
Sem olhar para trás.
Saímos um dia pra passear
Andando sem parar
Um pobre que a nós se chegou
De nosso pão compartilhou

A noite ao redor do calor
Falamos de amizade e amor
O fogo sempre a crepitar
Nos ensina a orar

ALERTA
Alerta, uma  vez vamos ouvir com atenção
É um chamado, um apelo, uma oração
A nos falar do nosso grande ideal
Desperta e luta com todo teu vigor
Somos irmãos e queremos nos unir
A flor de lis é a luz
E o nosso rumo a seguir
Alerta, somos irmãos, Alerta

TCHEI COLE
Tchei tchei cole Tchei colisa
Lisa lisa lisa manga Ô man tchei tchei

MOCHILA
Mochila é trouxa quente,  gostosa de se levar
Levando a gente não sente, Não sente o tempo passar
Ai! minhas costas doem...
Ai! minhas costas doem...
Mas eu não posso parar!

EM TORNO DO FOGO
Em torno do fogo vamos cantar
Da noite calma aproveitar
E quando o fogo se apagar
Do céu a lua, ,há de nos brilhar
Do sol os raios ela reflete
Em torno do fogo o escoteiro adormece
Do sol, os raios, ela reflete
Em torno do fogo o escoteiro adormece

CANÇÃO DE GILWELL
Eu era um bom lobo, Um bom lobo de lei
Não estou mais lobeando, O que fazer não sei
Me sinto velho e fraco, A Gilwell eu vou voltar
Um curso assim que eu possa eu vou tomar
Volto a Gilwell, Terra boa, Um curso assim que eu possa eu vou tomar
Eu era um bom escoteiro, Um escoteiro de lei
Não estou mais escoteireando, O que fazer não sei
Me sinto velho e fraco, A Gilwell eu vou voltar
Um curso assim que eu possa eu vou tomar
Eu era um bom sênior, Um bom sênior  de lei
Não estou mais senioreando, O que fazer não sei
Me sinto velho e fraco, A Gilwell eu vou voltar
Um curso assim que eu possa eu vou tomar

DANÇA DO LOBINHO
A flor roxa iluminar-nos-á
Manada! dança em derredor
Dançando lobos nossa lei cantai, com o cair do sol
Tu e eu somos irmãos e do mesmo covil
Teu rastro sai junto ao meu rastro, minha caça é pra ti.
De Baloo  ouvi sempre as lições
Manada! dança em derredor
Gostosa caça assim conseguirás com o cair do sol.

MOWGLI      (Heigo)
Mowgli, deverás trazer
A flor vermelha para ser o Rei
Queiras ou não queiras essa é  a Lei - Mowgli

LOBO SOU DA JÂNGAL
Lobo sou da Jângal, quero sempre ser capaz
De fazer nunca mal, mas o bem e ser veraz
Lobo não é egoísta, sabe ele ver e ouvir
Lobo é bem asseado e sabe rir (hi-hi)

HIMNO DA ALEGRIA
Escucha hermano la canción de la alegria
El canto alegre Del que espera un nuevo dia.
Ven canta, sueña cantando, Vive soñando el nuevo sol
En que los hombres volverán a ser humanos (Bis)
Si en tu camiño solo existe la tristeza
Y el llanto amargo de la soledad completa
Si es que no encuentras la alegria en esta tierra
Busca al hermano más allá de las estrelas.

LORENZA
Lorenza querida Lorenza
Quando é que nós vamos nos encontrar
Segunda - Lorenza
(Terça-quarta-quinta-sexta-sábado-domingo)

PIZZA
Pizza
Coma la le  coma la le  coma la le pizza
No no no quero pizza
Vou levar um pedacinho para o meu chiuauá
No no chiuauá no quer pizza
Pizza

QUEM FEZ
Quem fez o grande sol?
Quem fez as árvores?
Quem fez os passarinhos?
E quem me fez?
Deus fez o grande sol para brilhar
Deus fez as árvores pra descansar
Deus fez os passarinhos pra voar
e Deus me fez pra te ajudar

A FOGUEIRA
A fogueira já					A fogueira já
Já está ardendo					Já está ardendo
	Cruzem as madeiras				Cruzem as madeiras
A fumaça está subindo			A fumaça está subindo

ACENDA FOGO
Acenda fogo acenda, Acenda esta fogueira
Aquece a minha tenda, ilumina esta clareira

ESCOTEIRO ANO 2000
Sou escoteiro do Brasil Gigante
Vou levar avante o amor que a vida traz
Sou a esperança do Brasil que cresce
E se curva em prece para fazer a paz
Estribilho
Sou amanhã, sou a esperança
Sou escoteiro e lhe quero bem
Eu amo a vida, vida! Eu amo tudo, tudo!
E quero ver você amar também!
Sou escoteiro que sorri e estuda
E que sorrindo muda o mundo para melhor
Sou o Brasil ano 2000 futuro
Que ninguém segura, pois eu sou amor
Sou escoteiro do Brasil tão verde
Cor da esperança que sorrindo vem
Do meu chefe aprendi um dia
A ter muita alegria e só fazer o bem
Sou escoteiro vou viver cantando
E assim vou amando a Deus e a meu país
Vou ser amigo dos meus pais e mestres
Vou fazer o mundo ser bem mais feliz

HANIKUNI
En la noche quando la luna
Como plata se elleva
E la Sielva ilumina
E também las praderas
Viejos Lobos de la tribo cantarán
Al espírito  Al espírito del fuego
Hanikuni uauai    Hanikuni uauai
Guaguagua ni ka gua gua gua    Guaguagua ni ka gua gua gua
Eaalaoi ni si ni    Eaalao ni si ni
Hani Kuni Hani Kuni Hani Kuni
Auuuuuuuuuuu

MAIS UM POUQUINHO
Quero ficar aqui, mais um pouquinho só
Mais um pouquinho com você, humhum!
A noite vem eu sei, não quero ter que, vou
Pra bem longe de você, humhum!
Por isso eu canto assim, para alegrá-lo, a Deus
E essa amizade não ter fim, humhum!



KUMBAYA
Kumbaya Senhor, Kumbaya
Kumbaya Senhor, Kumbaya
Kumbaya Senhor, Kumbaya
Oh Senhor, Kumbaya
Alguém chora aqui, Kumbaya
Alguém chora aqui, Kumbaya
Alguém chora aqui, Kumbaya
Oh Senhor, Kumbaya
Alguém ri aqui, Kumbaya
Alguém ri aqui, Kumbaya
Alguém ri aqui, Kumbaya
Oh Senhor, Kumbaya
Alguém brinca aqui, Kumbaya
Alguém brinca aqui, Kumbaya
Alguém brinca aqui, Kumbaya
Oh Senhor, Kumbaya

Alguém canta aqui, Kumbaya
Alguém canta aqui, Kumbaya
Alguém canta aqui, Kumbaya
Oh Senhor, Kumbaya


VAMOS TODOS ACAMPAR (Glória, Glória Aleluia)
Armei minha barraca
E um mosquito lá entrou
Pousou na minha orelha
Sua música contou
Peguei o meu tamanco
E o malvado se arrancou
Minha orelha então inchou
Melhor Possível, ó Lobinho
Sempre Alerta, ó Escoteiro
Servir canta o Pioneiro
Vamos todos acampar!

O GORRINHO DO SACI (Como pode o Peixe Vivo)
Como pode um Sacizinho
Viver sem o seu gorrinho
Como pode  um Sacizinho
Viver sem o seu gorrinho
Como poderá viver
Como poderá viver
Sem o seu, sem o seu, sem o seu lindo gorrinho
Sem o seu, sem o seu, sem o seu lindo gorrinho

O LOBINHO NA CIRANDA (Ciranda Cirandinha)
Eu sou um bom lobinho
Escoteiro eu quero ser
E seguindo o 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.

ESTÁ TUDO AZUL (Jingle Bells)
Está tudo azul, o caminho aberto
Sopra o vento sul, tudo dando certo
Nossa caminhada, nesse belo dia
Não vai dar mais nada, só muita alegria
Para frente, para frente            ESTRIB.
Vamos caminhar
Que prazer, que alegria
É excursionar
Um alto foi dado, para descansar
Um riacho ao lado, canta sem parar
Que felicidade, caminhar assim
Longe da cidade, nos campos sem fim.

MI CHEFE CHEGÔ
Mi chefe chegô, desde Porto Rico
E mi trago para mi, um abanico
Mi chefe chegô, desde Pequim,
E mi trago para mi, um balancim
Mi chefe chegô, desde Madagascar
E mi trago para mi, uma goma de mascar
Mi chefe chegô, desde Perequê,
E mi trago para mi, um bambolê
Mi chefe chegô, desde Manancera,
E mi trago para mi, una tijera (tirrera)
Mi chefe chegô, desde Hong Kong,
E mi trago para mi, una bola de Ping-Pong
Mi chefe chegô, desde Assunción,
E mi trago para mi, o final desta canción!

CANÇÃO DA FORMIGUINHA
Fui no mercado comprar café
Veio uma formiguinha e subiu no meu pé
E eu sacudi, sacudi, sacudi
Mas a formiguinha não parava de subir
Panela			-	Canela
Bata Roxa			-	Coxa					
Atum				-	Bumbum				
Cinta Liga			-	Barriga		Sacode a parte do corpo
Limão			-	Mão			correspondente	
Espeto			-	Peito				
Carne com osso		-	Pescoço
Fui no hospital falar com o enfermeiro
Mas escorreguei e caí num formigueiro				
E eu sacudi, sacudi, sacudi					
Mas a formiguinha não parava de subir (Sacode o corpo todo)

AS BARBULETAS (Curso Básico set/96)
Nóis semo as barbuleta de asa branca e bunda preta,
Vuemo ao redor das lâmpida, queimemo a bunda e não vuemo mais, Ai!

CANÇÃO DO AJURI NACIONAL
Viemos do Norte, do Sul e do Leste,
Viemos do Oeste, de todo o Brasil!
Das praias, dos Pampas, dos campos, dos montes
E dos horizontes de todo o Brasil!
Das Grandes Cidades, das vilas mais belas, 
Das casas singelas, de todo o Brasil!
Mochilas 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 Powell
O fundador
E do Escotismo o cinqüentenário
Do acampamento da Ilha de Brownsea
Na Ilha do Governador
Se ele é gaúcho, você do Amazonas
Debaixo das lonas são todos irmãos
Qualquer cor ou classe, qualquer raça ou credo,
Despertam bem cedo, são todos irmãos!
Fazendo comida, universitários,
Peões, operários - são todos irmãos!
Nascido em palácio, nascido em favela,
Lavando a panela são todos irmãos!
O Ajuri Nacional, do Rio de Janeiro
É o marco triunfal do ano escoteiro
Comemoramos, o Centenário, de Baden Powell
O fundador
E do escotismo o cinqüentenário
Do acampamento, da Ilha de Brownsea
Na Ilha do Governador.

LÁ VAI O...
Era um Crocodilo
Um Orangotango
Duas pícaras Serpentes
A Águia Real
O Topo, o Gato, o Elefante louco





RATAPLAN DO MAR
Do infinito mar, na vasta imensidade
E sob a infinidade, do esplendente azul.
Queremos educar a nossa mocidade,
fugindo à 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 Alerte!
Respondem-nos Alerta! As vozes do oceano.
Em cadência firme sã, nosso peitos faz vibrar.
O Rataplan, Rataplan, Rataplan, dos escoteiros do mar (Bis)
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, o turbilhão insano
Das cúpidas paixões de alguma hora incerta
Ao nosso brado: Alerta! Alerta! Sempre Alerta!
Respondem-nos alerta, as vozes do oceano!
Em cadência firme sã, nosso peitos faz vibrar.
O Rataplan, Rataplan, Rataplan, dos escoteiros do mar (Bis)
Da Pátria todo o amor constantes pioneiros.
Por sobre o mar ou terra e, sob um céu de anil
Ardentes, juvenis, do mar os escoteiros
Tem só por tema audaz “TUDO PELO BRASIL!”
E assim sempre evitando da tibieza o engano
Do amor à Pátria e honra, da fé sob a coberta
E ao nosso brado Alerta! Alerta! Sempre Alerta!
Respondem-nos Alerta! As vozes do Oceano
Em cadência firme e sã nossos peitos faz vibrar
Rataplan, Rataplan, Rataplan, dos escoteiros do mar (Bis).

HINO DOS ESCOTEIROS 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
Junto 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!

LOBINHO QUE DANÇA É ESSA
Lobinho que dança é essa que a cabeça fica mole
Lobinho que dança é essa que a cabeça fica mole
É uma dança nova que bole, bole, bole, bole
Bole bole bole bole (Vira o corpo para um lado)
Bole bole bole bole (Vira o corpo para outro lado)

JAMBOREE PORTUGAL
Despertou de um sonho um homem viu
E fez nascer em cada olhar a semente
Da nova alegria
Dando a mão a quem precisa
Sempre certos da divisa
Caminhando monte acima
Renovando a vida
Olhar o mundo como ele o vê
Devemos ser a imagem de BP
O topo está mais perto dentro de nós
Vamos levar ao mundo a sua voz
A sua voz é a razão de viver
O seu viver para construir
Deixando o mundo sempre um pouco melhor
Sempre Alerta para Servir
E quando ele olhou em seu redor
Não reparou que a noite agora não era  tão noite
E ao romper de um novo dia
Vendo a gente que o seguia
Perseveres de um arado
Renovando a Vida

CANCION JAMBOREE MUNDIAL 1999
Hoy es tiempo de encuentro
tiempo de crecer liberando sueños,
hoy se juntan deseos de sonreir en un mismo juego.
Y podremos cantar hoy en toda la tierra há estallado la paz
Es Jamboree
Hoy es Jamboree
En todo el Mundo 
Es Jamboree
Is Jamboree
Today is Jamboree
All round the world
Is Jamboree
C’est Jamboree
Maintenant c’est Jamboree
atravers du monde
C’est Jamboree

Es Jamboree
hoy es Jamboree
en todo el mundo
es Jamboree (bis)
Hoy comienza una era
vem a construir el tercer milênio
hoy, son nuestras banderas
una sola voz no tiene fronteras
Y podremos cantar
hoy en toda la tierra
La estallado la paz


PORQUE HOY ES JAMBOREE (COCHABAMBA)
Escucha... el viento
Hoy trae un fuerte sentimiento
el dia... que nace
nos da la luz de la esperanza
Hoy estás junto a mi... unidos
Hoy podremos crear... un mundo mejor
Mira...
Alza tus ojos hacia el cielo
descubriremos el secreto
de la hermandad del Jamboree
Canta...
esta canción com alegria, 
junta tus manos com las mias
Y dame tu amor, tu amistad
Porque hoy es Jamboree
Ya sientes... la dicha
de compartir todos tus sueños
Ya entiende, que juntos
Podremos hoy tocar el cielo
Hoy del norte y del sur llegamos
Hoy los pueblos serán... una sola nación
Mira...
Porque hoy es Jamboree

Mira...
C’est temps de Jamboree
Canta...
Because now it’s Jamboree
Sueña...
Porque hoy es Jamboree

Tempo de Paz (Mutirão Nacional Pioneiro - Torres - 1997)
A galera reunida
A cadeia de união
A energia transmitida
A todos os nossos irmãos
Mutirão
Há um cheiro de amor no ar
Mutirão
Pioneiros alegres a sonhar

Há uma energia gostosa no ar
Há um tempo de Paz e Amor
com o cheiro de esperança
que há no simples olhar de uma criança
Cavaleiros de modernos tempos
Pioneiros atrás de seus ideais
Na busca constante de seus sonhos
Na vontade de um dia acertar






CHEGARAM  OS PIRATAS NO SAIN'T HILAIRE (CURSO BÁSICO LOBO - SET./97)
Chegaram os piratas no Sain't Hilaire
É um grupo novo pra brincar com outros lobos
Há há há há, pra brincar com outros lobos
Nós é que chegamos e eles que ficam bobos.
Viemos pro Sain't Hilaire
Com vontade, pro que der e vier
Aonde houver lobinho
Aonde houver Chefia
Estaremos com toda alegria
Chegou!

PIRATA DA PERNA DE PAU (ESTA É A HISTÓRIA DA SERPENTE - CFB - SET./97)
Eu sou o pirata da perna de pau
Do olho de vidro, da cara de mau
E você também, e você também 
E você também é um piratão do meu barcão!

ESCOTEIROS DO BRASIL
Avante companheiros
Escoteiros do Brasil
Sem temer a vida hostil
Que nos possa surpreender
Avante mocidade
Mocidade altaneira
Pela Pátria Brasileira
Tudo havemos de vencer.
Em cadência firme
Ao som do tambor
Nossa almas ficam
Cada vez com mais calor
Reina alegria
Grande emoção
Sempre em cada coração (bis)
Alegres percorremos
O Brasil de Norte a Sul
Sobre céu de raro azul
Sempre cheio de esplendor
Os bons ensinamentos
Guardaremos com carinho
A seguir o bom caminho
Cada vez com mais amor.
Em cadência firme...


CANCION DE LAS AMÉRICAS
Un canto de amistad
De buena vencidad
Unidos nos tendrá eternamente
Por nuestra libertad
Por nuestra lealdad
Debemos de vivir gloriosamente
Un símbolo de paz
Alumbrará el viver
De todo el Continente Americano
Fuerza de optimismo
Fuerza de hermandad
Será este canto de buena vencidad
Argentina, Brasil e Bolívia
Colômbia, Chile e Equador
Uruguai, Venezuela e Honduras
Guatemala e El Salvador
Costa Rica, Haiti e Nicarágua
Cuba e Paraguai
Norte América				México e Peru
Santo Domingos e Panamá		Son hermanos soberanos de la liberdad.

A CASA
Era uma casa muito engraçada
Não tinha teto, não tinha nada
Ninguém podia entrar nela não
Porque na casa não tinha chão.
Ninguém podia dormir na rede
Porque na casa não tinha parede.
Ninguém podia  fazer pipi
Porque pinico não tinha ali.
Mas era feita com muito esmero
Na rua dos bobos, número zero.

LÁ VEM PATO
Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá
Lá vem o pato para ver o que é que há.
O pato pateta pintou o caneco
Surrou a galinha, bateu no marreco
Pulou do poleiro no pé do cavalo
Levou um coice, criou um galo
Comeu um pedaço de jenipapo
Ficou engasgado com dor no papo
Caiu no poço, quebrou a tigela
Tantas fez o moço que foi pra panela.


DOMINGO É DIA
Domingo é dia de excursão
Lá vou eu de mochila e bastão
Manhã, cedinho, pé na estrada
Ao sol raiar minha barraca está armada
Todo o bom escoteiro anda a pé
Não tem medo da chuva ou do sol
Leva a casa como um caracol
Que passa o domingo na  mata
Que bom que é...

GLÓRIA ALELUIA
Glória, glória aleluia
Glória, glória aleluia
Glória, glória aleluia
Vou fazer uma excursão
Subindo uma montanha
Uma pulga me picou
Peguei pelas orelhas
E a danada me escapou
Dei-lhe um cascudo
Que de dor ela gritou
Vou fazer uma excursão
Glória, glória aleluia...
Parada 37
Porto Alegre, Viamão
Está o Sain't Hilaire
A nossa disposição
Alerta escoteiros
Da patrulha do Leão
Vou fazer uma excursão.
Glória, glória aleluia...

AS ÁGUAS VÃO ROLAR
As águas vão rolar
Eu não me importo o que eu quero é acampar
Manhã cedinho pego o trem para São Paulo
Alô irmão... Vou acampar!
Se o trem na viagem atrasar
Se a turma primeiro lá chegar,
Pego a barraca, picareta e pá de corte,
Eu sou gaúcho, eu sou de morte
Deixe as águas rolar.




VIDA DO ESCOTEIRO (DOMINIQUE)
O Escoteiro
Sempre Alerta
Vai seguindo, a trilha do bem
A servir.
Tendo à frente
A flor de liz
Com Espírito de BP;
E boa vontade, para vencer
O escoteiro bem cedinho,
Se apronta pra acampar
De mochila e bastão
Ele começa a caminhar
O Escoteiro...
Pelos campos e florestas,
Vai cantando bem sozinho,
Mas alegre o acompanha
O coral dos passarinhos.
O escoteiro...

REMAR - REMAR
No mar fundo, sobre as areias
Dançam  sereias, quando há luar,
O mar é lindo, a noite é bela,
Desfralda a vela, remar, remar.
No mar fundo, sobre os aljofres,
Há lindos cofres, que te hei de dar, 
O mar é lindo, a noite é bela,
Desfralda a vela, remar, remar
No mar fundo, sobre as areias
Dançam  sereias, ao meu cantar,
O mar é lindo, a noite é bela,
Desfralda a vela, remar, remar.

DANÇA DOS LOUCOS
Para dançar a dança dos loucos
Vamos movendo o corpo pouco a pouco
Mas esperem que já vou lhes ensinar
Como devem começar
Movendo cadenciosamente o corpo
Nos vamos levantando do assento
E as mãos para cima levantar
Para com elas brincar
Agora que já estamos levantados
Dancemos com quem está ao nosso lado
E uma careta vamos lhe fazer
Para logo enlouquecer
PESCADOR DE HOMENS
Tu... Vieste à margem do lago;
Não buscaste nem sábios nem ricos
Somente queres que eu Te siga.
	Senhor, Tu me olhaste nos olhos
	E sorrindo pronunciastes meu nome
	Lá na areia eu larguei o meu barco
	Junto a Ti buscarei outro mar!
Tu... sabes bem que em meu barco
Eu não tenho nem ouro nem prata
Somente redes e o meu trabalho.
Tu... Minhas mãos solicitas,
Meu cansaço que a outros descanse,
Amor que queira seguir amando.

GUSTAVO GENERAL
Saudemos a Gustavo nosso General
Saudemos a Gustavo General
Pam pararam pam pam

ZINHANHA
Zinahna, zinhanha
O uê, zinhanha uê
zinhanha uê, zinhanha uê
O uê, zinhanha uê
zinhanha uê, zinhanha uê

VIDA
Vida é chuva, é sol, uma fila, um olá
Um retrato, um farol, que será, que será
Vida é o filho que cresce, uma estrada, um caminho
É um pouco de tudo, é um beijo um carinho
É um sino tocando, uma fêmea no cio.
É alguém se chegando, é o que ninguém viu,
é discurso, é promessa, é um mar, é um rio.
Vida é resolução, é deixar como está,
é uma velha canção, Deus nos deu, Deus dará
Vida é solidão, é a turma no bar,
é partir sem razão, é voltar por voltar.
Vida é palco, é platéia, é cadeira vazia,
é rotina, odisséia, é sair de uma fria.
É um sonho tão bom, é a briga no altar
Vida é o grito de gol, é um banho de mar
é inverno e verão 
Vida, é mentira é verdade
e quem sabe a vida  é da vida a razão
Vida!
VIDA ESCOTEIRA (CANTO ALEGRETENSE)
Não me perguntes o que faz um escoteiro
Ouça apenas o que diz esta canção
Ensinando para o jovem brasileiro
Disciplina, aventura e emoção
Pra quem chega pelo sábado a tarde
Ou as vezes no domingo de manhã
Vê um nó no decorrer da atividade
Um café, um pão mateiro uma maçã
Sempre alerta é o lema escoteiro
Desta vida que eu amei desde guri
A Deus, Pátria e ao nosso companheiro
Nós amamos e vivemos a servir
E na hora da fogueira então se aqueça
Tem canções, tem brincadeiras pra valer
Peço a Deus nesse momento que eu mereça
Ser feliz, ser escoteiro até morrer.
E na hora de encerrar o acampamento
Todos juntos estendendo nossa mão
A saudade vai ficar no pensamento
Dessa vida de amor e devoção.
Sempre alerta é o lema escoteiro
Desta vida que eu amei desde guri
A Deus, Pátria e ao nosso companheiro
Nós amamos e vivemos a servir

LUPILU
Bailamos el Lupilu
Bailamos el Lupila
Bailamos el Lupilu
Y una vuelta sy dará
Arriba la mano derecha
Abajo la mano derecha
Unas cuantas sacudidas
Y una vuelta sy dará
(la mano isquierda, la pierna, el coto, la rodilla)











JAMBOREE FARROUPILHA
Escoteiros vem de lá
Companheiros vem dali
Olha eu, olha eu aqui
Também vim pra conhecer 			Estribilho
Coisas que eu nunca vi
Neste grande Jamboree
Estas terras de Osório, com os campos junto ao mar
São legados Farroupilhas, que podemos desfrutar
Vendo nosso Escotismo, num encontro triunfal
Abraçando um continente, reforçando um ideal
Abraçando um continente, reforçando um ideal

NOS CAMPOS DE OSÓRIO
Nos campos de Osório, vou subindo além do mar
Soprando feito o vento, querendo entoar
Um canto anunciando um momento pra brilhar
Onde todo o Escotismo bate num só coração
É o Jamboree, pra ver como é que é
Acampamento vou chegar com muita fé			Estribilho
É o Jamboree, pra ver como é que é
Não me importo de remar contra a maré
E vejo em toda a parte, muita gente se chegar
É lindo ver os povos querendo se encontrar
Unindo pensamentos, cultivando o que se faz
Com as mãos entrelaçadas na corrente pela paz

VEM EU MOSTRAREI
Vem e eu mostrarei  que o meu caminho te leva ao pai
Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir
Sim eu irei e saberei como chegar ao fim
De onde eu vim aonde vou
Por onde irás irei também
Vem e eu te direi o que ainda estás a procurar
A verdade é como o sol e invadirá teu coração, 
Sim eu irei e aprenderei minha razão de ser
Eu creio em ti que crês em mim
E à tua luz verei a luz
Vem e eu te farei da minha vida participar
Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior
Sim eu irei e viverei a vida inteira assim
Eternidade é na verdade
O amor vivendo sempre em nós
Vem que a terra espera quem possa e queira realizar
Com amor a construção de um mundo novo muito melhor
Sim eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos
Iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz.
CANÇÃO DO VAGABUNDO
Segunda feira é primeiro da semana
E como sou bacana não posso trabalhar
Não posso trabalhar, eu não posso trabalhar
Terça feira é o dia seguinte
E por conseguinte não posso trabalhar
Não posso trabalhar, eu não posso trabalhar
Quarta feira é meu dia favorito
E como sou bonito não posso trabalhar
Não posso trabalhar, eu não posso trabalhar
Quinta feira é um dia especial
E como sou legal não posso trabalhar
Não posso trabalhar, eu não posso trabalhar
Sexta feira é a Paixão de Cristo
E pensando nisto não posso trabalhar
Não posso trabalhar, eu não posso trabalhar
Sábado é meio expediente
E como estou doente não posso trabalhar
Não posso trabalhar, eu não posso trabalhar
Domingo é um dia feriado
E como estou cansado não posso trabalhar
Não posso trabalhar, eu não posso trabalhar

ARP 98 - RETORNO À NATUREZA
De mochila nas costas, um cantil na cintura
Entre vales e montes eu acamparei...
Com minha paturlha feliz estarei!
	No “Arpi Dourado”, junto à natureza
	Com muita alegria, acampar eu vou...
	Um bom escoteiro vou provar que sou!
Vamos todos juntos com toda certeza
Refrão
Num retorno amigo junto à natureza
Sob o céu azul, sob o céu azul
Deus sempre estará
	E na despedida num forte abraço
	Quero partilhar de alegrias certas....
	Adeus escoteiros, até breve, alertas!

MOWGLI
A rã Mowgli corre e pula, com os lobos vai a caçar
É valente pela mata, e não teme Shere Khan
Lá na Roca de Conselho ele faz grande clamor
E aprendeu não fazer conta dos macacos bandarlogs
	Como Akelá o protege, admitido em Seeonee
	E a todos vai ensinando pouco a pouco a sorrir
	Obedece ao velho lobo e diz sempre a verdade
	Sempre alegre e sempre pronto ajudando aos demais!
VIVA ESSA GENTE
Esta manhã de passeio, com essa gente eu encontrei
Ao leiteiro, ao carteiro, ao policial eu saudei
Atrás de cada janela e porta reconheci
Muita gente que antes, nem sequer eu vi. Hei!
	Viva essa gente, ela existe onde quer que se vá
	Viva essa gente, é do que eu gosto mais
	Com mais gente a favor da gente em cada povo e nação
	Haveria menos gente difícil e mais gente com coração! (BIS)
Dentro de cada um, há um bem e há um mal
Mas não deixe que nenhum ataque a humanidade
Ama-os como são e luta para que sejam
os homens e as mulheres que Deus quis assim, hei!
	Gente das cidades, assim lhes disse eu
As vi como um exército, cada vez maior
Então percebi de uma grande e certa realidade
As coisas são importantes, mas a gente é muito mais.

QUE VIVA ESSA FOGUEIRA
Que viva essa fogueira (bis)
Viva você, viva eu, e que viva essa fogueira
	Com as mãos faremos compasso, e uns gritos teremos que dar
	Hí! Há! Hei!
	Caminhemos de braços dados, marquemos o passo
	Que viva essa fogueira! Viva!

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
Há, há, há, há!
Valderi, Valderá, é bem fácil de jogar
Tem que ir por um caminho, para então acampar
E em fogueira, vem a noite, vamos joviais estar
Valderi, Valderá, Valderi, Valderá
Há, há, há, há!
Valderi, Valderá, vamos joviais estar
Como irmãos assim unidos não se diz nunca adeus
Porque sempre tem amigos sob o grande céu de Deus
Valderi, Valderá, Valderi, Valderá
Há, há, há, há!
Valderi, Valderá, sob o grnade céu de Deus





SEMPRE ALERTA! (Canção das Guias)
Sempre alerta irmã Guia, é o dever nossa missão
Ser a luz que brilha e brilha pela Pátria e pela Honra
À montanha subiremos sem descanso até o final
Coma a alma sempre aberta em prol de nosso ideal.
Avançai as guias, em alegres caravanas porque a luz nos espera no final
Sempre na paz , amor e amizade, de triunfo será nossa irmandade! (bis)
Com esforço e grande entusiasmo encontraremos o trabalho
Para ao toque da chamada Sim... responderemos
Caminhando sempre forte o ideal vou alcançar
Sempre olhando o destino para assim poder doar!

ESCOTEIROS DO BRASIL
Avante companheiros, Escoteiros do Brasil
Sem temer a vida hostil, que possa surpreender
Avante mocidade, mocidade altaneira
Pela Pátria Brasileira, tudo havemos de vencer
Em cadencia firme ao som do tambor, 
Nossas almas vibram cada vez com mais calor
Reina alegria, grande emoção, sempre em cada coração (bis)
Alegres percorremos o Brasil de norte a sul
Sobre o céu de raro azul, sempre cheio de esplendor
Os bons ensinamentos, guardaremos com carinho
Pra segui um bom caminho cada vez com mais amor.
Em cadencia firme ao som do tambor, 
Nossas almas vibram cada vez com mais calor
Reina alegria, grande emoção, sempre em cada coração (bis)











NÃO POSSO FICAR  (MELODIA: Trem das Onze)
Não posso ficar nem mais um minuto aqui em casa
Sinto muito mãe mas, não pode ser
Hoje vou acampar.
Se eu perder o buzum
Que sai agora lá da sede
O chefe vai me esfolar.
E, além disso, meu pai tem outras coisas
A barraca, o lampião e as panelas.
Eu vou é escalar,
Vou aventurar,
No fogo cantar,
E o banho enforcar.
Mas eu não posso ficar...
Cax, cax,caxcaxcaxca, caxcarigudum, caxcarigudum, caxcarigudum.
Mas eu não posso ficar.....

Não posso ficar, nem mais um dia aqui no campo,
Sinto muito chefe, mas não pode ser,
Tenho aula segunda,
Se eu perder o buzum, que sai agora aqui do campo
Minha mãe vai me matar,
E, além disso, meu chefe tem outras coisas
A meia suja a cueca imunda e o banho enforcado,
Tô todo arranhado,
O corpo doído,
E além de tudo,
Tô esfomeado.
Mas, eu não posso ficar...
Cax,cax,caxcaxcaxca, caxcarigudum, caxcarigudum, caxcarigudum.


Canto Escoteiro e Brasileiro ( Melodia: Canto Alegretense)
(Ganhadora do 3º Lugar no Festival de Canções e Paródias Escoteiras - Curso Técnico de Histórias, Jogos e Canções – Dulce, Lauro e Machado)
Não me perguntes onde fica o Campo Escola,
Segue o rumo em direção à Viamão,
Encontrarás a Equipe de Formação,
Que nos ensinará histórias, jogos e canções.
Ouve um canto Escoteiro e Brasileiro,
Deste Movimento que eu amei desde guri,
Tem uma brasa do Conselho que ainda arde,
Dos momentos que vivi até aqui.




Sabão Crá-Crá
(Festival de Canções e Paródias Escoteiras - Curso Técnico de Histórias, Jogos e Canções – Dulce, Lauro e Machado)
Sabão crá-crá, sabão crá-crá, não deixa o Ricardo roncar sem parar,
Sabão cré-cré, sabão cré-cré, não deixa a Liane dormir de pé,
Sabão crí-crí, sabão crí-crí, não deixa o Tiajarú parar de rir,
Sabão cró-cró, sabão cró-cró, não deixa o Paulinho judiar de dar dó,
Sabão crú-crú, sabão cru-crú, Ah! Esse eu não vou rimar porque dá problema......

Escoteiro Suado     ( Melodia: Garota de Ipanema)
(Grande Vencedora no Festival de Canções e Paródias Escoteiras - Curso Técnico de Histórias, Jogos e Canções – Dulce, Lauro e Machado)
Olha que coisa mais linda,
Mais cheia de graxa,
Lá vem o Escoteiro cheio de panelas,
Levando no tanque para lavar.
Escoteiro com o corpo suado,
Cheio de picadas,
O dedo esfolado e o tênis molhado,
Mas tem prazer em acampar.

Olha, esse chefe carrasco,
Acha que o Escoteiro é escravo,
Manda fazer coisas malucas,
Depois diz que é nossa a culpa,
Apita e nos chama para a luta,

Mas, gostamos de acampar,
De aventurar,
A comida empaçocar, 
Os mosquitos nos pegar,
E ter um amigo chefe para confiar.


O Jogo   (Melodia: A Canoa Virou)
(Curso Técnico de Histórias, Jogos e Canções – Dulce, Lauro e Machado)
Akelá deu um jogo
Para os Lobos ensinar
Eles são inteligentes
Souberam jogar.

O Baloo jogou junto
Para todos ensinar
Um jogo divertido
Para todos se alegrar.



Segura o Sênior  (Melodia: Segura o Tchan)
(Escolhida a Canção mais popular pelos participantes - Curso Técnico de Histórias, Jogos e Canções – Dulce, Lauro e Machado)
Tudo que é perfeito
Não se encontra lá na Sênior,
Ele é atrapalhado,
Emburrado,
Carrancudo. (2 x)

Estrofe:  Segura o Sênior,
               Amarra o Sênior,
               Pendura o Sênior e a Guia. (2X) 
      (Com gestos de segurar, amarrar e pendurar)

Tudo que é perfeito
Não se encontra lá na Sênior, 
Cabo atirado,
Coturno molhado,
E além de tudo,
O banho enforcado. (2X)

Da Corte do Rei Arthur ( Melodia: Menino da Porteira)
(Curso Técnico de Histórias, Jogos e Canções – Dulce, Lauro e Machado)
Toda vez que eu chegava prá atividade lá no Grupo
Durante a Bandeira o lema é Servir
Ficava imaginando todo o trabalho dos Pioneiros
Poder Servir aos outros sem pensar em mim primeiro.

Da corte do rei Arthur eles são os cavaleiros
Por isso eu sonho um dia em me tornar um Pioneiro.




