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Emoções

De coração misturado
Está uma grande confusão

Preciso de uma ajuda
Quero arrumar pois então

De vermelho fico zangado
Que grande irritação

Preciso beber o verde
Para acalmar o coração

Refrão:

Separo bem as cores
Para as poder guardar

Cada uma das emoções
Vai para o seu lugar

Quando o Preto me envolve
E me deixa sem certeza
O azul vem de seguida

OH que chegou a tristeza

Faltam só duas cores
De mãos dadas podem estar 

Amarelo de alegria
E o Rosa para amar 

Refrão:

Separo bem as cores
Para as poder guardar

Cada uma das emoções
Vai para o seu lugar
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A Magia
do Natal

De barbas branquinhas
É o Pai Natal

Traz amor e sorrisos
Nesta época especial

No saco vermelho
Transporta alegria
Não é imaginação
Mas pura magia

Refrão:

OH oh oh
Vamos lá cantar

OH oh oh
É o pai Natal

OH oh oh
Vamos lá brincar

Para festejar
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A Flor

Com muito amor eu vou regar
Chamo o sol para aquecer

Basta saber cuidar
Esperar para florescer

Pétala a pétala vai esticar
Quando o caule a segurar

Que está preso na raiz
É a flor a espreitar

Refrão:
Com minhas mãos eu vou deitar

A vida na terra faz crescer
Basta sempre acreditar

Que da semente a flor vai nascer

Parece um jogo com certeza
Com a semente a se esticar

Para mostrar a beleza
Que a união faz brilhar

Refrão:
Com minhas mãos eu vou deitar

A vida na terra faz crescer
Basta sempre acreditar

Que da semente a flor vai nascer (bis)
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Vamos Jogar
com Kiitos?

Agora no lugar
Está na hora de dançar

Vamos imaginar
A música vai começar

Tenho imaginação
Para ser o que eu quiser

Dentro desta canção
Faço o que o kiitos disser

Refrão:
Aquece bem o corpo

Abano a cintura
De um lado para o outro
Está na hora da aventura

(Parte em Inglês)

• Imagina que és uma árvore

Cola os pés no chão
Os braços para o lado
O vento sopra devagar

Não saias do lugar

Os dedos eu sacudo
São as folhas as dançar

A música do vento
Braços todos a abanar 

(dançar)

Refrão:

• E agora vamos imaginar que és 
um peixinho a nadar

As ondas muito fortes
Fazem rodopiar

Fico um pouco tonto
Mas não saio do lugar

Abano a cauda toda
Com os braços a nadar

Vem uma onda forte
Salta mas devagar

Refrão:

• E agora és um passarinho 
muito pequenininho

Saltito no meu ninho
Dou às asas sem parar

Abano o meu bico
Não paro de dançar

Refrão:

• E está a fica muito calor, 
quente quente quente

Estou quente, quente, quente
Ponho os braços no ar
Abano o corpo todo
Sou o fogo a dançar

• E agora amiguinho,
agora in english
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A quinta de encantar

A quinta ao Acordar
A quinta de encantar

Nos caminhos da nossa 
quinta

Amigos vais encontrar
Com histórias engraçadas.
Que têm para nos contar

(isto contado /falado)

O sol vem-nos dizer
Está na hora de acordar

Com raios a brilhar
O galo começa a cantar

(Refrão)
O dia vai começar

Nesta quinta de encantar

Da vaquinha tiro o leite
Da galinha o ovo vou esperar

Ouve-se ao longe a balir
São as Ovelhas a cantar 

(falado)

Bom dia Burro António (falado)
Que se põe logo a dançar

Vamos lá ginasticar
Diz a pata Sofia a grasnar 

(falado)

(Refrão)
O dia vai começar

Nesta quinta de encantar

O Gatão vai acordar
A nossa amiga Rosita

De cor-de-rosa se veste
A nossa porquinha catita

O malandro do cão gil
Começa o dia a ladrar

Chama o cavalo Gingão
Vamos lá passear. 

(Refrão)
O dia vai começar

Nesta quinta de encantar
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A minha
Família

A família é especial
Juntos sempre estamos

Pais, irmãos e avós
Sorrimos cantamos e falamos

Todos os dias são especiais
Porque há amor no ar
Com tristeza e alegria

É sempre possível sonhar

Refrão:

Gosto da minha família
Com ela posso brincar
Gosto da minha família

Ela sabe-me amar
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Amizade

O que é a amizade
Perguntaram lá escola
Brincar correr e saltar
E também jogar à bola

Refrão:

Ser amigo
Ter amigos
É tão bom

Faz-me feliz!
Faz-me feliz!

Inventar mil brincadeiras
Ajudar-te a levantar

Irmos sempre de mãos dadas
Quando vamos passear
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O Verão

O verão é uma alegria
Muitas festas à noitinha.
Vou com a minha família,
Ouço aquela musiquinha.

Não posso esquecer a praia
E as ondas a rebentar.
Brinco muito na areia

E dou mergulhos no mar.

Refrão:

Gosto muito do verão
E o céu muito azulinho.
Uso calções e chinelos

Para me sentir fresquinho.
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Corky
Avioneta

Bem colorido
Despenteado
Sou cientista

 
Muito educado

Sou desportista
Desajeitado
Muito guloso

Mas engraçado

Refrão:

Corky Corky
Corky Avioneta

Sonho com experiência
Ao andar de bicicleta

Corky Corky
Corky Avioneta

Sonho com experiências
Ao andar de bicicleta
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Lily Chocolate

ChoChoChoChoChocolate
ChoChoChoChoChocolate

If you don´t know
How to cook

Come whit me and
Bring your book

Cooking is so much fun
Healthy food on the run  (2x)

Lily Chocolate is my name
Healthy cooking is my game

I´m not here for the fame
I´m the cooking dame

I´m not here for the fame
I´m the cooking dame.

ChoChoChoChoChocolate
ChoChoChoChoChocolate
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Miss Pula Pula

Sou miss Pula Pula
Tua nova amiguinha

Comigo ninguém senta
Comigo ninguém senta

Sou miss Pula Pula
Tua nova amiguinha

Comigo ninguém senta
Comigo ninguém senta

Tantos jogos para fazer
Não te esqueças de aprender

Que ganhar ou perder
Vai-te fazer crescer

Tantos jogos para fazer
Não te esqueças de aprender

Que ganhar ou perder
Vai-te fazer crescer

Refrão:

Vamos correr
Go, go, go, go, go

Vamos saltar
Jump, jump, jump, jump,  jump

Vamos virar
Right left right left
Daqui até à lua (2x)
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Miss Poppy

Hiking and exploring
Animals, rocks and plants

Life is never boring
With Miss Poppy and her friends

Miss Poppy, Miss Poppy
Come with me
Let’s be free.

Exploring in the woods
Watching flying birds
Sailing down the river

Sharing peaceful words

She´s Fearless
Ohhh yeahhh
Adventurous
Oh yeahhhh
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O segredo
da Tartaruga

Quando o teu corpo te chamar
O coração tens de escutar

O segredo está em ti
Só tens de respirar

Cheiro a flor que traz a calma
Sopro o vento apago a chama

In and out you have to breathe
Scent the flower, blow the flame
In and out you have to breathe

It`s a secret you can tame.

Vamos segurar a flor e a vela
Vamos cheirar a flor e apagar a vela

Cheirar a flor e apagar a vela

Guardo-me dentro de mim
Vou aprendendo a olhar

Canto sorriso, vou acalmar
Na minha carapaça vou ficar
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