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Festa dos Bichos e A Casa do Zé



A Casa do Zé

2. 
BORBOLETA
DIREITOS RESERVADOS

A borboleta, a borboleta
É verde, amarela, azul e preta

Um belo dia uma lagartinha feia
Numa linda borboleta se transformou

O passarinho, o passarinho
É verde, amarelo, azul e vinho

 

3. 
ARARUNA
FOLCLORE

Eu tenho um pássaro preto Araruna
Que veio lá do Pará
Xô, Xô, Xô Araruna
Xô, Xô, Xô Araruna
Xô, Xô, Xô Araruna
Não deixa ninguém te pegar.

1. 
A CASA DO ZÉ 
DIREITOS RESERVADOS

Pra entrar na casa do Zé
Você tem que bater o pé
Mas você tem que bater palmas também
Batendo palmas, batendo o pé
Pra entrar na casa do Zé

Pra entrar na casa do Zé
Você tem que fazer careta
E você tem que coçar a barriga também
E faz careta, coça barriga
Pra entrar na casa do Zé

Pra entrar na casa do Zé
Você tem que dar um pulo
E você tem que ficar parado também
E dá um pulo, fica parado
Para entrar na casa do Zé

Pra entrar na casa do Zé
Você tem que dar um grito
E você tem que ficar calado também
E dá um grito 
Fica calado
Pra entrar na casa do Zé

Pra entrar na casa do Zé
Você tem que bater o pé
Mas você tem que bater palmas também
Batendo palmas, batendo o pé
Pra entrar na casa do Zé



A Casa do Zé

5. 
FLOR, MINHA FLOR
FOLCLORE

Flor, minha flor
Flor vem cá
Flor, minha flor
Laiá raia laiá

O anel que tu me destes
Flor vem cá
Era vidro e se quebrou
Flor vem cá
O amor que tu me tinhas
Flor vem
Era pouco e se acabou
Laiá raia laiá

6. 
DRIKA, A PREGUIÇA
PAULO BI

Drika, a preguiça adora cochilar
Ela fecha o olho e começa a roncar
Ela dorme deitada
Ela dorme em pé
Ela dorme sentada
Ela dorme até
Até pendurada no alto do coqueiro
Drika, a preguiça
Se espreguiça o dia inteiro.

4. 
CANTA SABIÁ
PAULO BI

O tatu-peba tá na toca 
Esperando o tatu- bola
Que ficou lá escutando o sabiá
O sabiá tá na maloca, no meio da embolada
Diante do desafio que fez pro lobo-guará

Canta, canta sabiá
Canta , canta pra tatu dançar

E esse lobo tá ficando enrolado, meio rouco, 
meio louco
Mas não para de uivar
É que no canto não existe nada igual
Tá pra nascer rival que dispute com sabiá.

Canta, canta sabiá
Canta , canta pra tatu dançar



A Casa do Zé

8. 
BONECO DE LATA 
DIREITOS RESERVADOS

O meu boneco de lata
Bateu com a cabeça no chão
Levou mais de uma hora
Fazendo uma operação
Desamassa aqui
Desamassa ali
Desamassa aqui pra ficar bom

O meu boneco de lata
Bateu com o nariz no chão
Levou mais de duas horas
Fazendo uma operação
Desamassa aqui
Desamassa ali
Desamassa aqui pra ficar bom

O meu boneco de lata
Bateu com a boca no chão
Levou mais de três horas
Fazendo uma operação
Desamassa aqui
Desamassa ali
Desamassa aqui pra ficar bom

O meu boneco de lata
Bateu com a barriga no chão
Levou mais de quatro horas
Fazendo uma operação
Desamassa aqui
Desamassa ali
Desamassa aqui pra ficar bom

O meu boneco de lata
Bateu com o pé no chão
Levou mais de cinco horas
Fazendo uma operação
Desamassa aqui
Desamassa ali
Desamassa aqui pra ficar bom.

7. 
O CARRAPATO
PAULO BI

Tava indo pra escola
Fui calçar o meu sapato
Quando olhei para o meu pé
O que vi?
Um carrapato
Ele tava no dedinho
Depois foi para o dedão
Para espantar o bichinho
Eu cantei essa canção

Sai carrapato
Larga do meu pé
Sai carrapato
Vou te matar com o meu chulé

O carrapato foi embora
Mas pulou no meu cachorro
E o coitado do Neném
Tá se coçando como um louco
É que o danado do bichinho
Trouxe junto a família
Um bando de carrapatinhos
Pra morar na sua barriguinha

Sai carrapato
Larga do meu pé
Sai carrapato
Vou te matar com o meu chulé



A Casa do Zé

9. 
CRIOULA
FOLCLORE

Eu fui no mato
Crioula
Pegar cipó
Crioula
E vi um bicho
Crioula
De um olho só
Crioula
Não era bicho
Crioula
Não era nada
Crioula
Era uma velha
Com a meia furada.

10. 
MANINHA
FOLCLORE

Você gosta de mim
Ô maninha!
Eu também de você
Ô maninha!
Vou pedir ao seu pai
Ô maninha!
Para casa com você
Ô maninha!

Se ele disser que sim
Ô maninha!
Tratarei dos papéis
Ô maninha!
Se ele disser que não
Ô maninha!
Morrerei de paixão
Ô maninha!

Palma, palma, palma
Ô maninha!
Pé, pé, pé
Ô maninha!
Roda, roda, roda
Ô maninha!
Abraça a quem quiser.



A Casa do Zé

11. 
HISTÓRIA DO MACACO
PAULO BI E DIREITOS RESERVADOS

Eu não sei se você sabe
Sabe, sabe
Da história de um macaco
Caco, caco
Foi a missa de tamanco
Manco, manco
Chegou lá caiu do banco
Caiu do banco

Eu não sei se você sabe
Sabe, sabe
Da história de um macaco
Caco, caco
Foi a missa de calção
Ção, Ção
Chegou lá caiu no chão

Eu não sei se você sabe
Sabe, sabe
Eu não sei se você sabe
Sabe, sabe
Da história de um moço
Que chupou a manga e engoliu o caroço

Da história de um menino
Nino, nino
Foi a praia de cueca
Eca, eca
E sentou na perereca.

12. 
ESTOU PRESA
FOLCLORE

Estou presa, meu bem 
Estou presa
Estou presa por um cordão
Me solta, meu bem
Me solta
Me solta meu coração

Lá vem a Lua saindo
Com três estrelas do lado
A do meio vem dizendo que o Paulinho 
 tem namorada

Eu escrevo a letra C 
Por ela tenho paixão
Com ela posso escrever
Cléa no coração

Estou presa, meu bem 
Estou presa
Estou presa por um cordão
Me solta, meu bem
Me solta
Me solta meu coração

Lá vem a Lua saindo
Com três estrelas do lado
A do meio vem dizendo que o Leandro 
 tem namorada...



Festa dos Bichos

1. 
RAP DO TATU
PAULO BI

Eu sei uma brincadeira
Todo mundo vai gostar
É fácil de aprender, é só me escutar
Eu vou me esconder, quero ver quem vai me achar

No buraco do tatu
Na toca do tamanduá

Encontrei a formiguinha procurando um lugar
Que fosse bem seguro pra poder escapar

Da fome do tatu 
Da língua do tamanduá

Por isso criançada se for passar por lá
Na floresta encantada cuidado é bom tomar

Com a mordida do tatu
O abraço do tamanduá

No buraco tatu 
Na toca do tamanduá

2. 
MORDIDA DE ABELHA
HAMILTON E JU CATETE

Veio uma abelha
Fazendo um zumzumzum
Me deu uma mordida no bumbum
Ai ai ai gritei de tanta dor
Que até acordei o meu avô

De tanto gritar ai ai ai ai ai 
Levei uma bronca do meu pai
Abelha danada não sabe o que fez
Fiquei sem sentar mais de um mês.

3. 
NENÉM
HAMILTON CATETE

Eu tenho um cachorro vira-lata
Que se chama Neném
Ele late
Au au
Ele pula
Corre, corre também

Neném é muito levado
Mas nunca morde ninguém
Quando ele fica zangado
Ele pula, late e rosna também.
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4. 
O ELEFANTE
HAMILTON CATETE

O elefante vinha andando
Na floresta devagar
Deu uns passos para frente Sá Dona
Aí teve que parar
Parou!
Porque ele viu um rato
Que corria pelo chão
O elefante levou um susto daqueles
Quase morreu do coração

E o elefante pula pra frente
E o elefante pula pra trás
E o elefante pula pro lado
Com pavor do roedor
E o elefante agora corre pra frente
O elefante corre pra trás
O elefante corre pro lado
Com pavor do roedor.

5. 
PAPAI JACARÉ
PAULO BI

Um garoto esperto
Papai jacaré
Descendo numa onda de shortinho ou de terno
Papai jacaré
Faz você sorrir

“Anarcriar”certo
Papai jacaré
Topete solto ao vento
De sandália no inverno
Em alta maré
Estar bem feliz

Relógio sem ponteiro
Fazer barba sem espelho
Androide servindo café
Bigodinho vermelho que o broto acha exagero
Mas é como a vovó lhe quer
Papai jacaré.
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8. 
A  PULGA SAPECA
HAMILTON E JU CATETE

Veio uma pulga
Muito sapeca
Deu um pulo e entrou na minha cueca
Cadê essa pulga que eu não acho?
Será que é pulga fêmea?
Será que é pulga macho?

Coça aqui, coça ali
Cuidado pra essa pulga não fugir
Coça aqui, coça lá
Toma cuidado pra essa pulga não escapar.

9. 
JAZZ DA TARTARUGA 
PAULO BI

É bonitinho a tartaruga dormindo
Fecha os olhinhos, guarda o pescocinho

Dorme, dorme, dorme tartaruga
Dorme, dorme, dorme numa boa
Dorme, dorme, dorme, tartaruga se esconde
Que o jacaré tá na lagoa.

6. 
MACACA COUNTRY 
PAULO BI

Corre, corre, corre
Pega, pega, pega
Corre, corre, corre
Pega a macaquinha que roubou
A minha bananinha

Ela é levada muito esperta
Pegou a fruta e saiu toda sapeca
No dia em estiver com a macaca 
Seguro essa danada pelo rabo.

7.
MOSQUITO
HAMILTON E JU CATETE

Lá vem o chato do mosquito
Zumbir de novo no meu ouvido
Lá vem o chato do mosquito
Zumbir de novo no meu ouvido

Sai pra lá mosquito 
Seu bicho enjoado
Que eu já estou ficando agoniado
Sai pra lá mosquito
Se eu te pego, eu te pico
Pra que deixes de fazer meu ouvido de penico.
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10. 
TARTARUGA COM CRIANÇA SOFRE
HAMILTON CATETE

Lê Lê Lê 
Lê Lê Ô
É a tartaruga que vem lá sim senhor

Ela traz a casa nas costas
Anda devagar pois de correr ela não gosta
E a sua casa é dura que nem cofre
Pois com criança a tartaruga sofre.

11. 
O TOMATINHO VERMELHO
HAMILTON CATETE

O tomatinho vermelho
Rolou, rolou, pelo chão
Caiu no meio da rua
Aí veio um caminhão

O tomatinho morreu
Nana, nadinha sobrou
Coitado do tomatinho
Ketchup ele virou.

 
12. 
O TUBARÃO
PAULO BI E DIREITOS RESERVADOS

Zip zip zap
Lá vem o tubarão
Zip zip zap corre mais que um caminhão
Corre peixinho, se esconde siri
Foge camarão 
Lá vem o tubarão.


