
Canções



Abertura
Esta canção é um alerta,
Que a todos lembra e 
desperta,

Prá urgência de mudar.
Só fazendo a coisa certa,
Atingiremos a meta,
Do Planeta, do Planeta, do Planeta salvar.

Com atitudes positivas,
conquistaremos amigos,
Pra melhorar a pegada.

Com atitudes construtivas,
Afastaremos os perigos,
Fazendo a escolha acertada.

A minha escola é o Planeta,
A professora a luz do Sol,
E a biblioteca a Natureza.

Vou aprender com a borboleta,
Com a joaninha e o caracol,
Que toda a vida tem beleza.

Quero um Mundo sustentável,
E uma vida mais saudável,
Porque sou eficiente,
poupo mais o ambiente.

Dispenso o que é descartável,
Prefiro o limpo e renovável,
Pôr o fim à poluição,
É nossa grande ambição.

A minha escola é o Planeta,
A professora a luz do Sol,
E a biblioteca a Natureza.

Vou aprender com a borboleta,
Com a joaninha e o caracol,
Que toda a vida tem beleza.

Verde é a cor da floresta,
E da Esperança também,
Vem daí juntar-te à festa, 
Da Natureza que é mãe.



Todos juntos a cantar,
Vimos para explicar,
Como faz toda a lógica.

Vamos todos concordar,
Que urge melhorar,
A pegada ecológica, 
a pegada ecológica.

Atenção, vai começar,
Preparados pra entrar,
Animação garantida.

Toda a gente tem lugar,
E ninguém pode faltar,
À grande festa da vida.

Vamos dançar e cantar,
Sempre em tom divertido,
Desse modo acreditar,
num futuro colorido.

Com toda essa energia,
Da tua imaginação,
Viverás com alegria,
Se seguires o coração.

E o coração te diz,
Para escutares o vento,
Voando livre e feliz,
Nas asas do pensamento.

A minha escola é o Planeta,
A professora a luz do Sol,
E a biblioteca a Natureza.

Vou aprender com a borboleta,
Com a joaninha e o caracol,
Que toda a vida tem beleza, 
que toda a vida tem beleza, 
que toda a vida tem beleza.



Peguei na sacola,
E fui prá escola,
A cantarolar.

Pois naquele dia,
Pra minha alegria,
Ia passear. Passear.

A turma inteira,
Formou em fileira
E seguiu pro campo.

Foi tão divertido,
Ver tudo florido,
Que era um encanto. Um encanto.

Do rio à nascente,
Do vale até à serra,
Caminha quem se sente,
Amigo da Terra.

Escola Planeta,
Livre e completa,
Ensina o que é preciso,
Bom senso e juízo. E juízo.

Ganhei conhecimento,
Que é argumento,
Prá minha certeza,

Bom senso e ju í z o



de que na verdade,
Biodiversidade,
É uma riqueza. Uma riqueza.

No sítio onde moras,
Dedica umas horas,
cuida a Natureza,

Do reino animal,
Também do vegetal,
De toda a beleza. Da beleza.

Do rio à nascente,
Do vale até à serra,
Caminha quem se sente,
Amigo da Terra.

Escola Planeta,
Livre e completa,
Ensina o que é preciso,
Bom senso e juízo. E juízo.

Do rio à nascente,
Do vale até à serra,
Caminha quem se sente,
Amigo da Terra.

Escola Planeta,
Livre e completa,
Ensina o que é preciso,
Bom senso e juízo. E juízo.



Vamos lá,
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pensar,
Vamos lá,
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá mudar,
No agir,
No agir, no agir, no agir, no agir local,
Que vais mudar,
Vais mudar, vais mudar, vais mudar, vais mudar 
global.

Vamos l á  pensar 

A ideia agora,
é não deitar fora,
antes de pensar,

se uma coisa usada,
não vale mesmo nada,
ou pode circular.
Circular – sim!
Economia circular,
sabe aproveitar,
Sem desperdiçar,

Circular – sim!
Neste movimento,
Cada cidadão,
Se quiser mudar, 
Tem o seu lugar.
Vamos lá,
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pensar,
Vamos lá,
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá mudar,
No agir,
No agir, no agir, no agir, no agir local,



Que vais mudar,
Vais mudar, vais mudar, vais mudar, vais mudar 
global.
A ideia agora,
é não deitar fora,
antes de pensar,
se uma coisa usada,
não vale mesmo nada,
ou pode circular.
Ta-ra, ta-ra, ta-ra, ra-ra-ra-ra-ra 

Não esperes,
Não esperes ir a Marte,
E faz já,
Faz bem a tua parte,
Não esperes
Não esperes ir a Marte,
E faz já,
Faz bem a tua parte,
Não esperes,
Não esperes ir a Marte.

Vamos lá,
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pensar,
Vamos lá,
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá mudar,
No agir,
No agir, no agir, no agir, no agir local,
Que vais mudar,
Vais mudar, vais mudar, vais mudar, vais mudar 
global.
Vamos lá.



Tenta adivinhar,
Que bem mais valioso,
Não te pode faltar,
Por ser tão precioso.
Ouro branco, ouro branco.

Ouro branco

Incolor e transparente,
Insípido e inodoro,
Bom estado e impecável,
Só assim é que é potável,
Ouro branco, ouro branco.

Não há tempo a perder, temos de compreender,  
o que está a acontecer,
isto não pode ser, se um dia acabar,  
como vamos viver?

H2O, H2O,
H2O preciso tanto,
H2O, H2O,
H2O é ouro branco,
Ouro branco, ouro branco – H2O.

Água é H2O,
Na sua fórmula pura,
Só ela nos tira a sede,
E nos faz sentir frescura,
Ouro branco, ouro branco.

Atenção que cada vez,
É maior a escassez,



Água é H2O,
Na sua fórmula pura,
Só ela nos tira a sede,
E nos faz sentir frescura,
Ouro branco, ouro branco.

Atenção que cada vez,
É maior a escassez,

Deste bem que era franco,
Mas agora é ouro branco,
Ouro branco, ouro branco.

Cuidemos dos aquíferos, nascentes, rios também,
São recursos pra tratar, tratar depressa e bem.
Depressa e bem.

H2O, H2O,
H2O preciso tanto,
H2O, H2O,
H2O é ouro branco,

H2O, H2O,
H2O preciso tanto,
H2O, H2O,
H2O é ouro branco,
Ouro branco, ouro branco – H2O

H2O, H2O,
H2O preciso tanto,
H2O, H2O,
H2O é ouro branco,

H2O, H2O,
H2O preciso tanto,
H2O, H2O,
H2O é ouro branco,
Ouro branco, ouro branco – H2O
Ouro branco, ouro branco – H2O



Lugares de memória,
Cheiinhos de História,
São bons pra estudar,

De quem somos pr imos

Muralhas, castelos,
Conventos, mosteiros,
Cartas de marear,

Saber a verdade
Guardar a memória
Da identidade
Pra escrever a história

Saber a verdade
Guardar a memória
Da identidade
Pra escrever a história

Quem quiser saber
De quem nós somos primos
Precisa conhecer
De onde é que nós vimos
De onde é que nós vimos.

A brincar também se aprende 
O que não se entende a ler

E que ensinam os avós 
Do tanto que há para saber,
Do tanto que há para saber.

Um pelourinho, um cruzeiro,
Ou um Castro romano,
São heranças do passado,



Como o Douro Vinhateiro,
O Cante Alentejano,
E até o nosso Fado.

Costumes e crenças,
Usos, tradição,
Uma tela, uma escultura,

Poemas e lendas
Romance, ficção,
É isso a Cultura.
É isso a Cultura.

Saber a verdade
Guardar a memória
Da identidade
Pra escrever a história

Saber a verdade
Guardar a memória
Da identidade
Pra escrever a história

A cozinha temperada,
Com pimenta, noz moscada, 
E sabores da maresia,

O azeite e o pão,
Revelam a região,
da nossa gastronomia,
da nossa gastronomia.

Quem quiser saber,
De quem nós somos primos,
Precisa conhecer,
de onde é que nós vimos,
de onde é que nós vimos.

A brincar também se aprende,
O que não se entende a ler,
e que ensinam os avós,
do tanto que há pra saber,
do tanto que há pra saber.



Eu e os meus pais,
Gostamos bem de animais,
Somos aqueles,
Que já não passam sem eles.

Gostamos bem de an ima is

Eu e os meus pais,
gostamos bem de animais,
Somos aqueles,
Que já não passam sem eles.

Encontrei na rua,
Um pequeno vira-lata,
levei-o para casa,
E curei a sua pata.

Mas tenho outro cão,
Que é grande brincalhão,
tenho também um gato,
Que não sai do seu recato.

O meu periquito,
Dá-se com o canário,
Tal como os peixes,
Se dão no aquário.

Tenho no jardim,
Grande diversidade,
Vivem em Liberdade,
numa comunidade.

Eu e os meus pais,
Gostamos bem de animais,
Somos aqueles,
Que já não passam sem eles.



Eu e os meus pais,
gostamos bem de animais,
Somos aqueles,
Que já não passam sem eles.

Quem gosta de animais,
E os trata com amizade,
Revela a sua bondade,

Sabe que eles são leais,
Não os trata com maldade,
Porque tem dignidade.

Fiquem todos a saber, 
Fiquem todos a pensar,
Os animais têm direitos,
que temos de respeitar.

Eu e os meus pais,
Gostamos bem de animais,
Somos aqueles,
Que já não passam sem eles.
Eu e os meus pais,
gostamos bem de animais,
Somos aqueles,
Que já não passam sem eles

Eu e os meus pais,
Gostamos bem de animais,
Somos aqueles,
Que já não passam sem eles.
Eu e os meus pais,
gostamos bem de animais,
Somos aqueles,
Que já não passam sem eles
Não passam sem eles.



Depois da escola,
Peguei na bola
E lá fui brincar,
Ah-ah-ah…

Parques e jard ins nunca 
são dema is

Mas eu não fui só,
Porque a minha avó,
Quis-me acompanhar.

Caminhando 
calmamente,
Lá chegamos finalmente,
Ao grande relvado,
Ah-ah-ah…

Minha avó cansada,
Ficou bem sentada,
Ali ao meu lado.

Não há confusão,
Trânsito ou ruído,
Não há poluição,
Está-se tranquilo. Parques e jardins,

Nunca são demais,
 juntam netos e avós,
mais os filhos e pais.

E longe de perigos,
Encontrei amigos,
Pra brincar e jogar,
Ah-ah-ah…Ali tudo é seguro,

E o ar mais puro,
Para respirar.



Famílias inteiras,
Arranjam maneiras,
de passar bem o tempo,
Ah-ah-ah…

Fazem coreografias,
Tiram fotografias,
Guardam cada 
momento.

Não há confusão,
Trânsito ou ruído,
Não há poluição,
Está-se tranquilo.

Parques e jardins,
Nunca são demais,
 juntam netos e avós,
mais os filhos e pais.

Não há confusão,
Trânsito ou ruído,
Não há poluição,
Está-se tranquilo.

Parques e jardins,
Nunca são demais,
juntam netos e avós,
mais os filhos e pais.

Parques e jardins,
Nunca são demais,
juntam netos e avós,
mais os filhos e pais.

Filhos e pais,
Filhos e pais.



É tão bom ouvir o Mar,
Numa Música sem notas,
Ver as ondas enrolar,
Os milhões de areias soltas.

Sa lvar o Mar

Gosto do Sol a brilhar, 
do azul do céu,
e das ondas do Mar,
E sei que a cor das bandeiras içadas,
na praia é pra respeitar. 

Eu não gosto da praia suja,
nem do lixo a flutuar,
quando me dirijo à água,
para nela me banhar.

Cá estamos nós a cantar,
Canções pra salvar o Mar,
E lembrar aos que não sabem,
Quem suja tem de limpar. Queremos a praia asseada,

Sem lixo a atrapalhar,
Ser limpo não custa nada,
O que custa é ver sujar.
Ser limpo não custa nada,
O que custa é ver sujar.

Das ribeiras e dos rios,
Todos temos de cuidar,
São os nossos desafios
Para não poluir o Mar.



Das ribeiras e dos rios,
Todos temos de cuidar,
São os nossos desafios
Para não poluir o Mar.

Gosto do Sol a brilhar, 
do azul do céu,
e das ondas do Mar,
E sei que a cor das bandeiras içadas na praia
é pra respeitar. 

As nossas praias são de todos,
Que as sabem utilizar,
Com civismo e com modos,
Deixam tudo a brilhar.

Cá estamos nós a cantar,
Canções pra salvar o Mar,
E lembrar aos que não sabem,
Quem suja tem de limpar.

Queremos a praia asseada,
Sem lixo a atrapalhar,
Ser limpo não custa nada,
O que custa é ver sujar.
Ser limpo não custa nada,
O que custa é ver sujar.

Cá estamos nós a cantar,
Canções pra salvar o Mar,
E lembrar aos que não sabem,
Quem suja tem de limpar.

Queremos a praia asseada,
Sem lixo a atrapalhar,
Ser limpo não custa nada,
O que custa é ver sujar.
Ser limpo não custa nada,
O que custa é ver sujar.



Naquele dia foi um dia de festa,
E fomos juntos limpar a floresta,
Connosco foram guardas e bombeiros,
E logo a seguir, os escuteiros.
Um bem comum
Não é só de um
É na verdade
Da comunidade,
Um bem comum
Não é só de um
É na verdade
Da comunidade.
Se és responsável e consciente,
Torna-te amigo do ambiente,
Agora já sabes que mensagem é esta,
Torna-te amigo da floresta,
E a missão de alertar para o perigo,
É o que eu deixo, é o que eu deixo, é o que eu deixo - 
agora é contigo. 

Agora é cont i g o

Bem animados fomos tratar,
De um bem que a todos pertence cuidar.

Se és responsável e consciente,
Torna-te amigo do ambiente,
Agora já sabes que mensagem é esta,
Torna-te amigo da floresta,
E a missão de alertar para o perigo,
É o que eu deixo, é o que eu deixo, é o que 
eu deixo - agora é contigo.



Bem animados fomos tratar,
De um bem que a todos pertence cuidar.

Agora já sei distinguir um pinheiro,
ou um sobreiro de um castanheiro.
A floresta tem pra nos dar,
sombras, frutos e o seu bom ar.

Dizem os sábios
que a cada um cabe,
Um dia na vida,
plantar uma árvore.

Dizem os sábios
que a cada um cabe,
Um dia na vida,
plantar uma árvore.

Se assim fosse, que bom que seria,
quantas florestas no Mundo haveria.

A prevenção,
É a solução,
para evitar,
O remediar.
A prevenção,
É a solução,
para evitar,
O remediar.

Mas que jornada tão divertida,
deixar a floresta mais protegida.

Se és responsável e consciente,
Torna-te amigo do ambiente,
Agora já sabes que mensagem é esta,
Torna-te amigo da floresta,
E a missão de alertar para o perigo,
É o que eu deixo, é o que eu deixo, é o que 
eu deixo - agora é contigo.



No alto da montanha,
Há um moinho de vento,
Que gira noite e dia,

No a l t o  da montanha

Mói a farinha branca,
Para fazer o pão,
Usando a sua energia.

Ninguém imagina,
Como é inesquecível,
pra quem vai lá cima,
essa experiência incrível.

Não percas nenhuma imagem,
Que te vai dando a paisagem,
Consoante a luz do dia.

Serpenteada pelo rio,
Que contorna como um fio,
De azul fantasia.

Vencer o desafio,
Do calor ou do frio,
Para ver a paisagem.

E quem me acompanha, 
Quando subo à montanha, 
É a minha coragem.

E quem me acompanha, 
Quando subo à montanha,
É a minha coragem.



E quem me acompanha, 
Quando subo à montanha, 
É a minha coragem.

E quem me acompanha, 
Quando subo à montanha,
É a minha coragem.

A dourar o horizonte,
É tão bonito de ver,
Já ao entardecer,
Esse belo pôr do Sol,
Que na linha do Mar,
Parece ir a deitar.

Ninguém imagina,
Como é inesquecível,
pra quem vai lá cima,
essa experiência incrível.

Ao fundo vejo um prado,
Viçoso e verdejante,
Onde pastam os cavalos,

No céu já iluminado,
As estrelas cintilantes,
Parecem querer chamá-los.

Refrão: 
Vencer o desafio,
Do calor ou do frio,
Para ver a paisagem.

E quem me acompanha, 
Quando subo à montanha, 
É a minha coragem.

E quem me acompanha,
Quando subo à montanha,
É a minha coragem.

Ninguém imagina,
Como é inesquecível,
pra quem vai lá cima,
essa experiência incrível.

Vencer o desafio,
Do calor ou do frio,
Para ver a paisagem.

E quem me acompanha,
Quando subo à montanha,
É a minha coragem.

E quem me acompanha, 
Quando subo à montanha, 
É a minha coragem.



Pra chegar às vossas casas,
Estas canções ganham asas,
Com um truque de magia,
Cada letra uma lição,
Um conceito, uma noção,
Que vos dá sabedoria.

A m inha esco l a  é  o  P laneta

Unidos como os irmãos,
Que nunca se querem sós,
Vamos dar as nossas mãos,
E unir a nossa voz.

Vós tendes engenho e arte,
Pra levar a toda a parte,
nas asas desta canção.
As mensagens que agora,
Levareis pela vida fora,
Com empenho e ambição.

E agora para acabar,
Vamos juntos relembrar,
Precisamente o refrão,
Da nossa primeira canção.

A minha escola é o Planeta,
A professora a luz do Sol,
E a biblioteca a Natureza.

Vou aprender com a borboleta,
Com a joaninha e o caracol,
Que toda a vida tem beleza,

A minha escola é o Planeta,
A professora a luz do Sol,
E a biblioteca a Natureza,



Vou aprender com a borboleta,
Com a joaninha e o caracol,
Que toda a ida tem beleza.

Sempre a cantar e a dançar,
Movidos p‘la confiança,
De quem sabe acreditar,
Num futuro de esperança.

Com toda essa energia,
Da tua imaginação,
Viverás com alegria,
Se seguires o coração.

E o coração te diz,
Para escutares o vento,
Voando livre e feliz,
Nas asas do pensamento.

A minha escola é o Planeta,
A professora a luz do Sol,
E a biblioteca a Natureza.

Vou aprender com a borboleta,
Com a joaninha e o caracol,
Que toda a vida tem beleza, 
que toda a vida tem beleza, 
que toda a vida tem beleza…
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