Cancioneiro

As Crianças vão Deitar
(Leonor Osterroth)

As crianças vão deitar
Seus olhinhos vão fechar
Lá distante cai do céu
Lindo sonho como um véu
Quando o menino é bonzinho
Brinca lá com um anjinho
Deus lhe dê a sua paz
Boa noite aos seus pais

Baião de Ninar
(E. Kuigler)

Este baião eu inventei p’ra ninar
O meu amor num berço feito de raios de luar
Baião de ninar, baião de ninar

Bem na Terra
(Elisabeth Baumann – versão: Meca Vargas)

Bem na terra vou pisar
Com as pedras posso
Aprender a caminhar
Firme como as rochas
Aaaaaaaaaaaaaaaaa
Nado n’água com prazer
Há peixinhos dentro
Vou com eles aprender
Leves movimentos
Eeeeeeeeeeeeee
Sei saltar em pleno ar
Ah! Eu gostaria

De ter asas pra voar
Como os passarinhos
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vejo lá o céu surgir
E seus raios doces
Vem às flores colorir
Das mais lindas cores
Ooooooooooooooooo
Guardo bem no coração
Tudo o que me deram
Terra, Água, Ar e Luz
Com amor fraterno
Mmmmmmmmmmm

Canto do Povo de Algum Lugar
(Bendegó)

Todo dia o sol levanta
E a gente canta o sol de todo dia
Fim da tarde a terra cora
E a gente chora porque é fim da tarde
Quanto a noite é lua mansa
E a gente dança venerando a noite

Céu Azul
(N.N.)

Olhe
Olhe para lá
Veja como é lindo
O céu azul (Bis)

China-Na
(N.N.)

Eu fui a China-na, (clips, rolelê, cha-cha-chas)
(Perna/palma/gesto)
Saber o que era China-na (clips/rolelê/chachacha)
(Perna/palma/gesto)
E todos eram China-na
(perna /palma/gesto)
Lig, lig, lig China-na(clips,rolele/chachacha)
Girando os braços na frente/ gesto
Eu fui a China-na
Saber o que era o Clips
E todos eram Rolelê
Lig, lig, lig cha- cha -cha
Lig, lig, lig, cha- cha- cha

Estrelinha
(N.N.)

São tantas estrelinhas no céu
Tantas estrelinhas no mar
São cinco sentidos que eu tenho meu bem
Aqui na terra, nessa vida pra te amar
São cinco sentidos que eu tenho meu bem
Aqui na terra, nessa vida pra te amar

Hora de Arrumar
(Leonor Osterroht)

É hora, É hora
É hora de arrumar!
Os nossos brinquedos
Vamos arrumar
Tudo em seu lugar
Vamos arrumar
É hora, É hora É hora de arrumar!

Lançai Um Sorriso No Ar
(Cânone)

Lançai um sorriso no ar
Começai o dia a cantar
Tra – la, lalala-lalalalala
Tralala, tralala

Meu Anjinho
(Taciana Ramos)

Meu anjinho, meu anjinho, (Bis)
Feche os olhos de mansinho
Deixe o sono pousar
Pra sonhar com borboletas
Amarelas, violetas
Pois o sol já foi dormir
Para a noite te abraçar
E as estrelas prateadas
Lá do céu vão iluminar
As fadas, as flores, o rio, o mar
Aqui dentro no escurinho
Nos braços desta canção
Vou te ninar, vou te ninar

Minha Canção
(Chico Buarque)

Dorme a cidade
Resta um coração
Misterioso
Faz uma ilusão
Soletra um verso

Lavra a melodia
Singelamente
Dolorosamente
Doce a música
Silenciosa
Larga o meu peito
Solta-se no espaço
Faz-se certeza
Minha canção
Réstia de luz onde
Dorme o meu irmão

Nana Meu Nenê
(Elisabeth M.S. Oliveira)

Nana, nana, nana meu nenê
Nana, nana que a noite já vem
A mamãe a te embalar
E teu anjo a te velar
Nana, nana, nana meu nenê

Pelo Tempo que Durar
(Adriana Calcanhoto/Marisa Monte)

Nada vai permanecer
No estado em que esta
Eu só penso em ver você
Eu só quero te encontrar
Geleiras vão derreter
Estrelas vão se apagar
E eu pensando em ter você
Pelo tempo que dura
Coisas a se transformar
Para desaparecer
E eu pensando em ficar
A vida te transcorrer
E eu pensando em passar
Pela vida com você

Pim Pam Pum
(Oscar Torales)

Canta, conta um conto,
Que quem canta encantará
Canta comigo,
Cam cararam cam cam
Pega a pedra, o pé de pato,
A pipa, o pó e a pá.
Pega pintando,
Pam pararam pam pam
(Refrão)
Com as mãos de um anãozinho,
Mas a força de um gigantão.
A resposta é sim,
Eu sei quem sou,
Eu sei pra onde ir
Eu vou te ver
Quando o dia surgir
Eu sei quem sou,
Eu sei pra onde ir
Eu vou te ver
Bom dia
Bate bem a bola
Bate o bumbo, bataplan
Brinca brilhando,
Bam bararam bam bam
Tenta tocar tudo tendo,
Tudo prá tentar
Tenta tocando,
Tam tararam tam tam
(Refrão)
Bom diaa bom diaaa
Dia bom, bom dia

Pipoca
(Paulo Tatit/ Arnaldo Antunes)

Pega-pega pipoca, pipoca
Pique-pique, pipoca, pipoca
Bang-bang, pipoca, pipoca
Pouco a pouco, pipoca, pipoca
Corpo a corpo, pipoca, pipoca
Corre-corre, pipoca, pipoca
Reco-reco, pipoca, pipoca
Tico-tico, pipoca, pipoca
Taco-taco, pipoca, pipoca
Pata a pata, pipoca, pipoca
Boca a boca, pipoca, pipoca
Oba oba, pipoca, pipoca
Trepa-trepa, pipoca, pipoca
Puxa puxa, pipoca, pipoca
Pula pula, pipoca, pipoca
Esconde-esconde, pipoca, pipoca
Ora ora,pipoca, pipoca
Dia a dia, pipoca, pipoca
Passo a passo, pipoca, pipoca
Cara a cara, pipoca, pipoca

Toc Toc Toc
(N.N.)

Toc toc toc (polegares)
Quem será? (mindinhos)
É dona mariquinha (indicadores)
Querendo entrar (anulares)
Olê olê olê (médios passando um pelo outro)
Olê olê olá (bis)

Cordão Dourado
(N.N.)

O nosso cordão dourado
Que passa por todo lado
Vem lá do céu azul
E Deus o enche de Luz

Olá, Como Vai?
(N.N.)

Olá, como vai (2X)
Eu vou bem, eu vou bem
E você vai bem também
Legal (8X)
Legal (8x)

A Caminho de Vizeu
(N.N.)

Indo eu, indo eu, a caminho de Vizeu (2X)
Encontrei o meu amor, ai Jesus que lá vou eu (2X)
Ora Zuz, truz, truz
Ora zas, traz, traz (2X)
Ora chega chega chega
Ora reda lá pra traz (2X)

Laranjas Maduras
(N.N.)

Laranjas maduras
Que cor são elas? (2X)
Elas são verdes e amarelas (2X)
Vire a Maria de costas pra elas (2X)

Bate o Monjolo no Pilão
(N.N.)

Bate o monjolo no pilão
Pegue a mandioca pra fazer farinha
Onde foi parar meu tustão?
Ele foi para a vizinha

Aran San San
(N.N.)

Aran san san (2x)
Guli guli guli guli
Aran san san
Aran san san
Aran san san
Guli guli guli
Aran san san
Aêo, aêo
Guli guli guli guli
Aran san san

Serenô
(N.N.)

Sereno, eu caio eu caio
Sereno deixa cair
Sereno da madrugada
Não deixou meu bem dormir
(Sugestões de versinhos e depois repete o refrão)

