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1. A Árvore da Montanha 

A Árvore da Montanha 

A arvore da montanha 

Ole-li aio (bis) 

Esta árvore tinha um galho O que 

galho, belo galho.  

Ai, ai, ai que amor de galho.  

E o galho da árvore. 

 

A arvore da montanha  

Ole-li aio (bis) 

Este galho tinha um broto O que 

broto, belo broto. 

Ai, ai, ai que amor de broto.  

E o broto do galho E o galho da 

árvore. 

A arvore da montanha  

Ole-li aio (bis)... 

Este broto tinha uma folha.  

E esta folha tinha um ninho.  

E este ninho tinha um ovo.  

E este ovo tinha uma ave.  

E esta ave tinha uma pluma.  

E esta pluma tinha um índio.  

E este índio tinha um arco.  

E este arco tinha uma flexa.  

Esta flexa foi na árvore O que árvore, 

bela árvore. 

Ai, ai, ai que amor de árvore.  

E a árvore da montanha  

Ole-li-aio (bis) 

2.A Barquinha de Noé 

A Barquinha de Noé 

Ei vamos navegar 

Sete anos navegou 

Ei vamos navegar 

Num balanço ela deu 

Ei vamos navegar 

Bateu na pedra e afundou 

Ei vamos navegar 

 

3.A Cantar Uma Menina 

A cantar uma menina 

A cantar uma menina, eu ensinava 

E um beijo a cada nota, ela me dava 

Aprendeu tanto, aprendeu tanto 

Que de tudo sabia, menos o canto 

(2x) 

E o nome das estrelas, saber queria 

E um beijo a cada nome, eu lhe pedia 

Que noite aquela, que noite aquela 

Em que inventei mil nomes, a cada 

estrela (2x) 

Mas depois se foi a noite, chegou a 

aurora, 

E se foram as estrelas, ficou só ela 

Que me pedia, que me pedia 

Por que não existem estrelas, 

tambem de dia (2x) 

 

 



4. A Flor Vermelha 

A flor vermelha iluminará 

A Alcatéia dança ao seu redor 

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 prá ti 

De Baloo ouvi sempre as lições 

A Alcatéia dança ao seu redor 

Gostosa caça assim conseguirás 

Com o cair do sol 

Tu e eu somos irmãos 

E do mesmo covil 

Teu rastro sai junto ao meu rastro 

Minha caça é prá ti. 

5. A velha a Fiar 

Estava a velha em seu lugar, 

veio a mosca lhe fazer mau 

A mosca na velha 

e a velha a fiar 

Estava a mosca no seu lugar 

veio a aranha lhe fazer mau 

A aranha na mosca, a mosca na velha 

e a velha a fiar 

continuar acrescentando 

o rato, o gato, o cachorro, o pau, o fogo, a água, o boi, 

o homem, a mulher 

 

Estava a mulher em seu lugar 

veio a morte lhe fazer mau. 

A morte na velha  

e a velha a fiava. 

6. A Viagem 

Eu vim de longe prá encontrar o meu 

caminho, 

Tinha um sorriso, e o sorriso ainda 

valia 

Achei difícil a viagem até aqui, 

Mas eu cheguei, mas eu cheguei 

Eu vim depressa, eu não vim de 

caminhão, 

Eu vim a jato neste asfalto e neste 

chão, 

Achei difícil a viagem até aqui, 

Mas eu cheguei, mas eu cheguei. 

Eu vim por causa daquilo que não se 

vê, 

Vim nú, descalço, sem dinheiro, e o 

pior, 

Achei difícil a viagem até aqui, 

Mas eu cheguei, mas eu cheguei. 

Eu tive ajude de quem você não 

acredita 

Tive a esperança de chegar até aqui 

Vim caminhando, aqui estou e decidi 

Eu vou ficar, eu vou ficar. 

 

 



7. Acampamento Escoteiro 

Mochila às costas, bastão na mão, e 
os escoteiros alegres estão 

cantando estão, cantando estão: Trá 
lá - trá lá - trá lá 

O acampamento começou, e os 
escoteiros alegres estão 

cantando estão, cantando estão: Trá 
lá - trá lá - trá lá 

Montar barraca é diversão, e os 
escoteiros alegres estão 

cantando estão, cantando estão: Trá 
lá - trá lá - trá lá 

Fazer comida num bom fogão, e os 
escoteiros alegres estão 

cantando estão, cantando estão: Trá 
lá - trá lá - trá lá 

Jogar, correr e muita ação, e os 
escoteiros alegres estão 

cantando estão, cantando estão: Trá 
lá - trá lá - trá lá 

Fogueira alta é reunião, e os 
escoteiros alegres estão 

cantando estão, cantando estão: Trá 
lá - trá lá - trá lá 

Céu estrelado e um bom colchão, e os 
escoteiros cansados estão 

dormindo estão, dormindo estão: Trá 
lá - trá lá - trá lá 

 

8. Acampei Lá Na Montanha 

Acampei lá na montanha, 

De manhã fiz meu café, 

Arrumei minha mochila, 

E toquei pra frente a pé 

Como é bom viver, acampando assim, 

Vendo o sol no horizonte nascer. 

Todos devem ter um grande ideal, 

E por ele lutar e vencer. 

9. Acenda a Fogueira 

Acenda, Fogo, acenda, 

Acenda essa fogueira. 

Aqueça minha tenda 

e ilumine essa clareira! 

Pelo símbolo vermelho, 

A fogueira nos faz irmãos, 

Neste Fogo de Conselho 

vamos todos dar as mãos! 

10. Acorda Escotreiro, Acorda! 

Acorda escoteiro acorda 

Que o galo já cantou (bis) 

Cantou, cantou, cantou, cantou, 

cantou (bis) 

Co-co-ri-co-ri-co-co-ri-co-ri-có (bis) 

Acorda escoteiro acorda 

Que a vaca já mugiu (bis) 

Mugiu, mugiu, mugiu, mugiu (bis) 

Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu mu-mu 

(bis) 

 



11. Adelita 

Si Adelita se fuera com outro 

La seguiria por tierra e por mar 

Se por mar en un buque de guerra 

Se por tierra en un tren militar 

Se Adelita se fuera mi esposa 

Se Adelita se fuera mi mujer 

Lhe conpraria un vestido de seda 

Para llevar-lla comigo al cuartel 

Y se acaso yo muero en la guerra 

Y se mi cuerpo en la serra va quedar 

Adelita por Diós te lo ruego 

Que por mi no te vaya a llorar 

 

12. Adeus Montes e Vales 

Adeus montes e vales queridos, 

Onde doces momentos passei. 

Adeus campos e bosques floridos, 

Logo e sempre aqui voltarei 

Este céu é uma imensa barraca, 

Pois é Deus nosso chefe geral. 

Este sol é lanterna divina, 

Nossa vida é luz natural. 

Adeus montes e vales queridos, 

Para cá sei que hei de voltar. 

E a barraca aos pés desses montes, 

De novo iremos armar. 

 

 

13. Alabum 

Alabum, Ticabum (bis) 

Alabum, Ticauaca, 
Ticauaca, Ticabum (bis) 

Ahã (bis) 
Oh yes (bis) 
Mais uma vez (bis) 
Só que agora.....Gritando! 

(Canta-se conforme o que quem está 
puxando a música solicitar) 

(Bem baixinho, em japonês, etc...) 

14. Alecrim 

Alecrim, Alecrim dourado 

Que nasceu no campo 

Sem ser semeado 

Alecrim, Alecrim dourado 

Que nasceu no campo 

Sem ser semeado 

Foi meu amor 

Que me disse assim 

Que a flor do campo é o alecrim 

Foi meu amor 

Que me disse assim 

Que a flor do campo é o alecrim 

Alecrim, Alecrim dourado 

Que nasceu no campo 

Sem ser semeado 

Alecrim, Alecrim dourado 

Que nasceu no campo 

Sem ser semeado 

 



15. Andar de Trem 

Andar de trem 

É bem legal. 

Se você puxa o cordão, 

Você para o trem, 

E o Condutor 

Não gostará 

E ele lhe mandará 

Para fora do trem. 

(Repetem-se várias vezes, alterando-se o 

sotaque de cada vez e os termos – trem, 

bonde, etc) 

16. Avançam as Patrulhas 

Avançam as patrulhas, 
Ao longe, ao longe. 
Avançam as patrulhas, 
Cantando com valor, ao longe. 

Juntos escalaremos a montanha 
altiva. 
Juntos estaremos no seu pico azul. 
Somente os falcões sobre a nossa 
frente 
Voam majestosos sobre o céu de anil. 

Avista o acampamento, 
Ao longe, ao longe. 
Se avista acampamento, 
Fumaça do fogão, ao longe. 

(refrão) 

Com a mochila as costas, 
Ao longe, ao longe. 
Com a mochila as costas 
A tropa já partiu, ao longe. 

(refrão) 

Avistam-se as barracas, 
Ao longe, ao longe. 
Avistam-se as barracas, 
Doiradas pelo sol, lá ao longe. 

(refrão) 

17. Boa Noite Escoteiro 

Boa noite escoteiro 

Boa noite escoteiro 

Agora vamos dormir 

Boa noite escoteiro 

Boa noite escoteiro 

Agora vamos descansar 

Venha logo, vamos indo, vamos indo 

Venha logo, vamos indo, vamos 

descansar 

(pode substituir o escoteiro por nome de 

pessoas,  patrulhas ou ramos) 

18. Bom Dia 

Alô! Bom dia, como vai você? 

Um olhar bem amigo, um caro sorriso 

e um aperto de mão. 

E a gente sem saber como e porque, 

se sente feliz e sai a cantar uma 

alegre canção. 

Bom dia nada custa, ao nosso 

coração, e é bom fazer feliz o nosso 

irmão. 

A Deus se deve amar, amar sem 

distinção. 

Alô! Bom dia irmão. 

 



19. Boina 

Joguei minha boina pro alto 
Pra ver onde ela caía (bis) 

Caiu no colo da velha,  
Cruz credo, Ave Maria (bis) 

Tornei a jogar minha boina, 
Pra ver onde ela caía (bis) 

Caiu no colo do moço, 
Isso mesmo que eu queria (bis) 

Marmelo é uma fruta gostosa, 
Que dá na ponta da vara (bis) 

Mulher que chora por homem, 
Não tem vergonha na cara (bis) 

Os homens sao o diabo, 
Não há mulher que os negue (bis) 

Mas todas elas procuram, 
O diaboq ue as carregue (bis) 

Não sei se é fito ou se é fato, 
Não sei se é fato ou é fito (bis) 

O fato é que eles me fitam, 
Me fitam mesmo de fato (bis) 

20. Bravo Bravíssimo 

Bravo, bravo 

Bravo, bravíssimo 

Bravo, bravo 

Bravo, bravíssimo 

Bravo, bravíssimo 

Bravo, bravíssimo 

Bravo, bravo 

Bravo, bravíssimo. 

21. Brilha Fogueira (Stodola!) 

Brilha fogueira ao pé do 

acampamento  

Para alegria não há melhor momento  

Velhos amigos não perdem ocasião  

De reunidos cantar uma canção 

Refrão: Stodola Stodola Stodola 

pumpa 

Stodola pumpa Stodola pumpa 

Stodola Stodola Stodola pumpa 

Stodola pumpa pumpa pum! 

No acampamento que faz o 

escoteiro? 

Muito trabalha durante o dia inteiro. 

Mas quando a noite já trouxe a 

escuridão  

Acende um fogo e canta uma canção! 

Refrão 

22. Bufarali 

Se os jovens de todo o mundo, 

Quisessem a nós se unir, 

Na Promessa Escoteira, 

Formaríamos então, 

Uma roda colossal, 

Que ao Mundo envolveria, 

Num abraço fraternal, 

Uma enorme fogueira, 

Aqueceria a Terra inteira, 

Sempre Alertas pra Servir, 

Bufarali, paralá lá lá. (3x) 



23. Caminho de Paz 

Camino de Paz 

Con las manos enlazadas,  

senda Scout, camino de paz, 

caminar la misma ruta,  

senda Scout, camino de paz. 

Las altas cumbres de los montes  

nos desafian a escalar, 

buscando nuevos horizontes,  

siempre ascendiendo más y más 

Con las manos enlazadas,  

senda Scout, camino de paz, 

caminar la misma ruta,  

senda Scout, camino de paz. 

Vivir cumpliendo nuestro lema  

de dar servicio a los demás 

es dar la paz a nuestra tierra  

sembrando buena voluntad 

Con las manos enlazadas,  

senda Scout, camino de paz, 

caminar la misma ruta,  

senda Scout, camino de paz. 

Cantando alegres junto ao fuego  

agradecidos de vivir 

vamos llamando el mundo entero  

a la hermandad del Jamboree! 

 

 

 

24. Canção da Despedida 

Por que perder as esperanças 

De nos tornar a ver? 

Por que perder as esperanças 

Se há tanto querer? 

Refrão: 

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 

Refrão 

sonorizando a melodia, sem canto, 

com “UHUMS”. Cabe ao animador do 

fogo de conselho pronunciar a 

promessa escoteira ou algum outro 

texto. 

Refrão 

Pois o Senhor que nos protege 

E nos vai abençoar 

Um dia certamente 

Vai de novo nos juntar 

Refrão 

 

 

 



25. Canção da Promessa 

Prometo neste dia, cumprir a lei sou 

teu escoteiro, Senhor e Rei.  

Refrão: Eu te amarei pra sempre, 

cada vez mais. Senhor minha 

promessa, protegerás. 

Da fé eu sinto orgulho, quero viver tal 

como ensinastes, até morrer. 

Refrão 

Com alma apaixonada, servi-lo-ei. A 

minha Pátria amada, fiel serei.  

Refrão 

Ppromessa que um dia fiz junto a ti 

para toda a vida a prometi.  

Refrão 

26. Canção de Gilwell 

Eu era um bom lobo 
Um bom lobo de lei. 
Não estou mais lobiando 
O que fazer não sei 

Me sinto velho e fraco 
Para Gilwell vou voltar 
Lá um curso 
Assim que eu possa 
Vou tomar 

Volto a Gilwell, 
Terra boa, 
Lá um curso assim 
que eu possa, vou tomar 

 

27. Canção do Clã 

Em uma montanha bem perto do céu 

Se encontra um lago azul 

Que só o conhecem 

Aqueles que têm 

A dita de estar em meu clã 

Lará, larará, larará, larará 

Lará, larará, larará, lará, lará. 

A sede de riscos que nunca se acaba, 

As rochas que há a escalar 

O rio tranqüilo 

Que canta e que chora 

Jamais poderei olvidar 

Lará, larará, larará, larará 

Lará, larará, larará, lará, lará. 

No alto da serra na gruta escondida, 

Foi lá que eu fiz o meu lar 

Subindo e descendo 

Com corda ligeira 

Eu vi o meu clã acampar 

Lará, larará, larará, larará 

Lará, larará, larará, lará, lará. 

O sol no caminho, a seguir direciona, 

O vento estimula a andar, 

Paredes e vidros e grandes rochedos, 

Repetem o eco a cantar! 

Lará, larará, larará, larará 

Lará, larará, larará, lará, lará. 

Lará, larará, larará, larará 

Lará, larará, larará, lará, lará. 



28. Canção do Sênior 

(Refrão) 

Temos 15, 16, 17 anos 

O futuro é nosso, vamos prosseguir 

Vemos longe a brilhar a nossa estrela 

Dalva 

Quando se é jovem não se pode 

desistir 

Marchar avante, e sempre avante, 

Por sobre a terra, pelos ares e pelo 

mar 

Continuando se os 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 

(Refrão) 

A humanidade busca a verdade 

Pela ciência, pelo estudo e o saber 

E a mocidade é a como a flecha 

Que vai do arco até o alvo sem temer. 

A fé nos guia, coragem temos 

Temos amor pra dar 

aos outros, ajudar 

E o que é mais fraco, 

Mas nosso irmão 

E todos juntos o sucesso conquistar 

(Refrão) 

 

29. Chamado 

Venha descobrir, criar e ser... 

descobrir, criar e ser. 

Venha participar... participar. 

E vamos juntos todos amar. 

Você tem gente, ao seu redor, 

Que quer lhe dar todo o amor 

Você aqui... Você aqui tem amizade, 

Mesmo bem longe, de sua cidade. 

Venha descobrir, criar e ser... 

descobrir, criar e ser... 

Descubra a vida com alegria, 

E crie sempre muita harmonia, 

Seja você o mensageiro, 

Leve esse canto ao mundo inteiro. 

Venha descobrir, criar e ser... 

descobrir, criar e ser... 

30. Ciranda Lobo 

Eu sou um bom lobinho 

E escoteiro quero ser 

E seguindo o bom caminho 

Bem depressa eu vou crescer 

As leis e a promessa 

Eu já aprendi de cor 

Vou agora bem depressa 

Fazer sempre o melhor 

 

 

 



31. Cobra Kaa 

Kaka eu vim lhe perguntar: 

Como é que a cobra sobe no pézinho 

de limão? 

Se a cobra não tem pé se a cobra não 

tem mão 

Como é que a cobra sobe no pézinho 

de limão? 

Estica! Encolhe! 

Estica! Encolhe! 

Estica! Encolhe! 

è assim que a cobra sobe no pézinho 

de limão!! 

32. Como É Feliz 

Como é feliz o acampamento na 

floresta, 

Junto de nós passa um riacho a 

murmurar, 

Cantam as aves em seus ninhos 

sempre em festa, 

O vento sopra a ramagem a cantar! 

E sobre o coração, o coração, 

Porque sou tão feliz, sou tão feliz, 

Eu trago com amor, e com amor, 

A minha flor-de-lis. 

A flor-de-lis. 

Junto de mim eu tenho tantos 

companheiros, 

A cada um deles eu estimo como 

irmão, 

Essa amizade que reúne os 

Escoteiros, 

Faz com que todos tenham um só 

coração! 

E sobre o coração, o coração, 

Porque sou tão feliz, sou tão feliz, 

Eu trago com amor, e com amor, 

A minha flor-de-lis. 

A flor-de-lis. 

33. Companheiro São Bem-Vindos 

Companheiros são bem vindos 

Irmãmente reunam-se co’a gente 

Venha 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. 

34. C’est Le Piston 

C’est le piston 

c’est le piston 

que fait move la machine 

c’est le piston 

c’est le piston 

que fait move le vagon 

piston, piston 

 



35. Dê um Sorriso 

Dê um sorriso, só sorriso aberto 

Sorriso certo cheio de amor 

Dê um sorriso, só sorriso aberto 

Sorriso certo cheio de amor 

Quem tem amor, gosta de cantar, 

Vive sempre sorrindo, 

Mesmo quando não dá 

Tropeça aqui e cai acolá 

Mas logo se levanta e começa a 

cantar: 

Dê um sorriso, só sorriso aberto 

Sorriso certo cheio de amor 

Dê um sorriso, só sorriso aberto 

Sorriso certo cheio de amor 

36. Debutiáia 

Debut 

Debut 

Debuttiáia aia á 

Debut 

Debut 

Debuttiáia aia á 

Parrem......... 

parou por quê? 

Por que o rei de Debutiáia ordena.. 

Ordena o que? 

(manda fazer um gesto e repete a música 

fazêndo-o) 

 

 

37. Don Din Din 

Dondin dondin, dondin dondin 

Dondin dondin dondin dondin dondá 

 

Quero que você me diga 

Quantos dentes tem preá 

Quantos dentes tem preá 

Dondin dondin dondá 

Estribilho (2 vezes) 

Dois em cima, dois em baixo 

São danados pra furá 

São danados pra furá 

Dondin dondin dondá 

Estribilho (2 vezes) 

Dei um pulo lá no céu 

Trouxe um raio pra brincá 

Trouxe um raio pra brincá 

Dondin dondin dondá 

Estribilho (2 vezes) 

Atravessei o São Francisco 

Numa linha de pescá 

Numa linha de pescá 

Dondin dondin dondá 

Estribilho (2 vezes) 

Quem não tem chocolateira 

Não toma café nem chá 

Não toma café nem chá 

Dondin dondin dondá 

 



38. Dia De Sênior 

Refrão: 
Sênior que é sênior trabalha o dia 
inteiro  
Para elevar o seu espírito escoteiro ! 
 
Logo quando toca o apito de 
alvorada,  
A sênior está de pé pra apavorar a 
garotada. 
Refrão 
A sênior trabalha durante noite e dia, 
Para calar a boca da chefia. 
Refrão 
Logo quando chega a hora do almoço, 
Se a sênior come carne não sobra 
nem o osso. 
Refrão 
No jogo quebra-gelo não sobra 
nenhum, 
A sênior como sempre detona 
qualquer um. 
Refrão 
No fogo de conselho é só alegria, 
A sênior sempre abafa e faz rir a 
companhia. 
Refrão 
Quando chega a noite procura o que 
fazer, 
Sacanear os Escoteiros é mais que um 
dever. 
 
 
 
 
 
 
 

39. Eis Que Baum 

um dia ô-ô-ô-ô 

quando amor eu procurava ô-ô-ô-ô 

Não sabia que ela estava  

aqui no meu coração 

eis que baum 

eis que baum 

baum baum baum 

40. El Hermano Gris 

Es esta la historia del Hermano Gris, 
quién una gran lección a todos nos 
dio, 
astucia en la caza siempre demostró 
y la manada sus huellas siguió. 
(siguió) 

Oh si (oh si), que gran lección nos dio 
y la manada sus huellas siguió. 
(siguió) 

Oh si (oh si), que gran lección nos dio 
y la manada sus huellas siguió. 
(siguió) 

Tan acertado fue a la hora de cazar, 
que la presa en su huida siempre 
cayó 
en el cerco que, con gran habilidad, 
el Hermano Gris le preparó. (preparó) 

Oh si (oh si), que gran lección nos dio 
y la manada sus huellas siguió. 
(siguió) 

Oh si (oh si), que gran lección nos dio 
y la manada sus huellas siguió. 
(siguió) 



El aliento contenía y sin resoplar, 
la mirada siempre fija en el animal, 
y de un salto, como un rayo, llegaba 
el final, 
pues su golpe no podía fallar. (fallar) 

Oh si (oh si), que gran lección nos dio 
y la manada sus huellas siguió. 
(siguió) 

Oh si (oh si), que gran lección nos dio 
y la manada sus huellas siguió. 
(siguió) 

Oh si (oh si), que gran lección nos dio 
y la manada sus huellas siguió. 
(siguió) 

Oh si (oh si), que gran lección nos dio 
y la manada sus huellas siguió. 
(siguió) 

41. Elefantão 

Olhando sem cessar 

O mundo que está lá 

É um grande animal 

De bicicleta vai 

É um elefantão 

Que peças ele tem 

Uma tromba para frente 

E um rabinho para trás 

 

(Vai substituindo as frases cantando 

lá lá lá lá lá lá no lugar, continua 

fazendo os gestos, até que no fim a 

música fique só no lá lá lá) 

 

42. Epitáfio (Titãs) Escoteiro 

Devia ter acampado mais 
Ter vibrado mais 
Ter visto o sol nascer 

Devia ter cozinhado mais 
Até trabalhado mais 
Ter feito minha patrulha vencer 

Devia ter aceitado 
A opinião do chefão 
Cada um sabe a alegria 
De ser escoteiro de coração 

E B.P vai me proteger 
Enquanto eu traçar meu caminho 
E B.P vai me proteger 
Enquanto eu traçar... 

Devia ter complicado menos 
Reclamado menos 
Ter visto o sol se pôr 

Devia ter me importado menos 
Com problemas pequenos 
Fazer as coisa com amor 

Queria ter me esforçado 
Assim como o escoteiro é 
O escotismo nos dá alegrias 
Pra por um acampamento de pé 

E B.P vai me proteger 
Enquanto eu traçar meu caminho 
E B.P vai me proteger 
Enquanto eu traçar... 

Devia ter complicado menos 
Reclamado menos 
Ter visto o sol se pôr 

 



43. Escoteiro Eu Sou 

Escoteiro eu sou (escoteiro eu sou) 

De coração (de coração!) 

E acamparei (e acamparei) 

Com emoção! (com emoção!) 

Escoteiro eu sou de coração 

e acamparei com emoção 

Ao rio irei (ao rio irei) 

Me lavarei (me lavarei) 

E nadarei (e nadarei) 

Como um salmão (como um salmão) 

Ao rio irei, me lavarei 

E nadarei como um salmão 

Ao monte irei (ao monte irei) 

E escalarei (e escalarei) 

Nós eu farei (nós eu farei) 

Com precisão (com precisão) 

Ao monte irei e escalarei 

Nós eu farei com precisão. 

44. Espírito de B.P. 

De BP trago o espírito. 
Sempre na mente (3x) 
De BP trago o espírito. 
Sempre na mente, sempre na mente 
estará. 

De BP trago o espírito. 
No coração (3x) 
De BP trago o espírito. 
No coração, No coração estará. 

De BP trago o espírito. 
Junto de mim (3x) 

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... 

45. Esse É O Sapo 

Esse é o sapo, sapo, sapo (bate 

palmas) 

Que nadava no rio, rio, rio (gesto de 

rio) 

Com seu trage verde, verde, verde 

(puxa a roupa) 

Que morria de frio, frio, frio (gesto de 

frio) 

A senhora sapa, sapa, sapa (estica os 

braços e uma das pernas, fingindo 

pular) 

Tinha um amigo,amigo, amigo (gesto 

de abraço) 

Que era professor (gesto de óculos). 

a cada vez que recomeça a música 

para de cantar e só faz os gestos 

 

 

 

 

 



46. Está Tudo Azul 

Está tudo azul no céu, o caminho esta 

aberto, 

Sopra o vento sul, tudo dando certo. 

Para frente, para frente vamos 

caminhar, 

Que prazer que alegria é excursionar. 

Um alto foi dado para descansar, 

O riacho ao lado canta sem parar. 

Para frente, para frente vamos 

caminhar, 

Que prazer que alegria é excursionar. 

Nossa caminhada, nesse belo dia, 

Não vai ter mais nada, só muita 

alegria. 

Para frente, para frente vamos 

caminhar, 

Que prazer que alegria é excursionar. 

Que felicidade, caminhar assim, 

Longe da cidade, no campo sem fim. 

Para frente, para frente vamos 

caminhar, 

Que prazer que alegria é excursionar. 

47. Eu Conheço Um Jogo 

Eu conheço um jogo 

Eu conheço um jogo que começa 
assim 
Quando eu digo branco, você me diz 
preto 
Quando eu digo preto você me diz 
branco 

Atenção! O jogo vai começar! 
Cuidado prá não errar... 

Branco, branco, branco... 

(preto, preto, preto...) 

(quem puxa a música pode escolher as 

palavras, como dentro/fora, alto/baixo...e 

pode alterar as ordens como branco-preto-

branco/preto-preto-branco) 

48. Eu Ponho 

Eu ponho a mão direita dentro 

Eu ponho a mão direita fora 

Eu ponho a mão direita dentro 

E sacudo ela agora 

E canto hally gally 

Assim é bem melhor 

Eu ponho a mão esquerda dentro 

Eu ponho o pé direito dentro 

Eu ponho o pé esquerdo 

Eu ponho a cabeça dentro 

Eu ponho corpo dentro 

(vai cantando todas as partes do corpo... 

Braços, cotovelos, ombros, cabeça, pé, 

joelho, pernas, bumbum e o corpo todo.) 

 

 

 

 

 

 



49. Eu Sou Júnior 

Eu sou júnior 

E o verde é a minha cor 

O que eu quero é sonhar 

Num mundo diferente e melhor 

Mochila ás costas 

Estrada pela frente 

Como é bom partir a aventura e 

Conhecer nova gente 

Eu sou jovem e quero viver 

Os problemas vou enfrentar 

Como escuteiro que sou 

E que não tem medo de lutar 

Párirárirá- 

Páriráriráeo 

Por este mundo fora 

Eu caminhei sem parar 

E aqueles por quem passei 

Eu tentei sempre ajudar 

Pois sou escuta 

De alma e coração 

Não tenho medo de dar 

E ouço primeiro sempre a razão 

Eu sou jovem e quero viver 

Os problemas vou enfrentar 

Como escuteiro que sou 

E que não tem medo de lutar 

Párirárirá- 

Páriráriráeo 

 

50. Eu Tenho Uma Tia 

Eu tenho uma tia 

Uma tia monicá 

E quando ela passa 

Todos dizem ola lá 

Assim faz o sombreiro : (bis) 

O sombreiro faz assim 

Assim faz o vestido, : (bis) 

O vestido faz assim 

Assim faz a mãozinha : (bis) 

A mãozinha faz assim 

Assim faz o pezinho : (bis) 

O pezinho faz assim 

51. Eu Vou Andar de Trem 

Eu vou andar trem, 

Você vai também 

Só falta comprar a (estrebilho) 

Passagem do velho trem 

Passagem do velho trem 

PAROU ! 

todos: PAROU! 

MÃOZINHA PRÁ FRENTE 

e tchu tchu tcha 

e tchu tchu tchá 

e tchu tchu tchá 

tchá tchá 

DEDINHO PRÁ CIMA 

PEZINHO PRÁ DENTRO 

JOELHINHO DOBRADO 

CABECINHA PARA O LADO 

BUNDINHA PRÁ TRAZ 

 



52. Flym 

Flym 

Flym flay 

Flym flay flu 

Vista 

Cumbalare Cumbalare Cumbalare 

vista 

O nô nô nô nô da vista 

Mini mini uesta mini mini mini uáua 

O nô nô nô nô tiuáua 

53. Foi Tupã 

Foi tupã 

Foi tupã, foi tupã, 

Sou tabajara 

Sou tabajara da terra de tupã, 

Tem papagaio, arara maracanã 

Todas aves do céu 

Quem nos deu foi tupã. 

Foi tupã, foi tupã, foi tupã. 

54. Gatito 

-Eu tinha um gatito!  

(eu tinha um gatito) 

Que era Ético, Pelético, 

Pelimplimpético, Pelado, Peludo 

Pelimplimpludo. 

(que era Ético, Pelético, 

Pelimplimpético, Pelado, Peludo 

Pelimplimpludo) 

-Que conheceu uma gatita!  

(que conheceu uma Gatita) 

Que era Ética, Pelética, 

Pelimplimpética, Pelada, Peluda 

Pelimplimpluda. 

(Que era Ética, Pelética, 

Pelimplimpética, Pelada, Peluda 

Pelimplimpluda) 

-Que tiveram dois gatitos!  

(Que tiveram dois gatitos) 

Que eram Éticos, Peléticos, 

Pelimplimpléticos, Pelados, Peludos, 

Pelimplimpludos.  

(Que eram Éticos, Peléticos, 

Pelimplimpléticos, Pelados, Peludos, 

Pelimplimpludos) 

55. Gosto das Flores (Guli Ali) 

Gosto das flores, até do malmequer, 

Gosto dos montes e de um vale 

qualquer, 

Gosto dos ventos que cantam para 

mim. 

Guli ali guli ali guli ali guli (2x) 

Gosto dos bichos, do besouro ao 

elefante, 

Gosto das árvores de porte 

exuberante, 

Gosto dos rios que cantam para mim. 

Guli ali guli ali guli ali guli (2x) 

Gosto das coisa que Deus criou na 

Terra, 

Que ele as conserve sempre em paz, 

sem guerra, 

Para que cantem esta canção pra 

mim, 

Guli ali guli ali guli ali guli (2x) 



56. Guim Guam Guili 

Guin-gan-guli, guli, guli, guli, Uápa, 

Guin-gan-gu, Guin-gan-gu 

Guin-gan-guli, guli, guli, guli, Uápa, 

Guin-gan-gu, Guin-gan-gu 

Ei-la, ei-la sheila, Ei-la sheila, ei-la ô 

Ei-la, ei-la sheila, Ei-la sheila, ei-la ô 

Gulixali Gulixali Gulixali Gulixali 

Upa, upa, upa, upa 

Guin-gan-guli, guli, guli, guli, Uápa, 

Guin-gan-gu, Guin-gan-gu 

Guin-gan-guli, guli, guli, guli, Uápa, 

Guin-gan-gu, Guin-gan-gu 

Ei-la, ei-la sheila, Ei-la sheila, ei-la ô 

Ei-la, ei-la sheila, Ei-la sheila, ei-la ô 

57. Hino Alerta (Rataplan!) 

Rataplan do arrebol, 

Escoteiros vede a luz! 

Rataplan! Olhai o sol 

Do Brasil que nos conduz 

(2x) 

Alerta, ó Escoteiros do Brasil, alerta! 

Erguei para o ideal os corações e flor! 

A mocidade ao sol da Pátria já 

desperta 

A Pátria consagrai o vosso eterno 

amor 

Por entre os densos bosques e 

vergéis floridos, 

Ecoem nossas vozes de alegria 

intensa! 

E pelos campos fora em cânticos 

sentidos 

Ressoe um hino ovante à nossa Pátria 

imensa! 

Alerta! Alerta! Sempre Alerta! 

Um, dois! Um, dois! 

Rataplan do arrebol, 

Escoteiros vede a luz! 

Rataplan! Olhai o sol 

Do Brasil que nos conduz 

(2x) 

Unindo o passo firme a trilha do 

dever, 

Tendo um Brasil feliz por nosso 

escôpo e norte 

Façamos ao 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 respondendo, à Pátria a nossa 

vida 

E as almas entregar iremos 

prazenteiros! 

Alerta! Alerta! Sempre Alerta! 

Um, dois! Um, dois! 

... 

 



58. Hino Sênior 

Se você quer deixar de ser um pobre 
rato a vida inteira, 
Se você quer se transformar e ser um 
homem de verdade, 
Esqueça a fralda e a chupeta, esqueça 
o berço e a mamadeira, 
E vem conosco para fora da cidade! 

Se você quer mostrar valer o preço 
caro do que come, 
Se você quer mesmo ganhar sua 
completa liberdade, 
Enfrente o sol, enfrente a sede, 
enfrente o frio, a chuva e a fome, 
Mostra confiança em si e 
responsabilidade! 

Vem acampar, navegar, escalar, 
Com a nossa Tropa Sênior, Sênior! 
Vem discutir, debater, relatar, 
Com a nossa Tropa Sênior, Sênior! 
Um Pandemônio ou um Buldogue 
jogar, 
Com a nossa Tropa Sênior, Sênior! 
Uma mensagem a Garcia levar, 
Com a nossa Tropa Sênior, Sênior! 
Por sobre um rio, uma ponte fazer, 
Com a nossa Tropa Sênior, Sênior! 
Um gigantesco pinheiro abater, 
Com a nossa Tropa Sênior, Sênior! 
Um afogado, fazer reviver, 
Com a nossa Tropa Sênior, Sênior! 
Um Jamboree mundial conhecer, 
Com a nossa Tropa Sênior, Sênior! 

 

 

59. História do Rei 

Uma pessoa falando: Havia um rei a 

muitos anos a traz que decidiu dar 

um festa. Na hora que todos 

chegaram ele disse que ninguem 

poderia ficar muito perto do que 

estava a frente. Dito isso começou a 

musica 

Refrão (todos cantando) 

Minuet, Minuet  

Legusta la dance, 

Legusta la dance la danca minuet  

Ai o bobo da corte vendo que não 

tava legal a festa, serviu o rei com 

uma grande taça de vinho. ele 

ficando um pouco zonzo declarou: 

"Todos podem colocar a mão na 

cintura do da frente". 

e recomeçou a musica 

Refrão 

vendo que mesmo assim estava meio 

tedioso a festa, o bobo da corte lhe 

serviu mais alguns copos de vinho. Ja 

ficando um pouco bebado o rei disse 

"Agora vocês devem colocar a mão 

na cintura do da frente do da frente". 

e recomeçou a musica 

Refrão 

(essa historia continua até que ninguem 

consiga se segurar e acabar caindo) 

 



60. Kumbayah 

Kumbayah Senhor, Kumbayah  

Kumbayah Senhor, Kumbayah  

Kumbayah Senhor, Kumbayah 

Oh! Senhor Kumbayah. 

Alguém canta aqui, Kumbayah 

Alguém canta aqui, Kumbayah 

Alguém canta aqui, Kumbayah 

Oh! Senhor Kumbayah. 

Alguém chora aqui, Kumbayah 

Alguém chora aqui, Kumbayah 

Alguém chora aqui, Kumbayah 

Oh! Senhor Kumbayah. 

Alguém rí aqui, Kumbayah 

Alguém rí aqui, Kumbayah 

Alguém rí aqui, Kumbayah 

Oh! Senhor Kumbayah. 

Alguém reza aqui, Kumbayah 

Alguém reza aqui, Kumbayah 

Alguém reza aqui, Kumbayah 

Oh! Senhor Kumbayah. 

61. La Bela Polenta 

Quando se planta la bela polenta, la 

bela polenta, 

Se planta cosi. Se planta cosi. 

Oh!, oh!, oh!, bela polenta cossi. 

 

Tcha - tcha - pum. 

Tcha - tcha - pum. 

Tcha - tcha - pum - pum - pum – pum 

(Repete-se substituindo planta por: Cresce, 

Flora, Talha, Moe, Cose, Manja e finaliza 

com a estrofe abaixo) 

Quando se enche la bela paciência, la 

bela paciência, 

Se perde cosi, se planta cosi, se 

cresce cosi, 

se flora cosi, se talha cosi, se moe 

cosi, 

se cose cosi, se manja cosi, se (barulho 

de pum) cosi! 

62. La Bela Pastora 

Eu sou a bela pastora que passeava 

pelo pomar. 

Por isso que me chamavam: Bela 

pastora pa ram pam pam 

Morena mexe a cintura - Morena 

mexe seu pom pom - Pam ram ram 

(Canta-se em um círculo, começa uma 

pessoa puxando. Eesta escolhe mais uma, 

faz os gestos sugeridos pela música na 

frente do escolhido, que depois de terminar 

a música vai escolher outro junto com 

quem o chamou, até acabarem as pessoas 

do cículo) 

 

 

 

 



63. La Na Nossa Alcatéia 

O Lobinho quando entra na Alcatéia, 

É acanhado, é medroso e é chorão. 

Aqui salta, brinca e canta, 

Cai e ri e se levanta. 

E se torna um Lobinho valentão. 

O Lobinho lá na nossa Alcatéia, 

Sempre tem pinta de campeão, 

Mas se é mole ou zangado, 

Ou se torna mascarado, 

Nós mandamos o Lobinho para o 

Japão. 

Lá na Alcatéia o mau não se perdura, 

Lá na Alcatéia tudo vive em paz, 

Lá na Alcatéia o que é bom que se 

apura 

Porque o Lobinho o melhor possível 

faz. 

64. Lobo, Lobo, Lobo! 

Eu tomo rumo do meu acampamento 

De braço dado com meu irmão, Lobo, 

lobo, lobo 

Manhã de sol, paz e calor 

E alegria me faz cantar de amor 

Oh, Oh 

Eu peço a Deus que guarde o 

acampamento Vou ao trabalho com 

meu irmão ,Escoteiro 

E a tarde invade o céu. 

Faz renascer toda a vontade que eu 

tenho de viver. 

Oh, Oh 

Ao redor da fogueira o vento 

soprando parece cantar 

Lobo, lobo, lobo 

E a noite calada, sem ser convidada, 

vem me acompanhar 

Lobo, lobo, lobo 

Do alto da serra eu sinto que a Terra 

de longe me traz 

Com a brisa a lembrança da minha 

infância, meus tempos de paz. 

Num breve adeus eu deixo o 

acampamento De braço dado com 

meu irmão ,Pioneiro. 

A vida anoiteceu. Resta lembrar 

Manhãs e tardes que nos fazem 

chorar. 

Oh, Oh 

E quando eu for pro eterno 

acampamento 

Eu vou cantando esta canção 

Lobo, lobo, lobo 

E repetir mais uma vez, pra que eu 

nunca me esqueça de vocês. 

 

 

 

 

 



65. Longo É O Caminho 

Longo é o caminho, longo, longo, 

Mas andaremos sem parar! 

Duro é o caminho, duro, duro, 

Cantemos para não cansar! 

E andaremos horas inteiras,  

sob o sol quente de verão! 

E pisaremos sobre a poeira  

que se eleva fina do chão! 

Longo é o caminho, longo, longo, 

Mas andaremos sem parar! 

Duro é o caminho, duro, duro, 

Cantemos para não cansar! 

E se os espinhos cortam a estrada 

E se o cansaço nos ferir, 

Que nossa voz se eleve mais forte, 

Pra mais alegria sentir! 

Longo é o caminho, longo, longo, 

Mas andaremos sem parar! 

Duro é o caminho, duro, duro, 

Cantemos para não cansar! 

E se a estrada é longa, imensa, 

Não poderemos esquecer, 

Que ela nos leva à luz, alegria, 

Verdade e ideal de viver! 

Longo é o caminho, longo, longo, 

Mas andaremos sem parar! 

Duro é o caminho, duro, duro, 

Cantemos para não cansar! 

 

66. Los Tres Alpinos 

Eram tres alpinos que veniram de la 

guerra  

eram tres alpinos que veniram de la 

guerra 

ai di ai dá rataplan, eu veniram de la 

guerra 

el mas tiquito, traia un ramo de 

flores  

e la princesa que estaba en la 

ventana  

oh mi belo alpino dame estas lindas 

flores  

yo te darê se te casar comigo  

vá a mi padre e pede la mi mano  

oh ! Mi bom rei me caso com su hija  

vá tê daqui se non te fuzilato  

e no outro dia morria um alpinito  

e la princesa por si moriô de pena  

el viejo rei se fue morir na china  

en nel tercero dia los tres 

ressucitaram  

en algun tiempo nasciô un alpinito  

e essa es la historia da bela raça 

alpina 

67. Margem de Rio 

Sou Castor, sou Castor 

E quero me divertir 

Vou formar a margem do rio 

Para o dique construir. 

 



68. Man Chê Chê 

Chê chê co lê 

Chê chê co lê 

che co lisa 

lisa lisa lisa mantcha 

O man chê chê 

Chê! 

(cada pessoa que for a meio da roda canta 

a música de uma maneira diferente e 

fazendo gestos diferentes e os outros 

fazem igual) 

69. Mariana Conta 

Mariana conta um 

Mariana conta um 

É um, é um, é um, é Ana 

Viva Mariana 

Viva Mariana 

Mariana conta dois 

Mariana conta dois 

É dois, é um, é dois, é Ana 

Viva Mariana 

Viva Mariana 

(E assim sucessivamente até não aguentar) 

70. Melancia 

Era uma melancia gorda, gorda,gorda 

Que queria ser a mais bela do mundo 

E para o mundo conquistar 

Toim, toim, aprendeu a pular 

Toim, toim, aprendeu a pular 

Melância.... 

Uma melância gorda, gorda,gorda 

Que queria ser a mais bela do mundo 

E para o mundo conquistar 

Splash, splash, aprendeu a nadar 

Splash, Splash, aprendeu a nadar 

Melância... 

(Vai criando frases e gestos) 

71. Michilin 

Esse carro é só defeito, já não serve 

mais para mim, 

Vou ver se dou um jeito consertando 

com michilin. 

Lá ( aponta os dois polegares para trás ) 

na estrada em curva ( faz um 

movimento sinuoso com as mãos imitando 

estrada ) deu um furo ( aponta os dois 

polegares para baixo ) no pneu ( imita um 

pneu com as mãos ). 

Lá na estrada em curva deu um furo 

no pneu. 

Lá na estrada em curva deu um furo 

no pneu. 

Consertamos com michilin. 

( estala os lábios e com a mão faz que esta 

colando no colega do lado ) 

vai repetindo os movimentos, 

deixando de falar uma parte de "Lá 

na estrada em curva deu um furo no 

pneu". 

 

 



72. Muzanguê 

A dança do muzanguê, muzanguê,  
muzanguê. 

Um dedê, outro dedê! 
Um bracê, outro bracê! 
Um pernê, outro pernê! 
Um ladê, outro ladê! 
Um cotê, outro cotê! 
Um barriguê! 

OLHA O MUZANGUÊ! 

Um pernê! 
Um bracê! 
Um levantê! 

UM LEVANTÊ! 

OLHA O MUZANGUÊ! 

73. No Alto Da Montanha 

No alto da montanha, há uma bela 
clareira 
No alto da montanha, há uma bela 
clareira 

O céu todo estrelado abriga sempre 
os Escoteiros, 
E torna todos os jovens irmãos por 
uma Lei. 

No alto da montanha, nós vamos à 
clareira 
No alto da montanha, nós vamos à 
clareira 

Viver em acampamento, com alegria 
trabalhar, 
A vida serena e simples, iremos lá 
passar. 

No alto da montanha, no meio da 
clareira 
No alto da montanha, no meio da 
clareira 

Em volta da fogueira, onde o fogo 
jamais cessa, 
Sentimo-nos unidos pela nossa 
Promessa. 

74. No Brasil Não Tem 

No Brasil não tem, no Brasil não tem, 
Pano mais bonito, que eu mais queira 
bem. (2x) 

No Brasil tem muita mina, cada mina 
é um tesouro, 
E é por isso que a Bandeira tem 
metade cor de ouro. 

No Brasil não tem, no Brasil não tem, 
Pano mais bonito, que eu mais queira 
bem. (2x) 

A Bandeira Brasileira tem no meio um 
céu pintado, 
Tem um céu com muita estrela, cada 
estrela é um Estado. 

No Brasil não tem, no Brasil não tem, 
Pano mais bonito, que eu mais queira 
bem. (2x) 

Quando há festa, em cada mastro 
bate o sol numa bandeira, 
Fico todo satisfeito quando vejo a 
brasileira! 

No Brasil não tem, no Brasil não tem, 
Pano mais bonito, que eu mais queira 
bem. (2x) 

 



75. No Caminho 

No caminho eu encontrei um 

trenzinho… ipu 

No caminho eu encontrei um 

trenzinho … ipu 

No caminho eu encontrei, no 

caminho eu encontrei, no caminho eu 

encontrei um trenzinho … ipu 

Cantando aia, ipi, ipi, aia…. Ipu 

Cantando aia, ipi, ipi, aia…. Ipu 

Cantando aia, ipi, ipi, aia, ipi, ipi, aia, 

ipi, ipi, ie…. Ipu 

No caminho eu encontrei um 

porquinho …. Ipu, oin, oin 

No caminho eu encontrei um 

porquinho …. Ipu, oin, oin 

No caminho eu encontrei, no 

caminho eu encontrei, no caminho eu 

encontrei um porquinho …. Ipu, oin, 

oin 

Cantando aia, ipi, ipi, aia…. Ipu, oin, 

oin 

Cantando aia, ipi, ipi, aia…. Ipu, oin, 

oin 

Cantando aia, ipi, ipi, aia, ipi, ipi, aia, 

ipi, ipi, ie…. Ipu, oin, oin 

No caminho eu encontrei um 

louquinho …. Ipu, oin, oin, am, am 

No caminho eu encontrei um 

louquinho …. Ipu, oin, oin, am, am 

No caminho eu encontrei, no 

caminho eu encontrei, no caminho eu 

encontrei um louquinho …. Ipu, oin, 

oin, am, am 

Cantando aia, ipi, ipi, aia…. Ipu, oin, 

oin, am, am 

Cantando aia, ipi, ipi, aia…. Ipu, oin, 

oin, am, am 

Cantando aia, ipi, ipi, aia, ipi, ipi, aia, 

ipi, ipi, ie Ipu, oin, oin, am,am 

76. O Cão 

O cão foi na cozinha 

E o prato ele quebrou 

O cozinheiro viu 

E o cão ele matou 

Vieram as galinhas e enterraram o 

cão 

Na sua sepultara há a seguinte 

descrição 

Aqui jaz o cão 

Que o cozinheiro matou 

Você sabe por que ele fez isso?  

É que o prato o cão quebrou. 

77. O Carro do Chefe 

O carro do chefe tem um furo no 

pneu 

O carro do chefe tem um furo no 

pneu 

O carro do chefe tem um furo no 

pneu 

remendaram com chclete. 

(Canta-se como “O Jipe do Padre” retirando 

as palavras e usando os gestos) 



78. O Cuco 

Da Noruega distante, veio esta 

canção 

Cante o cuco uma vez, preste bem 

atenção! 

Tiria: oia tiria oia, Cuco  

Oia tiria oia! Cuco 

Oia tiria oia! Cuco 

Oia tiria oia! 

Da Noruega distante, continua a 

canção 

Cante o cuco duas vezes, preste bem 

atenção! 

Tiria: oia tiria oia, Cuco, cuco  

Oia tiria oia! Cuco, cuco 

Oia tiria oia! Cuco, cuco 

Oia tiria oia! 

Da Noruega distante, continua a 

canção 

Cante o cuco três vezes, preste bem 

atenção! 

Tiria: oia tiria oia, Cuco, cuco, cuco  

Oia tiria oia! Cuco, cuco, cuco 

Oia tiria oia! Cuco, cuco, cuco 

Oia tiria oia! 

79. O Lobinho 

De olhos castanhos, 

De pelo limpinho, 

De faro bem forte, 

Eu sou um lobinho. 

Sou muito valente, 

E dou muitos saltos, 

E no grande uivooooooooooo, 

Eu grito mais alto. 

pulo para frente, 

Eu salto para trás, 

Dou mil cambalhotas, 

Sou forte demais. 

Tirei as estrelas 

Esta tudo azul, 

só falta agoraaaaaaaaaaaaa 

Cruzeiro do sul. 

(Canta-se como a música do Coelho da 

Páscoa) 

80. 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 (4x) 

A mar astava sarana... 

Vamos ver la luna, la luna, la luna (4x) 

E mer esteve serene... 

Vamos ver la luna, la luna, la luna (4x) 

I mir istivi sirini... 

Vamos ver la luna, la luna, la luna (4x) 

O mor ostovo sorono.. 

Vamos ver la luna, la luna, la luna (4x) 

U mur ustuvu surunu... 

Vamos ver la luna, la luna, la luna (4x) 

 



81. O Pistão 

É o pistão pistão pistão  
Que move a locomotiva 
É o pistão pistão pistão  
Que faz mover o vagão 

É ooooo Pistão  
Que move a locomotiva  
É ooooo Pistão  
Que faz mover o vagão 

82. Oh! Manado 

Oh, manado-o-o (bis) 
Oi-iepe-no-no-ie (bis) 
Oi-iepe-no-no-ie (bis) 
Oi-iepe-no-no-ie (bis) 
Iquidá podilela (bis) 
Gramanu (bis) 
Apo-opa-apo-dipo (bis) 

83. Oh, Sari Marês 

Oh, Sari Marês, velho amigo do 
passado, 
Em mim tua lembrança vive, 
Meu amor é mais forte que o vento e 
que a luz, 
Que podem deixar de existir. 

Eu quero voltar ao meu bom 
Transvaal, 
Lugar de amor e sonhos. 
Dos ventos perfumados, dos bosques 
em verdor, 
Por vezes de amor nos falam, 
Dos ventos perfumados, dos bosques 
em verdor, 
Por vezes nos falam de amor. 

 

84. Orame Same 

Orame same same, 
orame same same 
Guli guli guli guli 
guli orame same same 

Orame, orame, 
Guli guli guli guli 
guli orame same same 

85. Os Burros 

Os burros têm dois pares de patas, 
um na frente e outro atrás 
Só fica atrás do par de trás, quem não 
sabe o que ela faz. 
Ficando atrás do par de trás, 
aprenderemos para sempre 
A ficar atrás do par da frente e na 
frente do trás. 

86. Os Escoteiros 

Os Escoteiros vão / vão juntos 
acampar 
Quisera estar também junto deles 
Quando saem pra acampar 
Turma feliz / e infernal 
Oh, quantos são e que gritos dão 
Quando saem pra acampar 
Eu levo aqui / a flor-de-lis 
Eu levo aqui também um ideal 
Fazer o bem e ser feliz 
enhamos fé l no Criador 
Cumprindo a lei seremos bons amigos 
E Ele nos dará amor 

 

 

 



87. Para Ser Lobinho 

Para ser Lobinho, é preciso ter 
Uniforme azul e um bonézinho 
É viver agarrado na saia da Ká 
E tambem do Akelá 

Há um mundo bem melhor 
Todo feito pra você 
É um mundo escoteiro 
Que o Baden fez.  

88. Perguntar a Letra 

Vou perguntar a letra.  
vou perguntar a letra. 
pé de cana é ... caneta 
pé de bucha é ... buchecha 
vou pisar na tiririca... 
pimenta, pipoca pilão e pipa... 
Vou perguntar a (nome de alguém) 
Vou perguntar a (nome de alguém) 
pé de cana é ... caneta 
pé de bucha é ... buchecha 
vou pisar na tiririca... 
pimenta, pipoca pilão e pipa... 

89. Piaba 

Sai, sai, sai ô piaba 
Saia da lagoa 
Sai, sai, sai ô piaba 
Saia da lagoa 

Põe uma mão na cabeça 
A outra na cintura. 

Da um remelexo no corpo, 
E dê uma piaba no outro. 

 

 

90. Pipoca 

Uma pipoca estourando na panela, 
Todas as outras começam a 
responder, 
Ai começa um trememndo falatório, 
E ninguém masi consegue se 
entender. 

É um tal de ploc  

Plo-ploc ploc ploc 

Plo-ploc ploc ploc  

Plo-ploc ploc ploc  
(Com o tempo vai aumentando a 
velocidade. Cantar em circulo) 

 

 

91. Põe Tuas Mágoas no Bornal 

Põe tuas mágoas no bornal 

e vamos rir, rir, rir 

Por que ligar só para o mal, por quê? 

Isso não resolve 

Para que preocupações,  

não trazem soluções. 

Logo: Põe tuas mágoas no bornal 

e vamos rir, rir, rir! 

 

 

 

 



92. Quando Se Quer o Frio 
Esquentar 

Refrão: 
QUANDO SE QUER O FRIO ESPANTAR 
PÕE-SE OS CAVALOS TODOS A 
TROTAR 
Cavalos trotando, 1 pata 
Refrão 
Cavalos trotando, 1 pata, 2 patas 
Refrão 
Cavalos trotando, 1 pata, 2 patas, 3 
patas 
Refrão 
Cavalos trotando, 1 pata, 2 patas, 3 
patas, 4 patas 
Refrão 
Cavalos trotando, 1 pata, 2 patas, 3 
patas, 4 patas, a cabeça 
Refrão 
Cavalos trotando, 1 pata, 2 patas, 3 
patas, 4 patas, a cabeça, o corpo. 

93. Que Viva Esta Fogueira 

Que viva esta fogueira, que viva esta 
fogueira, 
Viva você, viva eu, e que viva esta 
fogueira! 

Com as mãos faremos compasso (bate 

palmas 6 vezes) 
E os gritos teremos que dar, hi, ha, 
hei! 
Caminhamos de braços dados, 
Marquemos o passo, 
Que viva a fogueira, viva! 

Que viva esta fogueira, que viva esta 
fogueira, 

Viva você, viva eu, e que viva esta 
fogueira! 

Com as mãos faremos compasso (bate 

palmas 5 vezes) 
E os gritos teremos que dar, hi, ha, 
hei! 
Caminhamos de braços dados, 
Marquemos o passo, 
Que viva a fogueira, viva! 

*continua-se até acabarem as palmas* 

94. Quebra-Côco 

Quebra côco, Quebra côco, Quebra 
côco, Quebra côco, Quebra côco, 
Quebra côco 
Na ladeira do Piá, 
Escoteiro quebra côco e depois vai 
trabalhar. 
Quebra côco,Quebra côco, Na ladeira 
do Piá, 
Escoteiro quebra côco e depois vai 
trabalhar. 
Acredite se quiser, em cima daquele 
morro  
Tem três metros de lingüiça, 
correndo atras de um cachorro. 
Quebra côco,Quebra côco, Na ladeira 
do Piá, 
Escoteiro quebra côco e depois vai 
trabalhar. 
Quebra côco,Quebra côco, Na ladeira 
do Piá, 
Escoteiro quebra côco e depois vai 
trabalhar. 
Já desci do pão de açúcar agarrado 
num barbante, 
Ariisquei a minha vida, mas salvei a 
bandeirante. 



95. Rataplan do Ar 

Rataplan - plan - plan 
Vamos cantar! 
Estamos Sempre Alertas, 
Ó, Escoteiros do Ar! 

Contatos ligados, 
Motores roncando, 
Escoteiros do Ar, cantando! 

Escoteiros reunidos 
Com suas patrulhas 
Aeromodelos voando! 

Escoteiros do Norte, 
Escoteiros do Sul, 
Do Leste, do Oeste, 
No seu afã! 

Somos Escoteiros do Ar 
E vamos cantar 
O nosso Rataplan - plan - plan! 

Rataplan - plan - plan 
Vamos cantar 
Estamos Sempre Alertas 
Ó, Escoteiros do Ar! 

96. 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 e atroz 
paul! 

E quando vemos longe o torvelinho 
humano, 
O próximo perigo, as almas nos 
desperta, 
E ao nosso brado: Alerta! Alerta, 
Sempre Alerta! 

Responde-nos; Alerta! As vozes do 
Oceano. 

Em cadência firme e sã 
Nossos peitos faz vibrar 
O Rataplan, Rataplan, Rataplan, 
Dos Escoteiros do Mar! 

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. 

Da Pátria, todo amor, constantes 
pioneiros, 
Por sobre mar ou terra, ou sob o céu de 
anil, 
Ardentes, juvenis, do Mar os Escoteiros, 
Só tem por lema audaz: Tudo pelo 
Brasil! 

E, assim, sempre evitando, da tibieza, o 
engano, 
Do amor à Pátria e honra, da fé sob a 
coberta 
Ao nosso brado; Alerta! Alerta, Sempre 
Alerta! 
Respondem-nos: Alerta! As vozes do 
oceano 

 



97. Roubou Pan 

Todos: Fulano robou pan da casa de 

Juan. 

Fulano: Quien Yo? 

Todos: Sí, tu! 

Fulano: Yo no! 

Todos: Entonces quien? 

Fulano: José 

Todos(recomeça): José roubou pan 

da casa de Juan... 

Fulano = nome de uma pessoa do 

grupo que esteja brincando. 

José = nome de outro integrante do 

grupo. 

98. Se Sei Triste 

Se sei triste e ti manca l'allegria 

Scaccia fuori la malinconia. 

Vieni con me ti insegnerò 

La canzone della felicità 

Bon bon bon. 

Sbatti le ali 

Muovi le antenne, 

Dammi le tue zampine (pelose!) 

Vola di qua e vola di là 

La canzone della felicità 

Bon bon bon. 

 

 

 

 

99. Serenô 

Sou Lobinho eu saio, eu saio, 

Com a Alcatéia para acantonar, 

Já arrumei minha mochila, 

Já é hora de zarpar. 

E de noite, ai ai ai 

Que cansaço, ai ai ai 

Ter no chão que dormir muito mal. 

Quem me dera, ai ai ai 

Se eu pudesse, ai ai ai 

Ir para a cama num sono legal. 

Sou Lobinho eu saio, eu saio... 

Fico triste, ai ai ai 

E pensando, ai ai ai 

Ta na hora de ter que voltar. 

Akelá, ai ai ai 

Me consola, ai ai ai 

Porque aqui é que eu quero ficar. 

Sou Lobinho eu saio, eu saio... 

100. Seu Matias 

Um: Vocês conhecem o seu Matias o 

senhor que o trem pegou? 

Todos: Não senhor não conhecemos 

mais queremos conhecer! 

Um: coitadinho do seu Matias o seu 

braço entortou.. 

Tcháca Tcháca Tcháca Tcháca Tcháca 

Tcháca Tcháca! (2x) 

(canta com todos os membros do corpo)   



101. Solta o Pão 

Solta o pão, solta o pão, solta o pão 

Te dou na cara, te dou na cara se 

você não salta o pão 

Tem goiabada, marmelada e 

requeijão, 

O que eu vou fazer com isso se você 

não solta o pão!? 

102. Sou Escoteiro 

Sou Escoteiro (Sou Escoteiro) 

De Coração (De Coração) 

Acamparei (Acamparei) 

Com emoção (Com emoção) 

Sou Escoteiro de coração 

Acamparei com emoção 

Ao compo irei (Ao compo irei) 

Acamparei (acamparei) 

Por nòs farei (Por nós farei) 

Com precissão (Com precissão) 

103. Suco Suco 

Vamos todos a bailar (grita um) 

bailar (todos pulando) 

A dança do suco suco (um) 

Vamos todos a bailar (grita um) 

bailar (todos pulando) 

A dança do suco suco (um) 

Suco suco para a frente 

suco suco para trás 

suco suco para a frente 

suco suco para trás 

(andando para frente e para trás) 

104. Tem Mosquito 

Tem mosquito, tem mosquito, Tem 

mosquito neste mato aqui! 

Há no meio do mato, num 

acampamento que era grupal 

Levamos as nossas tralhas, 

aprontamos tudo, ficou legal , 

Fizemos aquela bóia e antes de 

dormir ajeitamos tudo 

Aí veio o ataque: um enxame enorme 

de borrachudo 

Tem mosquito, tem mosquito, Tem 

mosquito neste mato aqui 

Ficamos empelotados, todos 

inchados, ai ai que dor 

O Chefe não reclamava mas ele foi o 

que mais inchou 

Corremos para a cidade e a tralha 

toda ficou pra trás 

Fizemos um juramento: naquele 

mato não vamos mais 

Tem mosquito , tem mosquito tem 

mosquito nesse mato aqui 

 

 

 

 



105. Todo Movimento 

(bate duas vezes nas coxas e bate 

palmas antes das estrofes em ritmo 

de We Will Rock You – Queen e 

mantém o ritmo durante a música 

toda) 

Todo movimento, baila, baila, baila 

Com um dedo, o dedo, e o outro 

dedo 

(mostra os membros a frente) 

Todo movimento, baila, baila, baila 

Com um dedo, o dedo, e o outro 

dedo 

Com uma mão, a mão, e a outra mão 

(mostra os membros a frente) 

Assim vai acrescentando, os braços, os 

cotos (cotovelos), os ombros, os pés, os 

joelhos, as pernas, as coxas, a bunda, a 

barriga e a cabeça.... 

106. Uhum da Amizade 

Uhum quero ficar aqui 

Uhum mais um pouquinho só 

Uhum mais um pouquinho com vocês 

Uhum uma grande amizade 

Uhum conosco se formou 

Uhum e para sempre há de ficar 

Uhum uma noite vem eu sei 

Uhum não posso crer que vou 

Uhum e para sempre irei lembrar 

Uhum por isso eu canto assim 

Uhum para esquecer o adeus 

Uhum pra essa amizade não ter fim 

107. 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 a 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 

 



108. Viva a Companhia 

Que cada amigo cante uma canção 

Viva a Companhia 

Alegria e sucesso em cada coração 

Viva a Companhia 

Viva e viva e viva o amor 

Viva e viva e viva o amor! 

Viva o amor! Viva o amor 

E viva a Companhia 

Um amigo à esquerda, outro amigo à 

direita 

Viva a Companhia! 

Sejamos unidos a amizade é estreita 

109. História de Johnny Furacão 

Esta é a historia de Johnny Furacão 

Um cara que bem cedo desejou ser 

campeão 

Vivia alimentando esse desejo 

profundo 

Pois Johnny sempre quis ser o maior 

do mundo 

Juntou dinheiro o ano inteiro 

Johnny resolveu então comprar um 

carro 

E se inscrever numa prova gigante 

Essa é sua chance de se tornar 

importante 

Johnny então começa a treinar 

E a se destacar 

Afinal chegou o grande dia 

Johnny nem cabia de tanta alegria 

Está tudo pronto, 

não falta nada 

Só a vitória e o beijo da namorada 

A corrida acabou de começar 

Johnny dispara em primeiro lugar 

Johnny está na frente 

seu carro é diferente 

Johnny vai ganhar 

pois não há como parar 

Johnny está pensando no que vai 

dizer 

não pode aparecer chorando na TV 

A corrida já está pra terminar 

mas quando o carro quebra na curva 

principal 

Johnny vai ao muro, o mundo viu o 

seu final 

Johnny morreu... 

Johnny morreu, antes ele do que eu 

!!! 

Quem acreditou nesta estória é um 

bobão 

pois Johnny na verdade se tornou um 

Campeão! 

 

110. Gué Gum! 

Gué, gum, fazia um dia o sapinho. 

Gué, gum, fazia um dia o sapinho.  

Gué, gum, fazia um dia o sapinho.  

E seus olhinhos fazem gué, gué, gum.  

Observações: No 'Gué' mostrar a 

lingua e no último 'gué, gué, gun' 

piscar os olhos. 
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25. Canção da Promessa 

26. Canção de Gilwell 

27. Canção do Clã 

28. Canção do Sênior 

29. Chamado 

30. Ciranda Lobo 

31. Cobra Kaa 

32. Como é Feliz 

33. Companheiros  São Bem-Vindos 

34. C’est Le Piston 

35. Dê um Sorriso 

36. Debutiáia 

37. Don Din Din 

38. Dia de Sênior 

39. Eis Que Baum 

40. El Hermano Gris 

41. Elefantão 

42. Eipitáfio (Titãs) Escoteiro 

43. Escoteiro Eu Sou 

44. Espírito de B.P. 

45. Esse é o Sapo 

46. Está Tudo Azul 

47. Eu Conheço Um Jogo 

48. Eu Ponho 

49. Eu Sou Júnior 

50. Eu Tenho Uma Tia 

51. Eu Vou Andar de Trem 

52. Flym 

53. Foi Tupã 

54. Gatito 

55. Gosto das Flores (Guli Ali) 

56. Guim! Gam! Guil! 

57. Hino Alerta (Rataplan!) 

58. Hino Sênior 

59. História do Rei 

60. Kumbayah 

61. La Bela Polenta 

62. La Bela Pastora 

63. La Na Nossa Alcatéia 

64. Lobo, Lobo, Lobo! 

65. Longo é o Caminho 

66. Los Tres Alpinos 

67. Margem de Rio  

68. Man Chê Chê 

69. Mariana Conta 

70. Melância 



71. Michilin 

72. Muzanguê 

73. No Alto da Montanha 

74. No Brasil não Tem 

75. No Caminho 

76. O Cão 

77. O Carro do Chefe 

78. O Cuco 

79. O Lobinho 

80. O Mar Estava Serenho 

81. O Pistão 

82. Oh, Manado 

83. Oh, Sari Marês 

84. Orame Same 

85. Os Burros 

86. Os Escoteiros 

87. Para ser Lobinho 

88. Pergunta a Letra 

89. Piaba 

90. Pipoca 

91. Põe Tuas Mágoas no Bornal 

92. Quando Se Quer o Frio Esquentar 

93. Que Viva Esta Fogueira 

94. Quebra Côco 

95. Rataplan do Ar 

96. Rataplan do Mar 

97. Roubou Pan 

98. Se Sei Triste 

99. Serenô 

100. Seu Matias 

101. Solta o Pão 

102. Sou Escoteiro 

103. Suco Suco 

104. Tem Mosquito 

105. Todo Movimento 

106. Uhum da Amizade 

107. Valderí 

108. Viva a Companhia 

109. História de Johnny Furacão 

110. Gué Gum! 
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