Dança do Lino

Autoria: Martina, Renato Freitas e Batalha
Agora você vai aprender a dançar com o Lino
Você vai ver como é fácil
Quem quer brincar de dançar com o Lino
Chegue bem pertinho que eu vou ensinar
Vem, eu vou mostrar como é que se faz
Um passinho pra frente, um passinho pra trás
Lino toca violino,
Lino vem dançar com o Lino
Sacode os braços, pra trás e pra frente
Mostre um sorriso, mesmo sem dente
Pra continuar espere um pouco
Um passinho pro lado, um passinho pro outro
Lino toca violino,
Lino vem dançar com o Lino
Põe a mão na cabeça, dê uma voltinha
Mas não se esqueça da nossa dancinha
Levante os ombros e abra os braços
Vem cá agora e me dê dá um abraço!
lá, lá, lá, lá lá lá lá
Isso, um abraço bem apertado
lá, lá, lá, lá lá lá lá (3x)
Lino toca violino,
Lino vem dançar com o Lino
lá, lá, lá, lá lá lá lá (4x)

Batuque Diferente

Autoria: Martina, Renato Freitas e Batalha
Que som é esse que vem lá da floresta?
É um batuque diferente com ritmo de festa!
Que som é esse que vem lá da floresta?
É um batuque diferente, é o som da Zoorquestra!
Vou contar pra vocês
Como a história começou
Num batuque um novo som
Da barriga do Tom Tom
Tom Tom é muito engraçado
Com o seu corpo bem grandão
Come muito todo dia
Pra aumentar seu barrigão!
(Refrão)
Vai Tom Tom!
Quando abro meu bocão
Vou batendo meu tambor
Todos ficam encantados
Com a minha voz que treme o chão!
Numa noite ele dormia
E sonhava com a festa
Tom Tom nessa fantasia
Foi montar sua orquestra
(Refrão)
Tom Tom faz rufar o tambor
Dessa barriga com vigor!
Parará, parará, parará. Parará Tim bum
Parará, parará, parará. Parará Tim bum
E vieram tantos bichos
Pra tocar na sua orquestra
E assim naquele dia
Se formou a Zoorquestra
(Refrão 2x)

Toc, Toc, Toc: Clavinha no Sapateado
Autoria: Martina e Batalha

Toc, toc, toc, nesse barulhinho,
Toc, toc, toc, batendo o pezinho (Refrão) (2x)
Lá vem a Clavinha, muito engraçadinha
Adora passear e também sapatear
Um bom motivo pra sorrir e aprender
Batendo o pezinho você vai entender
(Refrão)
Lá vem a Clavinha, muito engraçadinha
Adora passear e também sapatear
Um bom motivo pra sorrir e aprender
Batendo o pezinho você vai entender
(Refrão)
Todo mundo olha você
Seu jeitinho alegre e feliz
Sapateando o toc, toc perfeito
Vai dançando e fazendo assim
Pra você aprender
É só seguir a canção
A Clavinha no sapateado
Vai ganhar o seu coração! (3x)

Samba, Rock e Baião
Autoria: Martina e Batalha

Nesse samba rock eu vou te mostrar
A turma toda rebolando no salão
E nessa batidinha é só começar
Batendo o pandeirinho com a palma da mão
Ouça como é bom de balançar
Quando a Zoorquestra misturar
Samba, Rock e Baião (Refrão 1)
A Mara na maraca vai te conquistar
Batera na cuíca faz a percussão
Tom Tom bate o tambor e a Gaita o violão
Clavinha na sanfona toca o coração
(Refrão 1)
Tem o Pandeiro
E a Guitarra
Tem o Tambor
E a Maraca
Faça da folia sua festa
Chame a galera pro salão
Embale nesse som com a Zoorquestra
Samba, Rock e
Baião (Refrão 2)
(Refrão 2)
Samba, Rock e
Baião (2x)

Maestro Tom Tom

Autoria: Martina, Renato Freitas e Batalha
Ele é todo atrapalhado
Brincalhão, desengonçado
Sua batuta faz canção
Mexe com o coração
Tom Tom faz som
Meu Maestro favorito
Deixa tudo mais bonito
É o Tom Tom, Tom, Tom Tom...
É o Tom Tom, Tom, Tom Tom...
É o Tom Tom, Tom, Tom Tom...
É o Tom Tom! (Refrão)
Tom Tom pensa que o som
Nasce de um ding dong
Não pense que ele é biruta
Faz loucuras com a batuta
(Refrão)
Ele é desajeitado
Sempre apronta confusão
Faz da Zebra um teclado
Xilofone do pavão
(Refrão)

Cantando no Chuveiro

Autoria: Martina, Renato Freitas e Batalha
Pra ficar limpinho
Um banho eu vou tomar
Jogo água na cabeça
E shampoo pra ensaboar
Pego o sabonete
E desço pro corpinho
Eu canto no chuveiro
E tomo um banho gostosinho
Chuá, chuá, chuá,
Esfrego bem o pé
Pra ficar limpinho e sem chulé
Depois pra terminar
Um creminho eu vou passar
E um beijinho da mamãe eu vou ganhar (Refrão)
Pra ficar limpinho
Um banho eu vou tomar
Jogo água na cabeça
E shampoo pra ensaboar
Pego o sabonete
E desço pro corpinho
Eu canto no chuveiro
E tomo um banho gostosinho
(Refrão)
Lá, lá, lá, lá
Lá, lá, lá, lá
(Tom Tom) Que delícia de banho
Todo mundo bem limpinho
Não esqueça das dobrinhas
E também do seu bumbum, pra tirar o cheirinho de pum...
Lave bem as orelhinhas hein.
(Refrão)

Contando até 10: Funk Infantil
Autoria: Martina e Batalha
Vamos contar até 10?
Vem, é fácil de aprender
Contar os meus amigos começando por você
Vem, é todo mundo dez
Eu conto um a um só pra não te esquecer
Um, dois, três
Eu vou contando até chegar a sua vez
Quatro, cinco, seis
Mais um pouquinho e eu mostro pra vocês
Sete, oito, nove
Eu quero ter muitos amigos pra cantar
Dez, é todo mundo dez
Dançando e contando nesse funk nota dez
Um, dois, três
Quatro, cinco, seis
Sete, oito, nove
E nesse funk todo mundo é nota dez
(Repete do início)

Férias de Verão

Autoria: Martina e Batalha
Brisa e areia envolvendo o verão,
Sinta o sol na mais linda estação!
Nossas férias vão chegando
Muita alegria ao ver o mar
Olha a Lira se arrumando
Veja o brilho em seu olhar
Não esqueça de levar na sua malinha
Tudo que a mamãe recomendou
Leve a bola, a raquete e a sandalinha
Não esqueça de usar o protetor (Refrão)
Olhe o coqueiro a sombra que dá
Fique no embalo, vamos brincar
Dance na areia, vibre e sinta seu calor
A Mara faz zoom zoom com alegria embalando com a Lira dando um toque de
amor.
(Repete do início)
(Refrão)
A Mara faz zoom zoom com alegria embalando com a Lira dando um toque de
amor.

Brincar de Cantar

Autoria: Martina e Batalha
Vamos brincar de cantar
Você vai ver como é bom
Solte sua voz, vamos lá
Basta entrar nesse tom
Mã, mã, mã, mã, mã
Pa, pa, pa, pa, pa
Entre no ritmo assim
Cantando mã, mã e pa, pa
Solte sua voz quero ouvir
Vamos brincar de cantar
Mã, mã, mã, mã, mã
Pa, pa, pa, pa, pa
(Repete do inicio)

Dia de Festa: Tema da Zoorquestra
Autoria: Martina e Batalha

Hoje é um dia feliz
Os bichos e a Zoorquestra
Um mundo mais lindo pra mim
Crianças num dia de festa
Tuca, Lino e Tom Tom
Tuba, Lira e Clavinha
Todos nesta sintonia
Porque a Zoorquestra vai tocar assim
Hoje é um dia feliz
Os bichos e a Zoorquestra
Um mundo mais lindo pra mim
Crianças num dia de festa
Gaita, Lelê e Xiló
Banjo, Mara e a turma
Todos nesta sintonia
Porque a Zoorquestra vai tocar assim

O Fantástico Xiló

Autoria: Martina, Renato Freitas e Batalha
Veja lá, espia só
Preste muita atenção
O fantástico Xiló
Um autêntico pavão (Refrão)
Veja lá, espia só
Preste muita atenção
Ele toca xilofone
Com sua cauda de pavão
(Refrão)
Veja lá, espia só
Preste muita atenção
Quando a cauda se abrir
Para não cair no chão!
(Refrão)
Veja lá, espia só
Preste muita atenção
Sem mistérios revelar
O que tem no coração

Mamãe Maravilha

Autoria: Martina e Batalha
(Falado) Mamãe, essa canção foi feita pra você!
Quando eu era sementinha, um grão de areia, um sopro de amor
Seu ventre me deu vida e força, me alimentando e dando seu calor
Senti seu coração batendo, o tempo todo junto com o meu
Agora vejo no seu rosto a vida linda que vamos viver
Hoje com o seu carinho, no seu colinho eu quero adormecer
No seu sorriso eu encontro, a luz que guia o meu amanhecer
Por isso eu fiz essa canção, pra te contar e dizer
No mundo não há mãe melhor que você
Mamãe Maravilha
Força e amor,
Teu toque transforma o perfume da flor
Mamãe Maravilha
Eu amo você
Meu mundo é melhor com você! (Refrão)
Hoje com o seu carinho, no seu colinho eu quero adormecer
No seu sorriso eu encontro, a luz que guia o meu amanhecer
Por isso eu fiz essa canção, pra te contar e dizer
No mundo não há mãe melhor que você
(Refrão)
(Falado) Obrigado mamãe. Te amo!

Natal da Zoorquestra
Autoria: Martina e Batalha
É Natal, é Natal
O menino vai nascer
Uma estrela vai brilhar
E a Terra iluminar
Coloquei meu sapatinho na janela e vou torcer
Que um lindo presentinho vou ganhar
É Natal, é Natal
Uma festa pra você
O Papai Noel virá
Não importa o que vai dar
O que vale nesse dia é o amor que vai chegar
E vem com a Zoorquestra festejar
É Natal, é Natal
O menino vai nascer
Uma estrela vai brilhar
E a Terra iluminar
Coloquei meu sapatinho na janela e vou torcer
Que um lindo presentinho vou ganhar
É Natal, é Natal
O menino vai nascer
Uma estrela vai brilhar
E a Terra iluminar
É Natal, é Natal
Uma festa pra você
O Papai Noel virá
Não importa o que vai dar
O que vale nesse dia é o amor que vai chegar
E vem com a Zoorquestra festejar

Arraiá da Zoorquestra

Autoria: Cecílio Nena, Batalha e Martina
(Falado)
Aí pessoar... vai começar a festança...se prepara Tom Tom...
Olha a Lira, ela está de noiva... tá a coisa mais linda!
No arraiá da Zoorquestra tem enfeites no salão
Bandeirolas, bandeirinhas é festa de São João
Na quadrilha os sanfoneiros tocando forró baião
Na barraca tem comida pra encher o barrigão
(Bridge)
Calça velha, chapéu de palha
Bigode de caipira
A menina faz a trança, pinta o rosto, ela dança com seu vestido de chita
(Refrão) 2x
No balancê, no balançá.
Quando eu grito anarriê
(Coral) ANARRIEEEEÊ
Você pode levantar.
No balancê, no balançá.
Toca a moda sanfoneira a Zoorquestra quer dançar.
(Falado)
É São João, vem pra festança da Zoorquestra...
Lá vem a chuva... é mentira!
(Bridge)
(Refrão) 2x

Capitão Papai

Autoria: Cesar Augusto, Batalha e Martina
Fechem os olhos eu vou contar até três... 1, 2, 3,
Quem é seu herói favorito, pergunto outra vez.
Fechem os olhos eu vou contar até três... 1, 2, 3,
Quem é seu herói favorito, pergunto a vocês.
Quem é que me leva pra cama e conta histórias até eu dormir
E quando acordo assustado tá sempre do lado cuidando de mim
Quem é que me compra sorvete, me leva contente pra passear
Enquanto no game ele vibra e joga comigo e me deixa ganhar
(Refrão)
Quem é? Quem é?
Esse meu Super Herói, ai, ai, ai.
Quem é? Quem é?
É o Capitão Papai
Quem é que me leva de carro e passeia comigo pelo quarteirão
Quem é que me chama de amigo e afasta o perigo de assombração
Quem é que me leva pra escola, depois me ensina a fazer a lição
E diz que eu sou sem medida, a força e a vida do seu coração.
(Refrão)
(Refrão)
(Refrão)

