
FALA BUM DIGA BUM 
Fala bum, diga bum….. 
Fala bum, diga uaca, diga uaca, diga bum….. 
Hum hum….. 
Oh! Yes….. 
Mais uma vez….. 
Bem rápido…. 
Depois como quiser…. Alto, baixo. Fino, grosso.. 
 
ÁRVORE DA MONTANHA 
A árvore da montanha ô leria ô 
A árvore da montanha ô leria ô 
Essa árvore tinha um galho, ó que galho, belo galho, ai, ai, ai, 
que amor de galho. 
O galho da árvore. 
A árvore da montanha ô leria ô 
A árvore da montanha ô leria ô 
Esse galho tinha um broto, ó que broto, belo broto, ai, ai, ai, 
que amor de broto. 
O broto do galho, o galho da árvore. 
A árvore da montanha ô leria ô 
A árvore da montanha ô leria ô 
Esse broto tinha uma folha, ó que folha, bela folha, ai, ai, ai, 
que amor de folha. 
A folha do broto, o broto do galho, o galho da árvore. 
A árvore da montanha ô leria ô 
A árvore da montanha ô leria ô 
E assim por diante…. 
Árvore, galho, broto, folha, ninho, ovo, ave, pena, índio, arco, 
flecha, árvore….. e começa outra vez. 
 
VALDERÍ 
Eu conheço um grande jogo 
Que aqui vou ensinar 
É de novos, é de velhos 
É bem fácil de jogar 
Valderí, Valderá 
Valderi, Valderá, há, há, há, há 
Valderí, Valderá 
É bem fácil de jogar 
Tem que ir por um caminho 
Para então acampar 
E em fogueira, chega à noite 
Vamos joviais estar 
Valderí, Valderá 
Valderi, Valderá, há, há, há, há 
Valderí, Valderá 
Vamos joviais estar 
Com irmãos assim unidos 
Não se diz nunca adeus 
Porque sempre tem amigos 
Sob o grande céu de Deus 
Valderí, Valderá 
Valderi, Valderá, há, há, há, há 
Valderí, Valderá 
Sob o grande céu de Deus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLY 
Fli 
Fli flai 
Fli flai flu 
Flis tac 
Cumba la le cumba la le cumba la le vista 
No no nono levista 
Mini mini essa mini mini mini uaua 
No no nono chiuaua 
 
LA BELA POLENTA 
Quando se pianta la bela polenta, 
la bela polenta se pianta cozi. 
Se pianta cozi. 
Ô, ô, ô bela polenta cozi 
Tcha tcha pum 
Tcha tcha pum 
Tcha tcha pum, pum pum pum 
Quando se rega la bela polenta, 
la bela polenta se rega cozi. 
Se rega cozi. Se pianta cozi 
Ô, ô, ô bela polenta cozi 
Tcha tcha pum 
Tcha tcha pum 
Tcha tcha pum, pum pum pum 
Troca por: 
Pianta, rega, cresce, flora, talha, colhe, moe, mexe, coze, 
manja e 
gusta. 
 
THE BEST 
Nossa patrulha é formidável, nosso monitor é o maior 
É a melhor entre as melhores, patrulha... é a melhor. 
 
Não posso ficar 
I cannot stay 
nem mais um minuto with you 
sinto much love 
mas don’t pode ser 
Lives in Jaçanã 
se I don’t take this trem 
que parte now as eleven oclock 
so tomorrow de mornig. 
E, além disso, womam 
have other things 
Minha mãe não sleep enquanto 
eu não arrive. 
Sou son unico, 
have a minha house pra to live! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOHN JACOB JINGLEHEIMERSCHMIDT 
John Jacob Jingleheimerschmidt 
Eu me chamo assim / Prá onde quer que eu vá / Todo mundo 
diz 
Lá vai John Jacob Jingleheimerschmidt 
Tra, la, la, la, la, la, la, la. 
(John Jacob Jingleheimerschmidt é um rapaz tímido e não quer 
ser 
notado. O que acontece é que quanto mais tenta passar 
despercebido mais é notado. Esta canção é cantada muitas 
vezes, 
cada repetição com um volume menor exceto o trecho "Lá vai 
John Jacob Jingleheimerschmidt, tra, la, la, la, la , la, la, la que 
se 
(repete cada vez mais alto). 
 

VALSA DA DESPEDIDA 
Por que perder a esperança, 
De nos tornar a ver. 
Por que perder a esperança, 
Se há tanto querer. 
Não é mais que um até logo, 
Não é mais que um breve adeus, 
Bem cedo junto ao fogo, 
Tornaremos a nos ver. 
Com nossas mãos entrelaçadas 
Ao redor do calor 
Formemos nesta noite 
Um símbolo de amor 
Não é mais que um até logo 
Pois o senhor que nos protege, 
E nos vai abençoar. 
Um dia certamente, 
Vai de novo nos juntar. 
Não é mais que um até logo… 
 
 

 
 
 
O TREM 
(música: Sing in the Rain) 
Eu vou andar de trem / você vai também / só falta comprar a passagem / do velho trem / passagem do velho trem... PAROU! 
(parou!) 
bracinho pra frente! (bracinho pra frente!) / e titiuauaua / e titiuauauau 
Eu vou.... 
bracinho pra frente! (bracinho pra frente!) / dedinho pra cima (dedinho pra cima!) / e titiuauaua / e titiuauauau 
Eu vou.... 
bracinho pra frente! (bracinho pra frente!) / dedinho pra cima (dedinho pra cima!) / joelhinho dobrado! (joelhinho dobrado!) / 
e titiuauaua / e titiuauauau 
Eu vou.... 
bracinho pra frente! (bracinho pra frente!) / dedinho pra cima (dedinho pra cima!) / joelhinho dobrado! (joelhinho dobrado!) / 
pezinho pra dentro! (pezinho pra dentro!) / e titiuauaua / e titiuauauau 
Eu vou.... 
bracinho pra frente! (bracinho pra frente!) / dedinho pra cima (dedinho pra cima!) / joelhinho dobrado! (joelhinho dobrado!) / 
pezinho pra dentro! (pezinho pra dentro!) / bundinha pra trás! (bundinha pra trás!) / e titiuauaua / e titiuauauau 
Eu vou.... 
bracinho pra frente! (bracinho pra frente!) / dedinho pra cima (dedinho pra cima!) / joelhinho dobrado! (joelhinho dobrado!) / 
pezinho pra dentro! (pezinho pra dentro!) / bundinha pra trás! (bundinha pra trás!) / cabecinha pra cima! (cabecinha pra 
cima!) / e titiuauaua / e titiuauauau 
Eu vou.... 
bracinho pra frente! (bracinho pra frente!) / dedinho pra cima (dedinho pra cima!) / joelhinho dobrado! (joelhinho dobrado!) / 
pezinho pra dentro! (pezinho pra dentro!) / bundinha pra trás! (bundinha pra trás!) / cabecinha pra cima! (cabecinha pra 
cima!) / lingüinha pra fora! (lingüinha pra fora!) / e titiuauaua / e titiuauauau 
(explicação: todos cantam e quando o animador grita "PAROU" todos repetem e param. As palavras entre parênteses 
significam que primeiro o animador fala e depois os demais repetem. E todos (fazendo os gestos.) 
 
 
 


