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Listagem dos Enunciados 

lápis 
harpa 
saltar 
saltar 
saltar 
saltar 
marchar 
marchar 
lápis 
lápis 
Miguel 
verde 
lápis 
verde 
três 
escuro 
escuro 
garfo 
garfo 
três 
chinês 
Inês 
mar 
pau do chinês 
bola verde, bola amarela 
carne 
cair 
parvo 
parvo 
o Tito é parvo 
os olhos da Mara são da cor 
do mar 
os olhos da Mara são da cor 
do mar 
os olhos da Mara são da cor 
do mar 
os olhos da Mara são da cor 
do mar 
o vovô é parvo não levou a 
menina no carro 
carne 
chinês 
Inês 
carro verde 
garfo 
casca 
carta 
diz 
a bibi é parva 
jardim 
a mamã tem olhos verdes 
a mamã tem olhos verdes 
a mamã tem olhos verdes 
está um carro verde ali 
está um carro verde ali 
mamã, o mar tem espuma. 
Tanta 
mamã, o mar tem espuma. 
Tanta 

a Mara está nua 
azul 
azul 
adeus 
carne 
erva 
calça 
quarto 
carne 
truz-truz 
truz-truz 
barco 
mamã há pás 
desligar já 
desligar já 
a Mara quer o colo da mamã 
sim, está 
a Mara quer ir ao céu de 
avião 
a Mara quer ir ao céu de 
avião 
desculpa 
desculpa 
desculpa 
desculpa 
carro verde ali 
não, vamos à bola 
olhos maus 
olhos maus 
escadas 
escadas 
tantas amarelas  
tantas amarelas  
não, está ali 
mais 
o carro da mamã não está 
arranjar 
parva 
pai, filho, espírito santo, 
amen 
gosto mais do ó-ó da Heidi 
gosto mais do ó-ó da Heidi 
chifres 
colher de pau 
colher 
colher 
no sofá para ver o Fimbo 
mais Noddy 
mais 
mais 
sapatos azuis 
sapatos azuis 
colher de pau bebé 
a amarela está bom, a azul 
não 
três 
dez 
sol 
flor 

seis 
a Mara faz ó-ó no quarto da 
mami 
a Mara faz ó-ó no quarto da 
mami 
flor ao sol 
flor ao sol 
a estrela sim 
está bom 
ao pé das casas 
ao pé das casas 
mais 
mami, a Mara põe no bolso 
a Mara vai ver passar os 
aviões 
a Mara vai ver passar os 
aviões 
a Mara vai ver passar os 
aviões 
a Mara vai ver passar os 
aviões 
Margarida 
a Ana tem duas mamãs 
a Ana tem duas mamãs 
este fumo da Mara 
sai papéis 
papéis 
mamã, o estore 
torto 
esponja 
festinha 
fria não, quente não, morna 
estou aqui 
a Mara quer a colher verde 
a Mara quer a colher verde 
a Mara quer a colher verde 
mami faz 
colher de pau 
os pés, mami, os pés 
os pés, mami, os pés 
os pés, mami, os pés 
os pés, mami, os pés 
flor 
pés 
susto 
os pais 
os pais 
parvo 
a sombra está em pé 
a mami está toda suja 
a Mara vira, a Mara não 
entorna 
estou aqui 
duas casas 
ai, o bicho morde 
garfo 
duas 
serve 
serve 
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duas casas 
dois 
está 
estou 
fralda 
Miguel 
Miguel 
sapo verde 
faz 
a Mara espera o autocarro 
festinha 
pôr pilhas 
pôr pilhas 
todas da Mara 
luzes 
tantas 
comprar o carro do Noddy 
está aqui 
história 
história 
Jorge 
a mamã não faz barulho 
Jorge 
a Mara ajuda a mamã a tirar 
falta a mami 
borbulha 
borbulha 
o bicho morde 
ursinha Teresa 
borbulha 
óculos 
testa 
não serve 
palmilha 
dois 
duas 
susto 
a Mara faz cocó aqui 
mamã, mais! 
pela outra porta, pela outra 
porta 
pela outra porta, pela outra 
porta 
outra azul, outra amarela 
mamã espera, a Mara vai 
cócegas 
grande salto 
deita todas 
Gil 
corda 
tantas 
a Mara entra no parque 
fica bem aberto 
falta a Heidi 
falta a Heidi 
chifres 
óculos de vidro 
morde 
torto 
a Mara tem cuidado com os 
óculos de vidro 

a Mara tem cuidado com os 
óculos de vidro 
abre isto 
morde 
mamã, a Mara vai ao parque 
o carro tem pilhas 
mamã, está aqui, está aqui 
mamã, está aqui, está aqui 
tira os óculos 
tira os óculos 
sim, são flores 
flores cima 
olhos 
isto 
a Mara não tem óculos; 
brancos não 
a Mara não tem óculos; 
brancos não 
sem pilhas 
a Mara tem asas, a Mara é 
um anjo 
isto é lindo 
a Mara tem cuidado com os 
óculos de vidro da mamã 
a Mara tem cuidado com os 
óculos de vidro da mamã 
não põe alto 
fica bem nos olhos da Mara 
fica bem nos olhos da Mara 
nunca tirar a  mão da mami  
serve 
três 
ó urso grande, parti o urso 
bebé 
ó urso grande, parti o urso 
bebé 
ó urso grande, parti o urso 
bebé 
quarto 
ainda vai parque 
a Mara vai ao parque 
ai que volta! 
dois 
parque 
a perna para baixo 
já está 
a Mara leva isto para a mesa 
falta um 
chover 
falta um 
serve 
a Mara faz barulho, o Tito já 
vem 
o Tito faz miau 
vamos 
mami, o melro 
mais 
morde 
Buscas 
Buscas 
tu vais 
urso 

Buscas 
Buscas 
Marta 
gosta 
faz ó-ó Nené que a mamã já 
vem 
três 
respira fundo 
a Mara não dorme 
três 
papéis 
papel 
Marta 
lápis 
dois 
mami arco-íris 
mami arco-íris 
abre só o portão 
cheira mal 
mamã, mais água 
o Dingo faz cocó 
a Mara salta 
acorda 
não, está mal 
não, está mal 
caracol 
mamã, a Mara vai ao 
shopping, já acordou 
acordou 
a Mara vai correr tanto 
espera 
está bom 
a Mara quer a mota. A Mara 
quer a mota 
a Mara quer a mota. A Mara 
quer a mota 
tantos chutos 
tantos chutos 
a Mara vai correr 
cogumelos 
falta creme 
tão alto 
barcão grande 
olhos 
a Mara sem óculos não vê 
outros da mamã, outros da 
Mara, outros da vovó 
outros da mamã, outros da 
Mara, outros da vovó 
outros da mamã, outros da 
Mara, outros da vovó 
a Mara põe os óculos de sol 
a Mara põe os óculos de sol 
a Mara põe os óculos de sol 
os óculos já servem no pé 
os óculos já servem no pé 
os óculos já servem no pé 
a Mara vai com os óculos de 
sol 
a Mara vai com os óculos de 
sol 
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a Mara vai com os óculos de 
sol 
pão, queijo, carne, alface, 
feijão. A Mara gosta 
pão, queijo, carne, alface, 
feijão. A Mara gosta 
pão, queijo, carne, alface, 
feijão. A Mara gosta 
a carne do vovô pica a Mara 
a Mara faz ó-ó de dia 
a Mara dorme de dia 
guarda-chuva 
é o balde 
mamã, a Mara leva isto 
corda 
está a chover 
está a chover 
levanta as asas 
levanta as asas 
está sol 
está sol 
dói os pulmões 
dói os pulmões 
dói os pulmões 
está frio 
não, está quente 
a casa não tem água. A casa 
está fechada 
barco grande 
uma flor 
guarda-chuva 
algodão 
algodão 
a Mara tira os chinelos da 
mami 
a Mara tira os chinelos da 
mami 
a Mara não vê nada sem 
óculos 
tanto escuro 
algodão 
algodão 
algodão 
não me apanhas 
a Mara quer a pedra 
a Mara está presa 
a Mara está presa 
a mamã está presa 
garfo 
colans 
caíram todos os livros 
caíram todos os livros 
caíram todos os livros 
pestana 
está quentinha 
a Mara dorme um grande ó-
ó. A Mara acordou 
a Mara dorme um grande ó-
ó. A Mara acordou 
pernas para o ar 
pernas para o ar 
pernas para o ar 

algodão 
algodão 
viva, já está 
tão alto 
pêlo da perna 
disco 
faz 
barco lindo 
a mami fez 
mamã, faz miau 
dois 
espelho 
espelho 
maminhas à vista 
maminhas à vista 
a Mara quer um balão 
mais alto 
mais alto 
vai para ao pé da estrela 
grande 
história 
abre o estore 
anel 
conta uma história 
a Mara não vê nada. Há sol 
dentro de casa 
mais 
mamã, conta uma história 
não, ainda volta 
chover 
faz o pino 
ossos 
susto 
a Mara desce 
a Mara salta 
estrela 
ar 
estore 
a mami apanha mais 
partiu 
coisas lindas 
coisas lindas 
a Mara não quer 
porco 
fuminhos 
ainda não serve 
ainda serve 
está lindo 
não, por aqui 
a mami apanha mais pedras 
a mami apanha mais pedras 
falta o menino aqui 
a Mara não vê, está tão 
fundo 
o olho da mamã é azul 
ar 
a Mara quer ir à praia, a 
Mara quer 
a Mara quer ir à praia, a 
Mara quer 
a Mara quer ir à praia, a 
Mara quer 

tantas pedras 
tantas pedras 
a bebé está nua 
a Mara vai ao mar 
a água está tão quente 
dor de cabeça 
desce e sobe 
a Mara quer o cesto 
a Mara quer o cesto 
as patas tão sujas 
as patas tão sujas 
as patas tão sujas 
a perna está murcha 
a perna está murcha 
a perna está murcha 
está preso 
a Mara quer o carro bebé 
a Mara lê a história 
falta uma bola 
pintinhas 
a Mara tem óculos 
castanho 
tem pingos 
a Mara tem cuidado com a 
escada 
a Mara já sabe abrir e fechar 
a Mara já sabe abrir e fechar 
o Tito fugiu com as patas 
sujas 
o Tito fugiu com as patas 
sujas 
o Tito fugiu com as patas 
sujas 
a Mara chama a chucha: 
onde estás? 
a Mara chama a chucha: 
onde estás? 
duas papas 
duas papas 
deixei cair 
pratos partidos 
pratos partidos 
pratos partidos 
o carro está parado 
a Mara quer uma colher 
a Mara quer uma colher 
colans 
ervinhas 
ervinhas 
está aqui 
a Mara quer pão com queijo 
sem ar 
a Mara faz festinha 
a Mara faz festinha 
a Mara leva as fotografias 
todas 
a Mara leva as fotografias 
todas 
a Mara leva as fotografias 
todas 
não, todas 
a Mara quer ver 
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a Mara quer ver 
caíram duas 
não quer 
ai, faz cócegas 
ai, faz cócegas 
guarda-chuva 
a Mara faz festinha nas 
costas 
a Mara faz festinha nas 
costas 
a Mara faz festinha nas 
costas 
a Mara faz festinha nas 
costas 
a Mara faz festinha nas 
costas 
tira as calças 
tira as calças 
tira as calças 
a Mara a correr tanto 
festinhas na perna 
festinhas na perna 
festinhas na perna 
escada 
festinha 
mami, a Mara quer as 
fotografias todas 
mami, a Mara quer as 
fotografias todas 
mami, a Mara quer as 
fotografias todas 
mami, a Mara quer as 
fotografias todas 
a Mara quer um 
está em cima 
muitos cãezinhos 
muitos cãezinhos 
portão 
ali a porta 
mosca 
está sujo 
abriu, abriu isto 
abre o estore 
a Mara quer uma mota 
fez u 
mamã, a Mara vai às 
compras 
mamã, a Mara vai às 
compras 
morde os pêlos 
morde os pêlos 
morde os pêlos 
lanterna 
Gil 
falcão 
está frio 
a Mara já sabe descer e 
subir 
a Mara já sabe descer e 
subir 
a Mara já sabe descer e 
subir 

anda, vamos 
erva 
a mamã diz 
está fechada 
a porta está aberta 
a porta está aberta 
a porta está aberta 
mexer no polvo 
mexer no polvo 
reis 
A Mara a correr. A mami a 
correr 
A Mara a correr. A mami a 
correr 
não me apanhas 
está bonito 
a Mara está tão grande 
não toques em nada porque 
faz dói-dói 
não toques em nada porque 
faz dói-dói 
não toques em nada porque 
faz dói-dói 
porta fechada 
salta para o colo da mamã 
fecha isto 
tem pilhas 
a Mara quer 
partiu 
o barco que a Mara fez 
o barco que a Mara fez 
a pedra verde 
o urso bebé partiu, o urso 
bebé partiu um braço 
o urso bebé partiu, o urso 
bebé partiu um braço 
o urso bebé partiu, o urso 
bebé partiu um braço 
o urso bebé partiu, o urso 
bebé partiu um braço 
sim, são bonitos 
escola 
se faz favor 
se faz favor 
tantos carros 
tantos carros 
os meninos ou se portam 
bem, ou a Mara sai 
os meninos ou se portam 
bem, ou a Mara sai 
os meninos ou se portam 
bem, ou a Mara sai 
a mamã partiu os dentes 
a mamã partiu os dentes 
a mamã partiu os dentes 
 a mami fecha a porta 
o autocarro chama-se 
Buscas 
o autocarro chama-se 
Buscas 
ai, torci o pé 
sobe a escada 

a Mara sobe a escada 
não há ondas 
arco-íris 
arco-íris 
ler 
a Mara deixou aberto 
calor 
não, fez só chichi 
a mami já volta de avião 
não, calor 
piscina 
tem pilhas 
saco-de-dormir 
saco-de-dormir 
tantas portas 
tantas portas 
tantas portas 
anel 
dorme bem 
a Mara quer ir ao parque 
a Mara quer ir ao parque 
a Mara quer ir ao parque 
fica aberto 
tantas bolas 
tantas bolas 
três anos 
três anos 
a Mara já acordou 
a Mara quer um bocadinho 
aqui 
mami, mais alto! 
mami, mais alto! 
o Miguel chorou 
martelo 
a Mara quer a banana 
cavalitas 
a Mara escreve 
falta o baloiço na parte de 
cima 
falta o baloiço na parte de 
cima 
Miguel 
não serve 
mami, não levantes 
não risca 
a Mara queria levar o parque 
a Mara queria levar o parque 
martelo 
escorrega 
aqui não há carros 
sim, partiu a cabeça 
grande escorrega 
escorrega 
mais alto 
mais alto 
verde 
a Mara telefona, ao Miguel 
o pato está na piscina 
o pato está na piscina 
mamã, empurra mais 
mamã, mais fechado 
mamã, abre o estore 
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mamã, fecha o estore 
saco-de-dormir 
saco-de-dormir 
que horror! 
ombros 
a Mara vai correr 
a mamã parte-se, a chana 
(gata) parte-se; a Mara 
arranja outra mamã 
a mamã parte-se, a chana 
(gata) parte-se; a Mara 
arranja outra mamã 
a Mara quer ir jogar 
a Mara quer ir jogar 
a Mara quer ir jogar 
a Mara quer uma fonte; a 
Mara quer uma fonte 
a Mara quer uma fonte; a 
Mara quer uma fonte 
a mamã é escura; a mami é 
escura; o Tito é escuro 
a mamã é escura; a mami é 
escura; o Tito é escuro 
a mamã é escura; a mami é 
escura; o Tito é escuro 
mami, a Mara não gosta 
mamã, parque 
a Mara vai ao parque. Sim 
uma escada 
está sujo 
borbotos; máquina 
borbotos; máquina 
não, por ali 
a Mara não quer 
faz dói-dói 
a Mara quer 
armário 
sol 
Tito, cuidado, a Mara vem 
atrás 
está na varanda 
mami, a Mara quer descer a 
corda 
mami, a Mara quer descer a 
corda 
mami, a Mara quer descer a 
corda 
mami, a Mara quer descer a 
corda 
mais alto 
mais alto 
parque lindo 
a Mara quer ali 
parou de chover 
mami, corda bamba 
dorme bem 
tem unhas 
Ó mãe, não agarres 
primos 
flor 
taco de golfe 
fez 

a Mara quer um botão 
partiu 
a Mara precisa de uma 
colher 
calor 
está preso 
Luís 
Luís 
muitos 
a Mara gorda e grande 
a Mara tem macacos 
não pode ser 
bivô Luís 
escorrega 
falta a mamã 
tão triste 
mamã, deixa estar! 
mamã, deixa estar! 
a Mara sonha com o bicho 
escuro. A Mara tem medo 
não pode ser 
a Mara anda aos três anos 
a Mara anda aos três anos 
a Mara anda aos três anos 
a Mara quer ir em pé no 
baloiço 
a Mara quer ir em pé no 
baloiço 
a Mara quer este livro 
a Mara quer este livro 
a Mara quer um livro 
sim, a do chá está 
está muito triste 
está muito triste 
a mosca fugiu 
pulseira 
a Mara põe o disco 
jardim dos amigos 
jardim dos amigos 
jardim dos amigos 
há sol 
a Mara não trouxe nenhuns 
óculos 
a Mara não trouxe nenhuns 
óculos 
este não 
está a chover 
está a chover 
a Mara quer tocar no Noddy 
a Mara quer tocar no Noddy 
a Mara quer uma chucha, 
uma branca 
mamã, a sopa para ficar 
grande 
a Mara anda de baloiço 
quando tiver três anos 
a Mara anda de baloiço 
quando tiver três anos 
a Mara anda de baloiço 
quando tiver três anos 
tem moscas ali 
tem moscas ali 

flor 
escola 
vamos 
muitas abelhas 
muitas abelhas 
flor 
a menina que voa está 
não fazem mal 
risco 
Calcanhoto 
mamã, faz ão-ão à Nela 
um monstro 
a Mara quer a avó Nita 
a Mara quer ir para fora 
a Mara quer ir para fora 
óculos de sol 
óculos de sol 
não pode ser 
a Mara quer ir lá acima 
a Mara quer ir lá acima 
mamã, a Mara quer o Noddy 
a Mara quer a PimPim 
a Mara precisa de óculos 
a Mara quer o Noddy 
a Mara assusta-se 
não, não se desfaz 
não, não se desfaz 
onde está? 
mamã, a Mara quer mais alto 
mamã, a Mara quer mais alto 
mamã, a Mara quer mais alto 
a cabeça está torta 
a cabeça está torta 
a Mara fez cócegas 
a Mara fez cócegas 
a Mara faz cócegas 
a Mara faz cócegas 
mamã, a Mara subiu a 
escada 
o cão Dingo mordeu aqui 
escola 
máscara 
luz 
estrela 
mar 
árvore 
balde 
uma boca, um pé, uma 
cabeça. uma testa, um olho, 
uma aqui 
a Mara não quer brincar com 
o menino 
a Mara não quer brincar com 
o menino 
menino: não sentes 
não tem bichos 
estava a chover 
estava a chover 
larga 
estava molhado 
a Mara quer uma destas 
a Mara quer uma destas 
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a Mara quer uma destas 
guarda-chuva 
a Mara cai do alto. A Mara 
fica toda negra. A Mara fica 
negrazinha. 
a Mara assusta-se muito 
bolsinho 
a Mara quer uma bola 
bebezinha 
kispo 
passa por dentro 
não está a chover 
não está a chover 
mordeu 
a Mara está calada 
a Mara paga. A Mara tem um 
cartão 
escritório 
mamã, duas bolas 
mamã, duas bolas 
bolinhas bebézinhas 
bolinhas bebézinhas 
a bola não gosta 
está a chover pedras 
está a chover pedras 
está a chover pedras 
não está a chover 
não está a chover 
mamã: cuidado com a porta 
onde está a bola? 
a Mara não diz nada 
calor 
ficar 
fazer 
chorar 
chover 
mami, grande máquina, 
muito longe, muito alta 
está fechado 
a Mara fica à espera 
uma azul 
a Mara está sentadinha 
mais alto 
mais alto 
Inês 
mamã, a Mara quer outra 
menina voa 
alto, baixo 
a Mara quer andar 
a Mara quer andar 
olha o céu; tem frutos 
a Mara quer uma bolinha 
a Mara quer a bolinha 
uma tartaruga. Vem outra 
mamã, a Mara quer virar-se 
mamã, a Mara quer virar-se 
mamã, o autocarro bebé 
chama-se Bocas 
onde está o carro dele? 
a Mara quer outra 
anda no baloiço de corda 
muito alto 

anda no baloiço de corda 
muito alto 
a Mara trinca todas 
a Mara não quer este 
a Mara não quer este 
mamã, a Mara quer a menina 
Heidi 
a Mara faz festinhas 
a Mara faz festinhas 
a Mara faz festinhas 
mami, mexe na perna por 
dentro 
mami, mexe na perna por 
dentro 
mamã, a Mara quer morder a 
mamã 
mamã, a Mara quer morder a 
mamã 
mamã, a Mara quer morder a 
mamã 
porquinhos 
porquinhos 
a mami não se escondeu 
a mamã não está escondida 
a mamã não está escondida 
falcão 
o vovô capitão tem barba 
mami, está vento; a Mara 
não gosta 
mami, está vento; a Mara 
não gosta 
a vovó está lá 
risco 
a Mara chega a todos 
mamã, a Mara quer uma 
trotinete 
ficar 
azul 
não fazer 
esta casa não é da Mara 
a Mara ia mordendo dedo 
trovões 
o nosso jardim tem um 
escorrega grande 
o nosso jardim tem um 
escorrega grande 
mamã, falta o banquinho 
outra mosca, a Mara 
assustou-se 
outra mosca, a Mara 
assustou-se 
mamã empurra, mais alto 
mamã empurra, mais alto 
tem luvas 
boa noite, dorme bem 
a Mara quer mexer 
a Mara quer mexer 
faz sem tubinho 
guindaste 
mamã, a Mara quer abrir 
mamã, a Mara quer abrir 

o Tito agarra as bolas todas; 
a Mara pergunta: onde está a 
bola? O Tito abre a boca 
o Tito agarra as bolas todas; 
a Mara pergunta: onde está a 
bola? O Tito abre a boca 
o Tito agarra as bolas todas; 
a Mara pergunta: onde está a 
bola? O Tito abre a boca 
o Tito agarra as bolas todas; 
a Mara pergunta: onde está a 
bola? O Tito abre a boca 
o Tito agarra as bolas todas; 
a Mara pergunta: onde está a 
bola? O Tito abre a boca 
está preso, o cocó 
adeus 
está presa 
arco-íris 
arco-íris 
não, a Mara vai correr 
mamã, a Mara quer o nosso 
parque 
mamã, a Mara quer o nosso 
parque 
sentar 
a Mara está triste. A Mara 
não encontrou uma trotinete 
a Mara está triste. A Mara 
não encontrou uma trotinete 
sim, pode ser 
está um bocadinho de vento 
com cartão 
portão aberto 
portão aberto 
a Mara fica com duas 
a Mara quer o volante 
mamã, a Mara quer ir tirar 
mamã, a Mara quer ir tirar 
mamã, a Mara quer ir tirar 
a Mara quer o outro disco 
que é o Fungagá 
a Mara quer o outro disco 
que é o Fungagá 
os dentes não caem 
os dentes não caem 
Marta 
morrer 
morrer 
trovões 
a Mara quer o carrinho 
é linda! A Mara quer uma 
a Mara tem calor 
faz cócegas 
faz cócegas 
uma pulseira 
deixa aberto 
a Mara quer o carrinho 
a Mara quer que empurre 
mami, estava a chover 
mami, estava a chover 
o Tito está a fazer ó-ó 
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o Tito está a fazer ó-ó 
symfollies 
quer o chapéu 
a Mara quer um bombeiro 
não se vê a serra. A serra de 
Sintra não. Está muito longe, 
muito alto  
não se vê a serra. A serra de 
Sintra não. Está muito longe, 
muito alto  
não está sujo 
não vai chover 
mais alto 
mais alto 
a Mara quer ir para fora 
a Mara quer ir para fora 
arco 
brincar 
uma borboleta amarela 
não tem sol 
a perna está quente 
a perna está quente 
mamã, toma o disco 
está sentadinho 
mamã, toma. Não presta 
mami, a Mara tem calor nos 
pés 
mami, a Mara tem calor nos 
pés 
mami, a Mara tem calor nos 
pés 
está grande 
não, está maior 
não, está maior 
a mamã pode ir 
não, está muito longe 
mamã, a Mara quer o Noddy 
antigo 
muda a fralda 
mamã, o pé está fora 
mamã, a Mara quer aguinha 
a Mara já cresceu 
muita pretas 
ficam melhor 
maior 
a Mara está no tapete 
sapatos novos 
sapatos novos 
a Mara vai ver 
tão pretas 
a Mara vai correr 
um garfo 
a mami vai brincar 
colher 
mamã, a Mara quer pegar 
mamã, a Mara quer pegar 
escova 
a Mara quer ver o planeta 
a Mara quer ver o planeta 
mamã, a Mara está caída 
mami, a Mara quer ir para o 
chão 

mami, a Mara quer ir para o 
chão 
creme gordo Barral 
creme gordo Barral 
mami, está virada 
mami, estou aqui 
Gil 
olá, sou o Gil 
não funciona, não tem pilhas 
guindaste 
a mamã não queria comer 
a Mara quer levar o disco do 
Noddy 
a Mara quer levar o disco do 
Noddy 
a Mara quer levar o disco do 
Noddy 
Leopoldina 
está quentinho 
a Mara gosta da menina 
grande. A Mara sabe o 
nome: é Jackie 
golfinho 
a Mara quer ir jogar 
a Mara quer ir jogar 
a Mara quer ir jogar 
onde está? 
pode ser? 
começa a cantar 
a Mara quer entrar 
a Mara quer entrar 
mamã, é este 
cortejo 
o doutor ao pé do escritório 
do vovô tem luvas e tem 
óculos. O doutor não vê sem 
óculos 
o doutor ao pé do escritório 
do vovô tem luvas e tem 
óculos. O doutor não vê sem 
óculos 
o doutor ao pé do escritório 
do vovô tem luvas e tem 
óculos. O doutor não vê sem 
óculos 
o doutor ao pé do escritório 
do vovô tem luvas e tem 
óculos. O doutor não vê sem 
óculos 
o doutor ao pé do escritório 
do vovô tem luvas e tem 
óculos. O doutor não vê sem 
óculos 
o doutor ao pé do escritório 
do vovô tem luvas e tem 
óculos. O doutor não vê sem 
óculos 
ah, Sónia é uma festa! Falta 
o bolo e as velas 
ah, Sónia é uma festa! Falta 
o bolo e as velas 

ah, Sónia é uma festa! Falta 
o bolo e as velas 
ah, Sónia é uma festa! Falta 
o bolo e as velas 
o pé não está descalço 
o pé não está descalço 
o pé não está descalço 
quer duas pantufas 
quer duas pantufas 
quer duas pantufas 
a Mara quer a garrafa 
a Mara fica linda com esta 
chuchinha 
mami, já chega de falar 
são as ondas 
são as ondas 
chover 
vai mudar de cor 
vai mudar de cor 
a Mara vai pisar o tapete 
olá, sou o Gil 
a Mara ri do Gil sem cabeça 
olha, ele a cantar 
azul e verde 
azul e verde 
pode ser? 
tem uma escada 
o parque grande tem muita 
coisa. O outro não tem muita 
coisa. Tem pouca coisa 
mamã, a Mara vai ao parque 
de cima 
a Mara quer o Noddy novo 
a Mara quer só na manta 
estou escondida 
estou escondida 
é arroz 
a Mara quer fazer cocó 
a Mara quer fazer cocó 
pronto, a Mara já fez 
a Mara faz cocó 
a Mara quer tocar no outro 
a Mara quer tocar no outro 
mami, olha a mamã a limpar 
mami, a Mara quer o baloiço 
a Mara quer estes óculos 
a Mara quer estes óculos 
a Mara quer estes óculos 
a Mara quer estes óculos 
mamã, estes 
mamã, estes 
vai beber aguinha 
não quer água 
a Mara vai dar à mamã 
mamã, é igualzinha à do 
Parque da Amoreira 
mamã, é igualzinha à do 
Parque da Amoreira 
está molhada 
estátua 
havia uma menina de vestido 
e de saia 
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puxinhos 
mamã, a Mara quer a fonte 
do Estoril 
mamã, a Mara quer a fonte 
do Estoril 
mamã, a Mara quer a fonte 
do Estoril 
autocarro bocas 
a Mara quer ir para o chão 
a Mara quer ir para o chão 
a Mara quer umas cuecas do 
vovô 
a Mara quer umas cuecas do 
vovô 
a Mara quer umas cuecas do 
vovô 
está boa assim 
de engomar 
umas cuecas 
umas cuecas 
quarto 
a Mara é um monstro 
a Mara quer as bolas 
a Mara quer as bolas 
a Mara quer as bolas 
vovó, mais 
mãos limpinhas 
mãos limpinhas 
mamã, a correr 
Não. Está crescido 
Não. Está crescido 
mamã, a Mara quer aquele 
telefone 
mami, deixa estar 
mami, deixa estar 
a Mara salta sozinha 
mami, acende a luz 
ficam dois Noddys 
ficam dois Noddys 
monstro 
pode ser? 
estou a vê-lo 
orelhas 
mamã, empresta 
mami, a Mara a brincar 
a Mara quer ver a Sónia 
a Mara quer ver a Sónia 
a Sónia está dentro de casa 
sozinha 
porta bebezinha 
a Mara quer ir para casa 
a Mara quer ir para casa 
fuminhos 
é igual 
não guarda 
a Mara quer tapar-se 
a Mara quer tapar-se 
a Mara quer ver o portão a 
fechar 
a Mara quer ver o portão a 
fechar 

a Mara quer ver o portão a 
fechar 
a Mara quer ver o portão a 
fechar 
a mami volta amanhã. A 
Mara fica à espera 
a mami volta amanhã. A 
Mara fica à espera 
a bola amarela é igual ao 
carro da mami. O carro 
amarelo é igualzinho 
a bola amarela é igual ao 
carro da mami. O carro 
amarelo é igualzinho 
vovó, a Mara quer pôr o 
chapéu 
vovó, a Mara quer pôr o 
chapéu 
uma escola de crescidos 
uma escola de crescidos 
uma escola de crescidos 
a Mara quer tostinhas 
a Mara quer tostinhas 
a Mara quer tostinhas 
a bibi espirrou 
escorrega bebé 
escuro 
a Mara vai andar 
a Mara quer ver o sol 
a Mara quer ver o sol 
a Mara quer ver o sol 
o vento é muito forte 
a menina não emprestou o 
boneco. A Mara tirou o 
boneco. A Mara ficou com 
ele. A menina chorou. 
a carninha da mamã não é 
picante 
a Mara quer ver o espelho 
a Mara quer ver o espelho 
a Mara quer ver o espelho 
um pato bebé igualzinho ao 
do parque 
um pato bebé igualzinho ao 
do parque 
o Parque de Cima 
lápis 
lápis 
mamã, esta rua é linda. Tem 
muitas árvores 
mamã, esta rua é linda. Tem 
muitas árvores 
mamã, esta rua é linda. Tem 
muitas árvores 
mamã, esta rua é linda. Tem 
muitas árvores 
os Amigos 
os Amigos 
esta é a Joana, esta é a 
Ticha, este é o Afonso, este 
é o Paulo. Falta um; o 
Eugénio 

esta é a Joana, esta é a 
Ticha, este é o Afonso, este 
é o Paulo. Falta um; o 
Eugénio 
esta é a Joana, esta é a 
Ticha, este é o Afonso, este 
é o Paulo. Falta um; o 
Eugénio 
esta é a Joana, esta é a 
Ticha, este é o Afonso, este 
é o Paulo. Falta um; o 
Eugénio 
esta é a Joana, esta é a 
Ticha, este é o Afonso, este 
é o Paulo. Falta um; o 
Eugénio 
a Mara vai sair 
não apetece mais 
muitos pandas 
muitos pandas 
tantos pandas 
tantos pandas 
estátua 
cachecol 
este é mau … esta é boa 
este é mau … esta é boa 
robe? Mamã, é Robim. 
Mamã, é igualzinho ao 
Robim 
creme gordo barral 
creme gordo barral 
está quase 
a Mara quer ir para o chão 
a Mara quer ir para o chão 
saltou para aquele carro 
mami, a Mara quer aquele 
biberon; a Mara quer chuchar 
mami, a Mara quer aquele 
biberon; a Mara quer chuchar 
mami, a Mara quer aquele 
biberon; a Mara quer chuchar 
a Mara quer jogar à bola 
a Mara quer jogar à bola 
a Mara quer ir de carro 
a Mara quer ir de carro 
com uma máscara 
estátua 
Gil 
não está aqui 
a Mara quer aquele Gil para 
brincar 
a Mara quer aquele Gil para 
brincar 
a Mara quer aquele Gil para 
brincar 
a Mara está a brincar 
a Mara está a brincar 
brincar com os pés 
brincar com os pés 
brincar com os pés 
três 
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está um bocadinho de frio 
aqui 
a Mara leva este na mão e 
este na cabeça 
a Mara leva este na mão e 
este na cabeça 
cachecol 
enorme 
estátua 
a Mara quer um Noddy novo 
está velho 
a Mara não vai comer 
aquilo é um portão 
a Mara faz assim 
faz sombra 
a Mara fica a brincar 
a Mara tem um telescópio 
para ver a lua 
a Mara tem um telescópio 
para ver a lua 
estrelinha 
mami, vem comigo. Não 
tenhas medo 
a Mara a cavar 
tartaruga 
tem nuvens 
a Mara quer tirar a chave 
a Mara quer tirar a chave 
o Tito vai ficar fora 
a Mara compra igualzinho a 
este 
a Mara compra igualzinho a 
este 
caracol 
grainhas 
a Mara quer ver a televisão 
a Mara quer ver a televisão 
computador 
um barco 
bichinhos 
a Mara quer outra vez 
a Mara quer outra vez 
está ali 
a mamã está zangada 
desculpa 
desculpa 
se faz favor 
se faz favor 
mamã, a Mara quer água 
cheirar 
a Mara quer 
a Mara quer muito cheirar 
a Mara quer muito cheirar 
mamã, pode ser? 
a Mara quer beber chá 
a Mara quer beber chá 
beber 
mamã, a Mara quer o 
carrinho 
mami, aqui é uma escolinha 
falta a bebé 
a Mara quer ir de carro 

a Mara quer ir de carro 
parque de cima 
oh, faltam os óculos 
oh, faltam os óculos 
oh, faltam os óculos 
um autocarro; chama-se 
bocas 
esta é uma escola 
esta é uma escola 
mami, pombos; estão a 
comer pão 
mami, pombos; estão a 
comer pão 
mami, pombos; estão a 
comer pão 
parque de cima 
o meu jardim 
a Mara quer um balão 
alguém rebentou aquilo 
o vovô vai buscar o balão; a 
Mara leva para casa 
o vovô vai buscar o balão; a 
Mara leva para casa 
mami, cogumelos 
mami, a Mara quer tirar um 
mami, a Mara quer tirar um 
mami, a Mara quer tirar um 
mami, a Mara quer tirar um 
a Mara bate à porta 
chinelos 
a Mara quer mudar de 
sapatos 
a Mara quer mudar de 
sapatos 
a Mara quer mudar de 
sapatos 
logo vai dar 
mamã, mais 
castigo 
dia de escola 
dia de parque 
Francisco 
está a mexer com o vento 
está a mexer com o vento 
aquela é boa para o Tito 
comer 
a mamã diz… a mamã disse: 
pode ser 
a mamã diz… a mamã disse: 
pode ser 
a Mara quer mostrar à 
Pimpim  
a Mara quer mostrar à 
Pimpim  
a Mara quer mostrar à 
Pimpim  
um caracol 
quando fizer trrim a Mara 
experimenta 
quando fizer trrim a Mara 
experimenta 
não é um lobo. É a fingir 

a Mara quer a minha pá 
a mexer nas coisas 
a mexer nas coisas 
a mexer nas coisas 
a Mara quer cocó 
a Mara quer fazer cocó a ver 
televisão 
a Mara quer fazer cocó a ver 
televisão 
a Mara quer fazer cocó a ver 
televisão 
a Mara quer cocó 
a Mara quer espreitar 
a Mara quer espreitar 
a Mara quer espreitar 
a Mara quer cocó no bacio 
dois 
três 
alguma menina 
deixa. Para o Tito morder 
deixa. Para o Tito morder 
é igualzinho ao que a Sofia 
tem 
patins 
tenho erva  
a Mara quer ir correr 
a Mara quer ir correr 
a Mara quer ir correr 
mamã, não faz mal 
mamã, não faz mal 
a mami escondeu-se 
a mami esconde-se e faz bú 
a mami esconde-se e faz bú 
a Mara vai fazer bú 
a Mara esconde-se aqui 
a Mara quer a minha mochila 
mami, aqui é uma escola. 
Não tem ninguém 
mamã, é aqui as compras? 
mamã, é aqui as compras? 
mamã, a Mara quer os 
sapatos de lã 
mamã, a Mara quer os 
sapatos de lã 
mamã, a Mara quer os 
sapatos de lã 
mamã, a Mara quer pôr 
mamã, a Mara quer pôr 
mamã, já está seco? 
está bem dito "seco"? 
mamã, o bandido está 
cercado 
mamã, o bandido está 
cercado 
o bandido está cercado 
o bandido está cercado 
trás 
onde está a chucha da 
Chuchu? 
onde está? 
relva 
está lá a bibi 
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a mami vai comer 
mamã, a Mara está a saltar 
mamã, a Mara está a saltar 
mamã, a Mara está a saltar 
lá fora pode ser 
está quase a abrir a porta 
está quase a abrir a porta 
está quase a abrir a porta 
quando a Mara for crescida 
quando a Mara for crescida 
a mamã está a escorregar 
a mamã está a escorregar 
a mamã está a escorregar 
dois 
mamã, mais 
escorrega 
a Mara quer mais 
a Mara quer mais 
a Mara quer mexer aqui 
a Mara quer mexer aqui 
mami, flores amarelas 
mami, flores amarelas 
é o mar 
mamã, é o  mar 
tem muitos brinquedos 
tem muitos brinquedos 
a Mara quer um balão 
mamã, falta uma girafa 
vem cá ver 
a Mara quer ir ao escorrega 
a Mara quer ir ao escorrega 
a Mara quer ir ao escorrega 
mamã, está a mexer, o rabo 
do gato 
mamã, está a mexer, o rabo 
do gato 
não havia a ursinha Teresa 
mamã, pode ser levar para 
casa? 
mamã, pode ser levar para 
casa? 
mamã, a Mara quer levar 
mamã, a Mara quer levar 
não, este 
igualzinho 
mami, esta casa é preta? 
mami, esta casa é preta? 
mami, esta casa é preta? 
mami, esta casa é preta? 
aqui é a escola dos crescidos 
aqui é a escola dos crescidos 
aqui é a escola dos crescidos 
aqui é a escola dos crescidos 
a Mara quer deixar voar 
a Mara quer deixar voar 
a Mara quer deixar voar 
Tomás 
Tomás 
Tomás 
Tomás 
visitar 
o bebé quer passar 

o bebé quer passar 
quando a Mara era 
pequenina servia 
a Mara quer andar neste 
carrinho 
a Mara quer andar neste 
carrinho 
a Mara quer andar neste 
carrinho 
a Mara quer outro chapéu 
a Mara quer outro chapéu 
novo 
andei muito alto. Estou a 
andar muito alto 
andei muito alto. Estou a 
andar muito alto 
andei muito alto. Estou a 
andar muito alto 
andei muito alto. Estou a 
andar muito alto 
a Mara quer virar 
a Mara quer virar 
a Mara quer virar-se 
a Mara quer virar-se 
a Mara quer despir-se 
a Mara quer despir-se 
a Mara quer mostrar à mamã 
a Mara quer mostrar à mamã 
a Mara quer mostrar à mamã 
onde está a chucha da 
Chuchu? 
Marina, a Mara quer pôr a 
chuchinha na boca da 
Chuchú 
Marina, a Mara quer pôr a 
chuchinha na boca da 
Chuchú 
está limpinha? 
vai ficar limpinha? 
esta está limpinha 
esta está limpinha 
mami, são rosas. Muitas 
rosas 
mami, são rosas. Muitas 
rosas 
mami, são rosas. Muitas 
rosas 
estava muito frio 
mamã, calça 
esta não cabe neste elevador 
esta não cabe neste elevador 
esta não cabe neste elevador 
estão guardados 
estão guardados 
estão guardados 
a Mara quer o parque de 
cima 
a Mara quer o parque de 
cima 
aqui é uma escolinha 
óculos 
mamã, aqui é uma escola? 

aquele balão está cheio 
cisne 
corda 
com os meninos 
com os meninos 
árvore 
horrivelmente bom 
esta casa é muita grande 
é a escola dos crescidos. 
Quando a Mara for crescida 
vai a esta escola? Com a 
Sofia, com a Amélia, com o 
Ben, com a Sophie. 
é a escola dos crescidos. 
Quando a Mara for crescida 
vai a esta escola? Com a 
Sofia, com a Amélia, com o 
Ben, com a Sophie. 
é a escola dos crescidos. 
Quando a Mara for crescida 
vai a esta escola? Com a 
Sofia, com a Amélia, com o 
Ben, com a Sophie. 
é a escola dos crescidos. 
Quando a Mara for crescida 
vai a esta escola? Com a 
Sofia, com a Amélia, com o 
Ben, com a Sophie. 
é a escola dos crescidos. 
Quando a Mara for crescida 
vai a esta escola? Com a 
Sofia, com a Amélia, com o 
Ben, com a Sophie. 
é a escola dos crescidos. 
Quando a Mara for crescida 
vai a esta escola? Com a 
Sofia, com a Amélia, com o 
Ben, com a Sophie. 
é a escola dos crescidos. 
Quando a Mara for crescida 
vai a esta escola? Com a 
Sofia, com a Amélia, com o 
Ben, com a Sophie. 
é a escola dos crescidos. 
Quando a Mara for crescida 
vai a esta escola? Com a 
Sofia, com a Amélia, com o 
Ben, com a Sophie. 
a Mara quer este boneco 
a Mara quer este boneco 
não, a Mara não quer 
a Mara quer mexer na 
piscina 
a Mara quer mexer na 
piscina 
a Mara quer mexer na 
piscina 
mami, são balões? 
sim, são balões; são balões 
sim, são balões; são balões 
escada 
a Mara quer empurrar 
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a Mara quer empurrar 
tigres 
dois sapos 
dois sapos 
tartaruga 
borboletas 
borboletas 
estátua 
uma menina-sol 
vai já cair 
a Mara vai brincar 
a Mara vai brincar 
a Mara está a ver o espelho 
a Mara está a ver o espelho 
a Mara está a ver o espelho 
mami, este não está 
coladinho 
mami, este não está 
coladinho 
a Mara quer leitinho 
a Mara quer um bocadinho 
de leitinho 
portou-se mal 
portou-se mal 
tem muitas flores ao pé 
tem muitas flores ao pé 
tem muitas flores ao pé 
mami, são pegadas 
escorregou 
o Nonô não consegue 
apanhar uma 
está a rodar 
está a rodar 
a Mara está a ver a cabeça 
dela 
a Mara está a ver a cabeça 
dela 
a menina experimenta 
a Mara quer ir ao colo da 
mamã 
a Mara quer ir ao colo da 
mamã 
apertado 
este balão voa 
estão dentro da escola 
estão dentro da escola 
mamã, aqui. Aqui está um 
cão 
mamã, a Mara não quer ver 
um cão 
mamã, a Mara não quer ver 
um cão 
a Mara não quer cães 
a Mara não quer cães 
a Mara quer pôr isto aqui 
a Mara quer pôr isto aqui 
a Mara quer pôr isto aqui 
aqui pode saltar 
aqui pode saltar 
a Mara quer saltar 
a Mara quer saltar 
a Mara quer saltar 

ué ué ué, não gosto destes 
dois 
ué ué ué, não gosto destes 
dois 
ué ué ué, não gosto destes 
dois 
ué ué ué, não gosto destes 
dois 
este pato tem medo deste 
coiso 
este pato tem medo deste 
coiso 
a garagem está azul, aquele 
carro está azul 
a garagem está azul, aquele 
carro está azul 
a garagem está azul, aquele 
carro está azul 
a garagem está azul, aquele 
carro está azul 
a Mara ficou a chorar 
pára ao sol 
mamã! Vai sair 
a Mara está a bater 
a Mara está a bater 
não está mau 
está fofinho 
é uma escolinha 
a Mara quer o Noddy velho 
Fimbo Fimbo faz um muro 
escondeu-se 
está escondido 
está escondido 
aqui é o parque de cima 
a Mara está só a ver 
a Mara está só a ver 
a Mara está a subir sozinha 
a Mara está a subir sozinha 
para trás e para a frente 
a Mara consegue dar 
balanço 
este cheiro é muito mau 
connosco 
aquela árvore deita 
a Mara não quer 
a Mara tinha calor com as 
meias 
a Mara tinha calor com as 
meias 
a Mara tinha calor com as 
meias 
este chapéu está quase 
pequenino 
este chapéu está quase 
pequenino 
a Mara está só a fingir que 
chora 
a Mara está só a fingir que 
chora 
onde está a bola que o 
Telminho deu? 

onde está a bola que o 
Telminho deu? 
para aqui é melhor 
esta não é a da escola 
esta não é a da escola 
a mamã trouxe o disco? 
esta é mais difícil 
esta é mais difícil 
esta é mais difícil 
mamã, é vermelho 
a piscina está toda suja do 
vento  
a piscina está toda suja do 
vento  
depressa, antes que o Tito 
fuja 
mamã, está posto? 
mamã, está posto? 
parque de cima 
isto é para o Tito 
a Mara quer o Tito 
tem muita comidinha para 
este gato 
Tito, não mexe nas coisas 
Tito, não mexe nas coisas 
mamã, a Mara quer usar 
mais 
mamã, a Mara quer usar 
mais 
mamã, a Mara quer usar 
mais 
mamã, onde está aquela 
piscina com muitas bolinhas? 
mamã, onde está aquela 
piscina com muitas bolinhas? 
mamã, onde está aquela 
piscina com muitas bolinhas? 
mamã, onde está aquela 
piscina com muitas bolinhas? 
mami, agarra esta toalha 
mami, a tua escova está ali 
mami, a tua escova extá ali 
vai desaparecer 
a Mara só pôs no carrinho 
mami, onde está o Tito? 
mamã, já posso ir à piscina. 
A Mara não tem febre 
mamã, já posso ir à piscina. 
A Mara não tem febre 
acordou 
mami, está a dormir 
mami, está a dormir 
mami, está a dormir 
à noite acordou com febre 
parece uma piscina com 
muita água 
está muita suja 
é só a fingir que é uma 
trotinete 
é estranho 
mamã, a Mara quer ir para ali 
mamã, a Mara quer ir para ali 
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mami, já está bom? 
se faz favor 
se faz favor 
vovô, já está cheio? 
está um pouco estragado 
está um pouco estragado 
vovô, estou aqui dentro […] 
bola 
mamã, a Mara está com 
medo 
vermelho 
futebol 
barco 
já pode ir para a piscina da 
outra casa muito suja 
já pode ir para a piscina da 
outra casa muito suja 
mami, olha, está a voar e 
não tem asas 
mami, olha, está a voar e 
não tem asas 
mami, olha, está a voar e não 
tem asas 
mamã, a Mara quer comprar 
uma daquelas 
mamã, a Mara quer comprar 
uma daquelas 
mamã, a Mara quer comprar 
uma daquelas 
mamã, a Mara quer a Mimi 
mamã, a Mara quer tirar 
mamã, a Mara quer tirar 
mais bolachinha 
mamã, está a comer 
mamã, está a comer 
a Mara vai comer? a Mara 
come? a Mara vai comer? 
a Mara vai comer? a Mara 
come? a Mara vai comer? 
mamã, a Mara quer ver 
televisão 
mamã, a Mara quer ver 
televisão 
a Mara quer desligar 
a Mara quer desligar 
a Mara quer desligar 
estou a vê-la 
está muita curtinha 
está muita curtinha 
mamã, a Mara estava a 
andar descalça. A mami não 
deixou 
mamã, a Mara estava andar 
descalça. A mami não deixou 
mamã, a Mara estava a 
andar descalça. A mami não 
deixou 
mamã, a Mara estava andar 
descalça. A mami não deixou 
vem brincar 
não se porta mal 
não se porta mal 

mamã, onde está? 
este brinquedo é muito bom! 
este brinquedo é muito bom! 
este brinquedo é muito bom! 
o Tito, coitadinho, quer 
brincar 
o Tito, coitadinho, quer 
brincar 
quer brincar com o seu 
brinquedo 
quer brincar com o seu 
brinquedo 
mami, a Mara quer o pato 
a Mara não vai dormir? 
a Mara não vai dormir? 
a Mara não vai dormir? 
a Mara não vai dormir? 
a Mara não vai dormir aqui 
em casa? 
a Mara não vai dormir aqui 
em casa? 
a Mara queria só ver a 
porcaria 
a Mara queria só ver a 
porcaria 
a mamã está a dizer 
obrigada à Mara; obrigada 
pelo patinho 
a mamã está a dizer 
obrigada à Mara; obrigada 
pelo patinho 
em cima da cama não pode 
ser; a Mara cai 
a mamã está a lavar a 
cabeça? 
a mamã está a lavar a 
cabeça? 
chinelos 
aqui não é o corpo da vaca? 
toma estes todos 
toma estes todos 
toma estes todos 
uma folha está a voar 
uma folha está a voar 
outra história 
mami, a Mara não vai 
dormir? A Mara não vai 
dormir aqui em casa? 
mami, a Mara não vai 
dormir? A Mara não vai 
dormir aqui em casa? 
mami, a Mara não vai 
dormir? A Mara não vai 
dormir aqui em casa? 
mami, a Mara não vai 
dormir? A Mara não vai 
dormir aqui em casa? 
a Mara tira isto 
a Mara vai para o parque 
aqui de baixo 
a Mara está a dizer: Tito, 
juízo 

a Mara está a dizer: Tito, 
juízo 
tenho este brinquedo para ir 
ao parque 
tenho este brinquedo para ir 
ao parque 
tenho este brinquedo para ir 
ao parque 
a Mara já tinha estes todos 
a Mara já tinha estes todos 
a Mara já tinha estes todos 
mamã, a Mara quer os 
óculos 
mamã, a Mara quer os 
óculos 
mamã, a Mara quer os 
óculos 
agora sou eu; agora não és 
tu 
quer andar de escorrega 
quer andar de escorrega 
quer andar de escorrega 
a Mara quer ir ali fazer 
sombra 
a Mara quer ir ali fazer 
sombra 
a Mara quer ir ali fazer 
sombra 
mamã, a Mara quer ir com a 
mamã 
mamã, a Mara quer ir com a 
mamã 
está a ver raios de sol 
está a ver raios de sol 
está a ver raios de sol 
está a ver raios de sol 
o outro chama-se Miguel 
mami, a Mara quer ir lá fora 
ver o Tito 
mami, a Mara quer ir lá fora 
ver o Tito 
mami, a Mara quer ir lá fora 
ver o Tito 
mami, vou sair daqui 
porquê? 
está muito mal 
está muito mal 
campeões 
tens o Noddy antigo? 
Bárbara 
vai estacionar; vai parar 
vai estacionar; vai parar 
vai estacionar; vai parar 
a Mara quer brincar com a 
casa 
a Mara quer brincar com a 
casa 
quero estes sapatos para 
calçar 
quero estes sapatos para 
calçar 
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quero estes sapatos para 
calçar 
quero estes sapatos para 
calçar 
quero estes sapatos para 
calçar 
está frio? 
mami, a Mara quer outra 
saída 
mamã, escorreguei 
olha, tem brinquedos 
o Tito quer brincar 
o Tito quer brincar 
é para brincar com o Tito 
mami, olha, o Tito está a 
brincar 
mami, olha, o Tito está a 
brincar 
isto é o meu estendal? 
isto é o meu estendal? 
isto é o meu estendal? 
isto é para logo 
a Mara perdeu o Tito 
é pelo escritório 
Tito, vamos lá para fora 
o carro fica muito perto 
daquela casinha 
Tito, vem brincar connosco lá 
fora 
Tito, vem brincar connosco lá 
fora 
passo também esta bola 
a grande que o Telminho deu 
para mim 
mamã, onde está o Tito? 
mamã, olha, perdeu-o 
desculpa 
desculpa 
a Mara quer levar a minha 
papinha 
a Mara quer levar a minha 
papinha 
a Mara quer levar a minha 
papinha 
a Mara quer levar a minha 
papinha 
está fora do sítio, o meu 
quarto 
está fora do sítio, o meu 
quarto 
o avô está a fazer chichi 
o avô está a fazer chichi 
este é para a mami 
mami, toma um anel para ti 
eu tenho uma pulseira para ti 
mais alto 
mais alto 
um vermelho, um verde 
um vermelho, um verde 
a Mara já se portou mal em 
casa? 

a Mara já se portou mal em 
casa? 
não quer papar 
não quer papar 
parece a Mimi na árvore 
muito alto 
a Mara está a ganhar 
a Mara está a ganhar 
para a frente, para trás 
é o vizinho da casa grande. 
Diz: olá 
quem é a pessoa mais linda 
do mundo 
mais uma bola no parque 
mais uma bola no parque 
a Mara pequenina tinha 
medo desse ursinho 
árvore 
a Mara quer ir para ali 
a Mara quer ir para ali 
isto é a tampa daquilo 
há cães? 
a Mara quer andar no pato 
a Mara quer andar no pato 
quero subir lá longe 
dá para cair 
muito difícil 
mamã, põe mais pedras para 
aqui 
está solta 
está solta 
mamã, põe mais pedras para 
aqui 
mamã, a Mara quer brincar 
mais na árvore 
mamã, a Mara quer brincar 
mais na árvore 
mamã, a Mara quer brincar 
mais na árvore 
mamã, a Mara quer brincar 
mais na árvore 
está cheia? 
na garganta 
mamã, onde está a minha 
televisão daqui? 
mamã, tens uma coisa para 
mim? 
mamã, a Mara quer procurar 
um monstro 
mamã, a Mara quer procurar 
um monstro 
mamã, a Mara quer procurar 
um monstro 
tem um monstro 
a Mara tinha medo do 
monstro 
a Mara quer ir para o quarto 
a Mara quer ir para o quarto 
a Mara quer ir para o quarto 
mamã, o bacio está na sala? 
a Mara quer ver o Tito 
a Mara quer ver o Tito 

estão encolhidos? 
estão encolhidos? 
mamã, estão encolhidos 
mamã, estão encolhidos 
se o Tito se porta mal, vai 
para a varanda com as patas 
sujas 
se o Tito se porta mal, vai 
para a varanda com as patas 
sujas 
se o Tito se porta mal, vai 
para a varanda com as patas 
sujas 
se o Tito se porta mal, vai 
para a varanda com as patas 
sujas 
se o Tito se porta mal, vai 
para a varanda com as patas 
sujas 
não há muito tempo; não há 
muito tempo; a Mara não vai 
conseguir 
não fujas; não foge! 
mamã, a Mara quer calçar 
mamã, a Mara quer calçar 
mamã, a Mara quer calçar 
mamã, ficou a chorar 
está muito pesada 
a Mara quer comprar os 
sapatos branquinhos 
a Mara quer comprar os 
sapatos branquinhos 
a Mara quer comprar os 
sapatos branquinhos 
a Mara quer comprar os 
sapatos branquinhos 
a Mara quer comprar os 
sapatos branquinhos 
a Mara já papou tudo; já 
pode ir 
parece um jardim roxo! 
o que aconteceu a esta 
água? 
aqui está uma coisa solta 
aqui está uma coisa solta 
menina, está solta; tem 
cuidado! 
menina, está solta; tem 
cuidado! 
cuidado com o escorrega! 
está a fazer de cachecol 
está a fazer de cachecol 
está a fazer de cachecol 
olha o que eu fiz! 
mamã, onde está a minha 
sombrinha? 
Pinóquio, dás licença para a 
mami pôr a chave? 
Pinóquio, dás licença para a 
mami pôr a chave? 
dez 
está a chover aqui em casa 
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está a chover aqui em casa 
mami, a Mara quer andar na 
roda 
mami, a Mara quer andar na 
roda 
mamã, o Tito quer entrar 
mamã, o Tito quer entrar 
está a pedir 
está a pedir 
o Tito está a cheirar a minha 
sombrinha 
o Tito está a cheirar a minha 
sombrinha 
não faz mal? 
não faz mal? 
o Tito vai morder os meus 
balões? 
o Tito vai morder os meus 
balões? 
o Tito vai morder os meus 
balões? 
o Tito vai morder os meus 
balões? 
o Tito vai morder os meus 
balões? 
olha a Mara aqui; é muito 
giro ver a Mara 
olha o porquinho, mamã; 
olha o porco 
olha o porquinho, mamã; 
olha o porco 
o porco 
partiu 
a Mara vai ao restaurante 
pista 
este já tem pilhas? 
este já tem pilhas? 
a Mara vai estragar 
a Mara vai estragar 
quando o Tito era pequenino 
tinha esta cana de pesca 
quando o Tito era pequenino 
tinha esta cana de pesca 
mami, o Tito está a brincar 
comigo 
mami, o Tito está a brincar 
comigo 
não, está suja 
para o Tito não fugir 
mami, o Tito tirou a minha 
cana de pesca 
dez 
verdade; mamã, a Mara diz a 
verdade 
verdade; mamã, a Mara diz a 
verdade 
verdade; mamã, a Mara diz a 
verdade 
outra vez 
mamã, onde estás? 
mamã, onde estás? 
mamã, onde está a tábua? 

quero fazer uma ginástica 
quero fazer uma ginástica 
a Mara quer a girafa que 
dança muito e fazia barulho 
a Mara disse: dá pancada na 
mulher 
quero ouvir o telefone 
este é jipe? 
a Mara vai encher a minha 
barriga 
detergente 
piscina 
estou aqui 
é a espuma 
mamã, mamã, mamã, quero 
comprar aquilo 
quero isto para ir para a 
piscina 
quero isto para ir para a 
piscina 
quero isto para ir para a 
piscina 
põe às costas 
põe às costas 
põe às costas 
não quer ir comer em casa 
da mamã da mami 
não quer ir comer em casa 
da mamã da mami 
não quer ir comer em casa 
da mamã da mami 
o Tito estava ali em cima 
mamã, onde está o Tito? 
a Mara não vai comer aqui? 
estou quase aborrecida 
Jesus 
está aqui o fato de banho 
mami, estou a coser 
mami, estou a coser 
adeus 
estendal 
estendal 
Marina, olha duas bolas 
Marina, olha duas bolas 
esta é a Patrícia 
isto pode levar-se para a 
banheira do banheiro 
isto pode levar-se para a 
banheira do banheiro 
quero ir para o fundo da 
nuvem 
o bebé vai telefonar 
vai andar 
mamã, tira isto 
fica a dormir 
fica a dormir 
dorme bem 
mami, aqui é melhor; aqui é 
muito bom 
mamã, deixa espreitar 
mamã, deixa espreitar 
portou-se mal 

portou-se mal 
o escadote 
a Mara quer fazer chichi 
a Mara quer fazer chichi 
faltam duas 
faltam duas 
mamã, falta esta parte 
mamã, falta esta parte 
mamã, falta esta parte 
mobil 
fácil 
avó, descansa! 
olha, está a chuchar 
olha, está a chuchar 
dois e meio 
mosquitos 
mosquitos 
muito mais alto 
muito mais alto 
cuidado, não partas o meu 
baloiço aqui de casa 
cuidado, não partas o meu 
baloiço aqui de casa 
mamã, olha, vai comer a sua 
comida, está a apanhá-la 
mamã, olha, vai comer a sua 
comida, está a apanhá-la 
mami, vais ver que cabe 
mami, vais ver que cabe 
mami, dá cá os dois 
mami, dá cá os dois 
o panda mascarado 
compras 
vou marcar o golo da vitória 
vou marcar o golo da vitória 
mamã está estragado? 
mamã está estragado? 
está seco? 
vou cair dentro do brinquedo 
tocar viola 
tocar uma viola 
mamã, vai ver outra vez 
mamã, vai ver outra vez 
mami, pode ser levar isto ao 
parque? 
mami, pode ser levar isto ao 
parque? 
mami, pode ser levar isto ao 
parque? 
mami, pode ser levar isto ao 
parque? 
a Mara está só a fingir que 
se magoa 
a Mara está só a fingir que 
se magoa 
eu não quero o parque da 
Amoreira; quero o outro 
parque 
eu não quero o parque da 
Amoreira; quero o outro 
parque 
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a Mara não vai de escada, a 
mami também não vai de 
escada? 
a Mara não vai de escada, a 
mami também não vai de 
escada? 
mamã, eu estou a ajudar 
mamã, eu estou a ajudar 
aquela de frente está caída 
parque da Amoreira 
tem nuvens 
tem muito medo das nuvens 
tem muito medo das nuvens 
vai cair no chão, vai cair no 
chão a bolinha 
vai cair no chão, vai cair no 
chão a bolinha 
não, não quero ir para cima 
mamã, vem cá ver o Tito a 
comer! 
mamã, vem cá ver o Tito a 
comer! 
mamã, vem cá depressa ao 
pé dele, fazer festinhas 
mamã, vem cá depressa ao 
pé dele, fazer festinhas 
mamã, vem cá depressa ao 
pé dele, fazer festinhas 
eu vou ajudar-te; eu vou 
ajudar 
eu vou ajudar-te; eu vou 
ajudar 
Bibi, onde está o fato de 
banho? 
já está pronto? 
a avó escondeu o fato de 
banho? 
ó avó, onde está o fato de 
banho? 
a Mara vai brincar 
mamã, estes sapatos são da 
Chico? 
mamã, estes sapatos são da 
Chico? 
mamã, estes sapatos são da 
Chico? 
Portugal 
Portugal 
mami, dá cá a mochila para 
ver o que está lá dentro 
mami, dá cá a mochila para 
ver o que está lá dentro 
não servia 
mamã, a Mara vai brincar 
Portugal 
Portugal 
mamã, está a abanar 
mamã, está a abanar 
olha muitas, muitas 
bandeiras 
olha muitas, muitas 
bandeiras 

olha muitas, muitas 
bandeiras 
outra, outra, mais; já pode 
mamã, estou a ver o carro a 
passar 
mamã, estou a ver o carro a 
passar 
mamã, estou a ver o carro a 
passar 
quero mais, vou ficar muito 
barriguda 
quero mais, vou ficar muito 
barriguda 
parece-se com a do menino 
de Porto Fino 
mami, olha um escorrega 
para mim andar! 
mami, olha um escorrega 
para mim andar! 
coitadinhos! 
a Mara é muito crescida 
é muito alta? 
mami, não tropeces 
está muito estragado 
está muito estragado 
mami, quero ir lá mexer 
mami, quero ir lá mexer 
mamã, quero ir ao pátio 
mamã, olha isto para brincar 
com o Tito 
mamã, olha isto para brincar 
com o Tito 
mami, está lá fora 
não está cá fora? 
mami, quero andar aqui de 
baloiço 
hora de brincar 
isto é para brincar? 
isto é para brincar? 
é a minha vez 
estou a segurar 
estou a segurar 
o bebé fica acordado com os 
olhos abertos, eu fico 
acordada também 
o bebé fica acordado com os 
olhos abertos, eu fico 
acordada também 
o bebé fica acordado com os 
olhos abertos, eu fico 
acordada também 
o bebé fica acordado com os 
olhos abertos, eu fico 
acordada também 
o bebé fica acordado com os 
olhos abertos, eu fico 
acordada também 
o bebé fica acordado com os 
olhos abertos, eu fico 
acordada também 
brinca connosco com isto 
brinca connosco com isto 

isto é para sentar sim 
senhora 
isto é para sentar sim 
senhora 
está aqui ao lado 
mami, está quase a servir 
mami, está quase a servir 
mami, está quase a servir 
mami, está quase a servir 
mami, está quase a servir 
mami, está quase a servir 
mami, está quase a servir 
mami, está quase a servir 
mami, está quase a servir 
isto são as meias 
isto são as meias 
isto são as meias 
mamã, onde está a 
estrelinha? 
mamã, onde está a 
estrelinha? 
a Mara a comer 
mamã, olha a Mara 
pequenina com sapatos 
novos 
mamã, olha a Mara 
pequenina com sapatos 
novos 
olha a Mara com os pés 
pretos, com o umbigo 
fechado, com a boca a sorrir 
olha a Mara com os pés 
pretos, com o umbigo 
fechado, com a boca a sorrir 
olha a Mara com os pés 
pretos, com o umbigo 
fechado, com a boca a sorrir 
olha a Mara com os pés 
pretos, com o umbigo 
fechado, com a boca a sorrir 
isto é o selim? 
este não está seco 
este não está seco 
cães 
mamã, quero experimentá-la! 
mamã, quero experimentá-la! 
mamã, quero experimentá-la! 
quero pesar-me 
para ficar mais bem 
para ficar mais bem 
mamã, estou a brincar com 
um comboio; olha o meu 
comboio! 
mamã, estou a brincar com 
um comboio; olha o meu 
comboio! 
quero experimentar aquela 
casa, quero experimentá-la! 
quero experimentar aquela 
casa, quero experimentá-la! 
quero experimentar aquela 
casa, quero experimentá-la! 
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torcer? 
torcer? 
estava a brincar e estragou-
se 
estava a brincar e estragou-
se 
estava a brincar e estragou-
se 
mamã, […] olha as bolas no 
cachecol 
mamã, […] olha as bolas no 
cachecol 
mamã, […] olha as bolas no 
cachecol 
é para ficar crescida, 
crescida para ter força no 
escorregão 
é para ficar crescida, 
crescida para ter força no 
escorregão 
é para ficar crescida, 
crescida para ter força no 
escorregão 
é para ficar crescida, 
crescida para ter força no 
escorregão 
é para ficar crescida, 
crescida para ter força no 
escorregão 
é para ficar crescida, 
crescida para ter força no 
escorregão 
mamã, olha a bandeira de 
Portugal, posso pegá-la? 
mamã, olha a bandeira de 
Portugal, posso pegá-la? 
é alérgica, é alergia? 
é alérgica, é alergia? 
alérgica 
mamã, olha, ficou murcha; 
ficou murcha, a mami não 
gostou 
mamã, olha, ficou murcha; 
ficou murcha, a mami não 
gostou 
mamã, olha, ficou murcha; 
ficou murcha, a mami não 
gostou 
o barco já está arranjado? 
o barco já está arranjado? 
onde está a rede? 
aquela rede da «Camila foi 
ao parque»? 
está quase, está quase a 
andar depressa com três 
anos 
está quase, está quase a 
andar depressa com três 
anos 
está quase, está quase a 
andar depressa com três 
anos 

está quase, está quase a 
andar depressa com três 
anos 
está quase, está quase a 
andar depressa com três 
anos 
boa tarde, Júlia 
vai fazer chichi no lugar 
vai fazer chichi no lugar 
o Tito ia arranhar 
pôs o outro pé 
eu não posso cair 
o Tito assustou-se com isto 
no chão, assustou-se 
o Tito assustou-se com isto 
no chão, assustou-se 
o Tito assustou-se com isto 
no chão, assustou-se 
mami, eu quero comprar 
estes sapatos 
mami, eu quero comprar 
estes sapatos 
mami, eu quero comprar 
estes sapatos 
mami, eu quero comprar 
estes sapatos 
a Mara no Carnaval 
a Mara no Carnaval 
para brincar na areia? 
mamã, não consigo fazer o 
arco-íris 
mamã, não consigo fazer o 
arco-íris 
mamã, não consigo fazer o 
arco-íris 
é nesta? 
mamã, onde está o martelo? 
mamã, onde está o martelo? 
tartaruga 
mami, pode ser levar esta 
viola ao parque? 
mami, pode ser levar esta 
viola ao parque? 
mami, pode ser levar esta 
viola ao parque? 
mami, pode ser levar esta 
viola ao parque? 
o Tito chama-se Riscas 
o Tito chama-se Riscas 
esta é a Rosita 
esta tem cor branca e cor de 
rosa 
esta tem cor branca e cor de 
rosa 
esta tem cor branca e cor de 
rosa 
mami, vai voar com o vento? 
outra vez 
mami, está muito difícil; vai 
prender-se na árvore 
mami, está muito difícil; vai 
prender-se na árvore 

mami, está muito difícil; vai 
prender-se na árvore 
mami, está muito difícil; vai 
prender-se na árvore 
meu Deus 
está muito doido 
eu gostei muito do papagaio 
quero torcer o pé 
quero torcer o pé 
eu estou a fazer chichi no 
tabuleiro 
eu estou a fazer chichi no 
tabuleiro 
experimenta 
mamã, é a carochinha? O 
disco da carochinha? 
mamã, põe muito mais alto 
mamã, põe muito mais alto 
vai sair? 
iogurte 
para a Mara comer muito 
bem, depressa e ir ao parque 
para a Mara comer muito 
bem, depressa e ir ao parque 
para a Mara comer muito 
bem, depressa e ir ao parque 
a Mara não quer nenhuma 
planta 
dois    
mamã, dá cá um papel; dá 
cá um papel 
mamã, dá cá um papel; dá cá 
um papel 
mamã, põe uma pilha para 
funcionar 
mamã, estou a saltar 
mamã, estou a saltar 
mamã, estou a saltar 
não está cortada? 
não está cortada? 
é para varrer 
mamã, tu queres? 
mamã, tu queres? 
mamã, é isto que queres? 
mamã, é isto que queres? 
mamã, é isto que queres? 
mamã, eu vou para a 
piscina? 
tira os pêlos; tira os pelinhos 
tira os pêlos; tira os pelinhos 
tira os pêlos; tira os pelinhos 
tira os pêlos; tira os pelinhos 
mamã, tu queres isto? 
mamã, tu queres isto? 
mamã, quero mexer 
vamos procurá-la 
mamã, olha! Pegadas 
mamã, olha aquela porcaria 
lá ao fundo! 
duas Pilares? 
duas Pilares? 
duas Pilares? 
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mamã, isto não está 
estragado? 
mamã, isto não está 
estragado? 
mamã, isto não está 
estragado? 
mais 
crescida 
saltou para o chão 
saltou para a parte de cima 
do carro 
saltou para a parte de cima 
do carro 
este já tenho 
rebolar 
rebolar 
assustador 
assustador 
estátua 
história 
eu estou só a lamber 
eu estou só a lamber 
árvore Pai Natal 
árvore Pai Natal 
mamã, olha os sapatos com 
coelhinhos que ele tem 
mamã, olha os sapatos com 
coelhinhos que ele tem 
mamã, olha os sapatos com 
coelhinhos que ele tem 
muitas 
adeus, até à próxima 
Salvador? 
Salvador? 
eu assustei-me 
corações 
tu achas que sim? Eu acho 
que não. Achas que sim? 
Achas que sim? 
tu achas que sim? Eu acho 
que não. Achas que sim? 
Achas que sim? 
tu achas que sim? Eu acho 
que não. Achas que sim? 
Achas que sim? 
não gostam de mim 
pestaninha 
onde está a árvore?  
onde está a árvore?  
onde está a árvore Pai 
Natal? 
onde está a árvore Pai 
Natal? 
onde está a árvore Pai 
Natal? 
mami, o que é que aconteceu 
à torneira? 
mami, vou apanhar-te 
está desmontada? Está 
montada? 
está desmontada? Está 
montada? 

está desmontada? Está 
montada? 
mamã, onde está o meu 
papel? 
mamã, onde está o meu 
papel? 
pode ser dos anos da mami, 
pode ser dos anos da vovó… 
pode ser dos anos da mami, 
pode ser dos anos da vovó… 
pode ser dos anos da mami, 
pode ser dos anos da vovó… 
pode ser dos anos da mami, 
pode ser dos anos da vovó… 
pode ser dos anos da mami, 
pode ser dos anos da vovó… 
pode ser dos anos da mami, 
pode ser dos anos da vovó… 
não consigo ler 
gostei, gostei, gostei 
gostei, gostei, gostei 
gostei, gostei, gostei 
eu não tenho assim dois para 
patinar 
eu não tenho assim dois para 
patinar 
é para o Inverno? 
a tia João vai cortar o meu 
cabelo? 
a tia João vai cortar o meu 
cabelo? 
dá cá para ver 
mamã, olha, já está a crescer 
mamã, olha, já está a crescer 
mamã, olha, já está a crescer 
esta é do bebé dormir? 
esta é do bebé dormir? 
esta é do bebé dormir? 
olha uma sombra, uma 
sombra do monstro; mamã, 
vai lá ver! 
olha uma sombra, uma 
sombra do monstro; mamã, 
vai lá ver! 
eu vi um monstro ao pé de ti 
mamã, faz um coelhinho! 
o bebé quer também 
olha caiu; não consegue 
comer 
tu tens o Noddy antigo? 
outra vez  
conseguimos 
espuma do mar 
espuma do mar 
não, não tem mais para 
ninguém 
não faz mal 
não faz mal 
experimenta, é muito bom! 
experimenta, é muito bom! 
este é para a mami, toma! 
a mami vai fazer anos 

a mami vai fazer anos 
mami, tu queres um boneco? 
já pagaste? 
tu já pagaste esta? 
tu já pagaste esta? 
quero ir para cima do 
carrinho 
mamã, põe mais alto! 
mamã, põe mais alto! 
mamã, põe mais alto! 
mamã, põe mais alto! 
mami, tu fazes anos? 
mami, tu fazes anos? 
mamã, eu sei nadar 
eu fiz-lhe uma fitinha 
eu não gosto de mangueiras 
eu não gosto de mangueiras 
eu estou chateada com o 
Tito 
o Tito estava a portar-se mal 
o Tito estava a portar-se mal 
o Tito estava a portar-se mal 
o Tito estava a portar-se mal 
eu vou pentear 
quando a Mara tiver três 
anos, a Mara anda de patins 
quando a Mara tiver três 
anos, a Mara anda de patins 
quando a Mara tiver três 
anos, a Mara anda de patins 
quando a Mara tiver três 
anos, a Mara anda de patins 
eu não sei, andar na chuva 
um para tu correres, um para 
eu correr 
um para tu correres, um para 
eu correr 
um para tu correres, um para 
eu correr 
não gosta de mim 
parecia uma mosca, não era 
tu sabes? 
quero picar um boneco maior 
mami, dá cá o desenho que a 
avó fez 
relva 
mamã, o céu está sujo! 
mami, tu tens gelatina? 
não é justo! 
elevador 
mamã, aqui está verde 
mamã, aqui está verde 
olha, está verde 
olha, está verde 
mamã, olha uma estátua 
parque de cima 
está a nadar 
está a nadar 
eu estou a pôr a mão no 
corrimão 
eu estou a pôr a mão no 
corrimão 
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está a fazer ah 
está a fazer ah 
sim neste 
difícil 
sim, este 
eu não sou pequenina para 
este baloiço 
obstáculo 
deste 
o bebé vai ganhar 
vamos embora; vamos 
embora; vamos embora 
vamos embora; vamos 
embora; vamos embora 
vamos embora; vamos 
embora; vamos embora 
mamã, o que é aquela pedra 
grande que está ali ao 
fundo? 
muitas 
vamos embora! 
não serve para um carro? 
muito alto 
mamã, o que é isto que tu 
tens? 
mamã, o que é isto que tu 
tens? 
tenho o pé inchado, este 
dedinho está inchado; todo 
inchado; mamã, tu também 
tens o pé inchado? 
tenho o pé inchado, este 
dedinho está inchado; todo 
inchado; mamã, tu também 
tens o pé inchado? 
tenho o pé inchado, este 
dedinho está inchado; todo 
inchado; mamã, tu também 
tens o pé inchado? 
está fora do sítio? 
está fora do sítio? 
está fora do sítio? 
é o meu secador 
olha tudo espalhado no chão 
eu sei saltar 
eu sei saltar 
oh! Está desligado! 
oh! Está desligado! 
tu queres andar de 
escorrega? 
tu queres andar de 
escorrega? 
tu queres andar de 
escorrega? 
eu quero levar só a Chuchu 
mamã, vem cá; a Chuchu 
está a chorar 
mamã, vem cá; a Chuchu 
está a chorar 
cuidado, pode cair 
um lobo esfomeado 

mami, tu não sabes cantar e 
tocar com uma viola? 
mami, tu não sabes cantar e 
tocar com uma viola? 
mami, tu não sabes cantar e 
tocar com uma viola? 
mamã, o copo está a dançar 
mamã, o copo está a dançar 
está verde? 
está verde? 
mal feito 
o teu telemóvel? 
saiu do lugar 
estou aqui 
está a guardá-la 
está a guardá-la 
os calções 
os calções 
os calções 
o meu pé está todo inchado, 
inchado 
a menina quer fazer chichi 
a menina quer fazer chichi 
avô, cuidado com o garfo; 
avozinho, cuidado com o 
garfo 
avô, cuidado com o garfo; 
avozinho, cuidado com o 
garfo 
vês? 
fica aqui atrás 
eu não consigo estender 
eu não consigo estender 
mami, vai pela erva! 
tu abres se o Tito quiser 
tu abres se o Tito quiser 
horrível 
o disco da carochinha 
mamã estou a bocejar; 
mamã bocejei 
mamã estou a bocejar; 
mamã bocejei 
vai magoar? 
é difícil 
difícil 
mami, tu podes jogar se tu 
quiseres 
mami, tu podes jogar se tu 
quiseres 
mami, tu podes jogar se tu 
quiseres 
no lugar deste 
no lugar deste 
já está seco? 
depois 
mamã, onde está a minha 
cana de pesca? A Mara foi 
procurá-la na casa da avó 
mamã, onde está a minha 
cana de pesca? A Mara foi 
procurá-la na casa da avó 
mamã, faz cócegas a mim 

mamã, faz cócegas a mim 
mamã, já serve? 
mamã, gosto muito de ti 
parque de cima 
onde está a água dentro do 
tubo? Quero vê-la 
é a minha escola 
uma gata para a mamã, uma 
gata para a mami, um gato 
para a Mara, muitos gatos 
para a Mara 
uma gata para a mamã, uma 
gata para a mami, um gato 
para a Mara, muitos gatos 
para a Mara 
calções 
calções 
eu andei no Mercedes 
eu andei no Mercedes 
quero guiar sozinha 
mamã, quero andar no carro 
amarelo 
eu sou já crescida! 
eu quero guiar sozinha sem 
ser no colo 
eu quero guiar sozinha sem 
ser no colo 
Portugal 
Portugal 
Portugal 
Portugal 
não, a guerra diz: sou bonita 
barbatana 
pescoço 
mami, posso ficar com ele? 
o Tito tem medo de 
bombeiros? 
mamã, posso guardá-la? 
mamã, posso guardá-la? 
mamã, posso guardá-la? 
capuz 
tu fizeste 
o bebé não cabe neste 
escorrega? 
o bebé não cabe neste 
escorrega? 
parece uma estátua 
mamã, podemos deitar? 
mamã, podemos deitar? 
eu estou cheia de sono 
mami, a Chuchu não tem 
medo do cinto de segurança 
de crescidos 
mami, a Chuchu não tem 
medo do cinto de segurança 
de crescidos 
ela é mais crescida 
ela é mais crescida 
mami, toma uma sombrinha 
para tu fazeres de conta 
mamã, tu emprestas-me o 
teu relógio? 
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mamã, tu emprestas-me o 
teu relógio? 
salta por cima; salta por 
cima; salta por cima 
salta por cima; salta por 
cima; salta por cima 
salta por cima; salta por 
cima; salta por cima 
salta por cima; salta por 
cima; salta por cima 
salta por cima; salta por 
cima; salta por cima 
salta por cima; salta por 
cima; salta por cima 
ginástica 
ginástica 
eu quero ir dormir no meu 
parque 
eu quero ir dormir no meu 
parque 
eu quero ir dormir no meu 
parque 
eu quero ir dormir no meu 
parque 
não, tu dormes no sofá 
não, tu dormes no sofá  
não, tu dormes no sofá 
não, tu dormes no sofá  
eu ponho o meu lençol para 
a mamã dormir no sofá, para 
fechar os olhos 
eu ponho o meu lençol para 
a mamã dormir no sofá, para 
fechar os olhos 
eu ponho o meu lençol para 
a mamã dormir no sofá, para 
fechar os olhos 
eu ponho o meu lençol para 
a mamã dormir no sofá, para 
fechar os olhos 
eu ponho o meu lençol para 
a mamã dormir no sofá, para 
fechar os olhos 
eu ponho o meu lençol para 
a mamã dormir no sofá, para 
fechar os olhos 
vou andar assim em pé 
eu já sou crescida! 
mami, quero ir ao escorrega 
mami, quero ir ao escorrega 
muito alto! 
os meus óculos são escuros 
os meus óculos são escuros 
os meus óculos são escuros 
os meus óculos são escuros 
os meus óculos são escuros 
mamã, quero estar dentro do 
ovo 
mamã, quero estar dentro do 
ovo 
mamã, tu queres o cor de 
rosa e o branco? 

mamã, tu queres o cor de 
rosa e o branco? 
o Tito não gosta de 
elefantes? 
o Tito não gosta de 
elefantes? 
mami, já estou calçada! 
mami, já estou calçada! 
tenho olhos azuis 
tenho olhos azuis 
bonecos 
olhos 
mamã, diz: fofinha, já tens 
fome? 
mamã, diz: fofinha, já tens 
fome? 
já está feita a minha comida? 
fralda 
já está aquecida? 
mamã, o que é esta florzinha 
que tu tens aqui? 
mamã, o que é esta florzinha 
que tu tens aqui? 
mamã, o que é esta florzinha 
que tu tens aqui? 
mamã, precisamos de uma 
boneca 
mami, voltou a sair 
mami, voltou a sair 
mami, eu já estou pronta 
estou a pôr este sapato 
estou a pôr este sapato 
estou a pôr este sapato 
mami, olha como o 
carneirinho da Heidi 
mamã, vamos embora 
quando a Mara era 
pequenina havia um 
Carnaval 
quando a Mara era 
pequenina havia um 
Carnaval 
sem cinto, empurra muito 
alto! 
muito alto! 
está partido? 
está partido? 
não posso mexer o braço 
nem nada 
não, só os bonecos! 
não, só os bonecos! 
a luz está acesa 
a luz está acesa 
está em inglês 
está em inglês 
esfomeado 
mami, este tapete não foi 
limpo? 
ele sabe andar na roda, eu 
não sei! 
mami, posso abrir esta caixa 
de alguma coisa? 

mami, posso abrir esta caixa 
de alguma coisa? 
mami, posso abrir esta caixa 
de alguma coisa? 
ali na relva não protege? 
mamã, o que é esta mota 
aqui? 
esquisito 
mamã, vai chover? 
nuvens 
saltar 
saltar 
vamos embora 
vamos embora 
eu quero beber a minha 
aguinha 
podemos ir lá fora ao 
terraço? 
podemos ir lá fora ao 
terraço? 
eu quero conduzir 
está esquisito o céu? Está 
esquisito? 
está esquisito o céu? Está 
esquisito? 
está esquisito o céu? Está 
esquisito? 
está esquisito o céu? Está 
esquisito? 
eu gostava de ir lá! 
eu gostava de ir lá! 
nunca mais vem a mamã! 
o portão estava aberto há 
bocado 
o portão estava aberto há 
bocado 
o portão estava aberto há 
bocado 
olha para isto! 
deita ao pé de nós! 
são dois: é uma gatinha e um 
gatinho 
gostava de ter outra cadela 
gostava de ter outra cadela 
eu não sei nadar com o 
colete 
eu sou uma baleia a fingir 
mamã, podemos ir lá ao 
fundo? 
mamã, podemos ir lá ao 
fundo? 
quem gosta do vovô? Eu. 
Quem gosta da vovó? Eu. 
Quem gosta da tia? Eu. 
quem gosta do vovô? Eu. 
Quem gosta da vovó? Eu. 
Quem gosta da tia? Eu. 
quem gosta do vovô? Eu. 
Quem gosta da vovó? Eu. 
Quem gosta da tia? Eu. 
eu durmo aqui, tu dormes 
aqui 
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eu durmo aqui, tu dormes 
aqui 
eu durmo aqui, tu dormes 
aqui 
olha, estou a fazer ginástica! 
olha, estou a fazer ginástica! 
olha, estou a fazer ginástica! 
porque é que tu não vais 
nadar? 
porque é que tu não vais 
nadar? 
porque é que tu não vais 
nadar? 
sim, vamos ver 
sim, vamos ver 
mamã, eu sei fazer assim 
mamã, podemos ir outra vez 
para a piscina da casa? 
mamã, podemos ir outra vez 
para a piscina da casa? 
mamã, podemos ir outra vez 
para a piscina da casa? 
mamã, podemos ir outra vez 
para a piscina da casa? 
mamã, eu quero levar a avó 
só 
quando é que nós vamos? 
quando é que nós vamos? 
mamã, tu não trouxeste uma 
palhinha para pôr aqui dentro 
da água da torneira? 
mamã, tu não trouxeste uma 
palhinha para pôr aqui dentro 
da água da torneira? 
mamã, tu não trouxeste uma 
palhinha para pôr aqui dentro 
da água da torneira? 
mamã, onde está o Noddy 
novo? 
quando o Tito tiver três anos 
vai aprender a nadar com a 
bóia 
quando o Tito tiver três anos 
vai aprender a nadar com a 
bóia 
quando o Tito tiver três anos 
vai aprender a nadar com a 
bóia 
quando o Tito tiver três anos 
vai aprender a nadar com a 
bóia 
quando o Tito tiver três anos 
vai aprender a nadar com a 
bóia 
eu quero ver a televisão 
esta bolinha é para acender 
ou apagar? 
esta bolinha é para acender 
ou apagar? 
esta bolinha é para acender 
ou apagar? 
este é para ligar? 

este é para ligar? 
este aqui? 
mami, o Tito gosta de brincar 
com este fio? 
mami, o Tito gosta de brincar 
com este fio? 
mami, o Tito gosta de brincar 
com este fio? 
mami, neste dia vamos para 
a piscina? 
mami, neste dia vamos para 
a piscina? 
mami, neste dia vamos para 
a piscina? 
hoje é dia da piscina? 
eu quero conduzir 
Está ali uma mota 
mami, podemos brincar 
nesta casinha? 
mami, podemos brincar 
nesta casinha? 
mami, podemos brincar 
nesta casinha? 
mami, tu não cais daquele 
mami, faz outra festinha para 
eu sorrir 
mami, faz outra festinha para 
eu sorrir 
mami, faz outra festinha para 
eu sorrir 
mami, a Mara não vai ficar 
lá? 
perdeu-se dos outros 
patinhos 
perdeu-se dos outros 
patinhos 
perdeu-se dos outros 
patinhos 
perdeu-se dos outros 
patinhos 
onde está a bola que eu 
trazia? 
o maior 
porque é que tu não entras 
na água? 
porque é que tu não entras 
na água? 
onde está a minha cana de 
pesca? 
onde está a minha cana de 
pesca? 
mami, vou-te esconder o teu 
soro, vou-te esconder o soro 
mami, vou-te esconder o teu 
soro, vou-te esconder o soro 
mami, vou-te esconder o teu 
soro, vou-te esconder o soro 
mami, vou-te esconder o teu 
soro, vou-te esconder o soro 
eu não quero ir para a 
cozinha 
este é simpático 

este é simpático 
este é simpático 
este é simpático 
Marina, podemos tirar? 
Marina, podemos tirar? 
o Tito quer comer a sua 
comida 
o Tito quer comer a sua 
comida 
o Tito quer comer a comida 
dele 
o Tito quer comer a comida 
dele 
onde está o Noddy? 
mamã, tu já encontraste o 
porco? 
mamã, tu já encontraste o 
porco? 
mami, conta uma história! 
não; duas! 
revista 
Portugal 
Portugal 
Portugal? 
Portugal? 
Brasil? 
gostava de ter este chapéu 
gostava de ter este chapéu 
gostava de ter este chapéu 
Marina, tu tens este chapéu 
e esta gabardine? 
Marina, tu tens este chapéu 
e esta gabardine? 
Marina, tu tens este chapéu e 
esta gabardine? 
Marina, tu tens este chapéu e 
esta gabardine? 
está a doer 
está a doer 
tem alguma coisa dentro do 
meu pé 
anda a saltar 
anda a saltar 
Marina, quero outra vez 
Marina, aquele comboio é 
grande, por isso ele voa 
conta a história da Mara de 
quando era pequenina 
eu quero ir à piscina hoje 
eu quero ir à piscina hoje 
torneira 
olha o Freddy; a saltar! 
olha o Freddy; a saltar! 
mami, o que é isto? O que é 
para fazer? 
mami, o que é isto? O que é 
para fazer? 
eu não sei subir! 
o esparguete ficou dentro do 
armário 
o esparguete ficou dentro do 
armário 
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escondi 
eu estava a falar do meu 
carro 
eu estava a falar do meu 
carro 
mamã, não avances, não 
avances! 
mamã, não avances, não 
avances! 
olha aquele camião como no 
disco da «Nina voa» 
mamã, acaba de lavar as 
mãos; acaba de ir à cozinha 
mamã, acaba de lavar as 
mãos; acaba de ir à cozinha 
mamã, acaba de lavar as 
mãos; acaba de ir à cozinha 
mamã, acaba de lavar as 
mãos; acaba de ir à cozinha 
Marina, tenho uma coisa 
para te dizer; gosto muito de 
ti! 
Marina, tenho uma coisa 
para te dizer; gosto muito de 
ti! 
último 
mamã, tu não abriste? 
mamã, o que é esta página? 
mamã, o que é esta página? 
mamã, o que é esta página? 
a mamã emprestou a lupa 
Marina, tu não limpaste esta 
porta? 
Marina, tu não limpaste esta 
porta? 
Marina, tu não limpaste esta 
porta? 
sim, está muito suja, está 
muito suja 
sim, está muito suja, está 
muito suja 
está lô 
um, dois, três, quatro, cinco 
um, dois, três, quatro, cinco 
Marina, podemos levar esta 
lupa? 
Marina, podemos levar esta 
lupa? 
Marina, podemos levar esta 
lupa? 
podemos levar a lupa… 
assim no olho? 
podemos levar a lupa… 
assim no olho? 
onde está a bola, mamã? 
Não quero perdê-la! 
onde está a bola, mamã? 
Não quero perdê-la! 
o Ruca já é crescido; tem 
assim três anos, três anos 
o Ruca já é crescido; tem 
assim três anos, três anos 

o Ruca já é crescido; tem 
assim três anos, três anos 
o Ruca já é crescido; tem 
assim três anos, três anos 
o Ruca já é crescido; tem 
assim três anos, três anos 
mamã, não avances! Não 
avances! 
mamã, não avances! Não 
avances! 
mamã, tu sujaste-te com 
quê? 
que se passa contigo? Estás 
triste? 
que se passa contigo? Estás 
triste? 
que se passa contigo? Estás 
triste? 
mami, tu tens força para 
levantar a Mara muito alto? 
mami, tu tens força para 
levantar a Mara muito alto? 
mami, tu tens força para 
levantar a Mara muito alto? 
mami, tu tens força para 
levantar a Mara muito alto? 
eu sou uma pessoa; Marina 
tu és uma pessoa? 
olha o que eu fiz! 
olha a dançar, no meu 
joelho! 
Marina, eu não sei o azul 
depois 
mamã, o que é isto? 
não, são pavões aqueles 
não, são pavões aqueles 
Marina, onde está o filhote? 
Filhote, filhote, onde estás 
tu? 
Marina, onde está o filhote? 
Filhote, filhote, onde estás 
tu? 
Marina, onde está o filhote? 
Filhote, filhote, onde estás 
tu? 
onde está ele? 
onde está ele? 
onde está ele? 
onde está ele? 
mamã pata! Tu já 
encontraste o bebé filhote? 
o Ruca dorme lá em cima 
já estou com sono 
o Ruca tinha as mãos sujas; 
tinha de lavar as mãos com 
sabonete 
o Ruca tinha as mãos sujas; 
tinha de lavar as mãos com 
sabonete 
o Ruca tinha as mãos sujas; 
tinha de lavar as mãos com 
sabonete 

o Ruca tinha as mãos sujas; 
tinha de lavar as mãos com 
sabonete 
o Ruca tinha as mãos sujas; 
tinha de lavar as mãos com 
sabonete 
o Ruca tinha as mãos sujas; 
tinha de lavar as mãos com 
sabonete 
Tito, não te preocupes! 
eu quero ir hoje à piscina 
eu quero ir hoje à piscina 
boa noite; nós vamos à 
piscina 
boa noite; nós vamos à 
piscina 
boa noite; nós vamos à 
piscina 
duas mãos; dois pés 
duas mãos; dois pés 
duas mãos; dois pés 
duas mãos; dois pés 
Marina, este é o meu quintal 
Marina, este é o meu quintal 
não estou a fazer barulho; 
não estou a fazer 
não estou a fazer barulho; 
não estou a fazer 
não estou a fazer barulho; 
não estou a fazer 
não estou a fazer barulho; 
não estou a fazer 
a mamã está a fazer o quê? 
a mamã está a fazer o quê? 
a mamã está a fazer o quê? 
a mamã está a fazer o quê? 
a mamã está a fazer o quê? 
a mamã está a fazer o quê? 
assusta 
empresta-me os óculus para 
eu ser uma doutora 
empresta-me os óculus para 
eu ser uma doutora 
empresta-me os óculus para 
eu ser uma doutora 
empresta-me os óculus para 
eu ser uma doutora 
tu não te importas? 
tu não te importas? 
espera por nós! 
espera por nós! 
espera por nós! 
eu quero ir ao parque 
eu quero ir ao parque 
Tito, eu não quero que sejas 
mau 
espera por nós! 
espera por nós! 
espera por nós! 
lugar 
barbatana 
eu quero fazer isso também 
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tu não tens frio? 
correr com cuidado 
mamã, o que é aquilo? 
Parece uma máscara 
mamã, tu não arranjas lugar? 
mamã, tu não arranjas lugar? 
porque estás com frio? 
porque estás com frio? 
porque estás com frio? 
mamã, porque é que a 
nuvem está a andar? 
mamã, porque é que a 
nuvem está a andar? 
mamã, porque é que a 
nuvem está a andar? 
porque é que ela ficou com 
frio? 
eu quero ir à casinha 
o que achas de ir ao Cascais 
Vila? 
o que achas de ir ao Cascais 
Vila? 
o que achas de ir ao Cascais 
Vila? 
o que achas de ir ao Cascais 
Vila? 
lá dentro da casinha 
podemos tirar os sapatos 
lá dentro da casinha 
podemos tirar os sapatos 
lá dentro da casinha 
podemos tirar os sapatos 
lá dentro da casinha 
podemos tirar os sapatos 
mamã, o que é isto?  
tu vais para o hospital 
tu vais para o hospital 
tu vais para o hospital 
gosto 
os meus óculos são escuros 
os meus óculos são escuros 
os meus óculos são escuros 
os meus óculos são escuros 
os meus óculos são escuros 
isto é para os pombinhos 
isto é para os pombinhos 
isto é para os pombinhos 
eu já cresci muito 
sol, vai para trás, vai para 
trás, vai para trás 
sol, vai para trás, vai para 
trás, vai para trás 
sol, vai para trás, vai para 
trás, vai para trás 
sol, vai para trás, vai para 
trás, vai para trás 
mamã, quero aquilo fechado 
para o sol não entrar 
mamã, quero aquilo fechado 
para o sol não entrar 
o sol vai passear também 
comigo 

o sol vai passear também 
comigo 
ela já está confusa 
vamos embora! Vamos 
embora! 
vamos embora! Vamos 
embora! 
está vermelho e verde 
está vermelho e verde 
está vermelho e verde 
olha a tomar banho na 
banheira 
eu já posso vender isto 
eu já posso vender isto 
crescer 
crescer 
eu pus para trás para ele não 
cair 
eu pus para trás para ele não 
cair 
eu pus para trás para ele não 
cair 
mamã, o que é este barulho? 
mamã, o que é que a avó 
está a fazer? 
mamã, o que é que a avó 
está a fazer? 
máscara 
esmero, esmero, esmero 
esmero, esmero, esmero 
esmero, esmero, esmero 
mamã, tu podes ajudar a 
mami a deitar a minha 
cadeirinha? 
mamã, tu podes ajudar a 
mami a deitar a minha 
cadeirinha? 
mamã, tu podes ajudar a 
mami a deitar a minha 
cadeirinha? 
não a assustes; ela é 
simpática 
não a assustes; ela é 
simpática 
eu quero comer 
no Pão de Açúcar 
mamã, posso ajudar? 
eu quero pôr o Noddy 
o sol já está a pôr-se 
o sol já está a pôr-se 
o sol já está a pôr-se 
não, eu quero abrir 
eu não gosto mais do Noddy 
eu não gosto mais do Noddy 
também quero pôr-me em pé 
e divertir-me 
também quero pôr-me em pé 
e divertir-me 
também quero pôr-me em pé 
e divertir-me 

tu podes pôr o baloiço assim 
deitado para ser uma 
pirâmide? 
tu podes pôr o baloiço assim 
deitado para ser uma 
pirâmide? 
tu podes pôr o baloiço assim 
deitado para ser uma 
pirâmide? 
Marina, eu quero ir dentro da 
pirâmide 
mamã, por favor deita o 
carrinho 
mamã, por favor deita o 
carrinho 
senhoras e senhores… 
senhoras e senhores… 
senhoras e senhores… 
u, vê, xis, zê 
este é o meu quarto 
este é o meu quarto 
mamã, dá cá isso para eu 
ver 
isso para que serve? 
isto é para pendurá-los 
isto é para pendurá-los 
empresta só um bocadinho 
mamã, o que é que nós 
vamos fazer para sair daqui? 
mamã, o que é que nós 
vamos fazer para sair daqui? 
mamã, o que é que nós 
vamos fazer para sair daqui? 
mamã, o que é que nós 
vamos fazer para sair daqui? 
menina, tu dás-me isto? 
menina, tu dás-me isto? 
eu quero ficar ao ar livre 
eu quero ficar ao ar livre 
ar livre 
um cavalinho no seu carrocel 
um cavalinho no seu carrocel 
o meu cavalinho a andar 
vamos já para o elevador! 
vamos já para o elevador! 
mamã, não me esqueci 
também tenho um carro 
desses 
eu quero desligar 
eu quero desligar 
a Órbi! 
onde estão os tigres? 
onde estão os tigres? 
onde estão os tigres? 
cócegas 
tu não vais de escada; tu 
vais de elevador 
tu não vais de escada; tu 
vais de elevador 
tu não vais de escada; tu 
vais de elevador 
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tu não vais de escada; tu vais 
de elevador 
pode-se pintar na minha 
bicicleta? E que tal pintar no 
meu carrinho? 
pode-se pintar na minha 
bicicleta? E que tal pintar no 
meu carrinho? 
pode-se pintar na minha 
bicicleta? E que tal pintar no 
meu carrinho? 
quero tirar fotografias aos 
animais 
quero tirar fotografias aos 
animais 
quero tirar fotografias aos 
animais 
quero tirar fotografias aos 
animais 
já está a desfazer-se 
já está a desfazer-se 
já está a desfazer-se 
eu vou arranjar; arranja tu! 
mamã, o teu cabelo não está 
seco? 
amanhã, vou andar de 
comboio! 
isto é teu? 
para que serve? 
o monstro está a apanhar-
nos 
o monstro está a apanhar-
nos 
o monstro está a apanhar-
nos 
o monstro está a apanhar-
nos 
quantas horas estão no teu 
carro? 
quantas horas estão no teu 
carro? 
quantas horas estão no teu 
carro? 
eu não quero puxar o 
autoclismo 
eu não quero puxar o 
autoclismo 
já funcionou; agora tenho de 
virar para aqui 
já funcionou; agora tenho de 
virar para aqui 
quando for maior vou para 
esta cama 
quando for maior vou para 
esta cama 
quando for maior vou para 
esta cama 
quando for maior vou para 
esta cama 
quando for maior vou para 
esta cama 

quando for maior vou para 
esta cama 
mamã, tu puseste outro 
cavalo na casa da Bibi? 
Chuchu, a tua irmã vai para 
aqui 
podes dormir com o teu 
boneco; boa noite! 
podes dormir com o teu 
boneco; boa noite! 
podes dormir com o teu 
boneco; boa noite! 
olha, vou pintar aqui 
onde vamos hoje? 
Marina, tira isto para ele não 
arranhar 
Marina, tira isto para ele não 
arranhar 
Tito, tu és meu amigo? 
autoclismo 
onde nós vamos? 
onde nós vamos? 
Marina, olha o Jesus 
depressa, o urso está a 
apanhar-nos! 
depressa, o urso está a 
apanhar-nos! 
depressa, o urso está a 
apanhar-nos! 
depressa, o urso está a 
apanhar-nos! 
certo 
oh mamã, então! Não vamos 
primeiro ao Toys're Us e 
depois ao Shopping? 
oh mamã, então! Não vamos 
primeiro ao Toys're Us e 
depois ao Shopping? 
oh mamã, então! Não vamos 
primeiro ao Toys're Us e 
depois ao Shopping? 
oh mamã, então! Não vamos 
primeiro ao Toys're Us e 
depois ao Shopping? 
quantas horas são? 
quantas horas são? 
os olhos são pretos? Não! 
São vermelhos! 
os olhos são pretos? Não! 
São vermelhos! 
os olhos são pretos? Não! 
São vermelhos! 
os olhos são pretos? Não! 
São vermelhos! 
os olhos são pretos? Não! 
São vermelhos! 
estou com muita fominha 
ia mordendo 
de tomar banho 
mais cócegas 
mais cócegas 

mamã, esta é a tua canção 
de quando tu eras pequenina 
mamã, esta é a tua canção 
de quando tu eras pequenina 
olha estou a pôr açúcar nos 
joelhos 
olha estou a pôr açúcar nos 
joelhos 
olha estou a pôr açúcar nos 
joelhos 
olha estou a pôr açúcar nos 
joelhos 
olha estou a pôr açúcar nos 
joelhos 
parece creme para a perna 
tio Ricardo 
quanto tempo estão assim? 
põe mais alto! 
põe mais alto! 
mamã, vamos ao Toys're Us 
mamã, vamos ao Toys're Us 
mamã, vamos ao Toys're Us 
tão alta; chego quase lá 
longe 
o que é este caminho? 
um barco para eu andar na 
piscina 
um barco para eu andar na 
piscina 
um barco para eu andar na 
piscina 
mami, esta rua como se 
chama? 
estava lá muita confusão 
eu quero o chinês 
mamã, esta é a tua música 
de quando tu eras 
pequenina? 
mamã, esta é a tua música 
de quando tu eras 
pequenina? 
gosto de andar em todos; 
gosto de andar em todos 
gosto de andar em todos; 
gosto de andar em todos 
gosto de andar em todos; 
gosto de andar em todos 
gosto de andar em todos; 
gosto de andar em todos 
gosto de andar em todos; 
gosto de andar em todos 
gosto de andar em todos; 
gosto de andar em todos 
mamã, onde está o dono da 
bola? 
mamã, onde está o dono da 
bola? 
onde está o dono da minha 
bola que estava lá no jardim? 
onde está o dono da minha 
bola que estava lá no jardim? 
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onde está o dono da minha 
bola que estava lá no jardim? 
onde estão os limões? 
onde estão os limões? 
onde estão os limões? 
onde estão os limões? 
onde estão os limões? 
onde estão os limões? 
eu quero conduzir 
conduzir 
vamos fazer pisca-pisca 
vamos fazer pisca-pisca 
vamos fazer pisca-pisca 
vamos fazer pisca-pisca 
agora vamos meter a 
mudança 
agora vamos meter a 
mudança 
vou lá pôr 
vou lá pôr 
tu trouxeste a Partimpim? 
três 
tu trouxeste a Partimpim? 
estamos à espera de quê? 
estamos à espera de quê? 
estamos à espera de quê? 
a piscina do duende era azul  
a piscina do duende era azul  
animais 
não vamos andar de 
comboio 
não vamos andar de 
comboio 
eu quero conduzir 
agora fazer pisca 
agora fazer pisca 
carrocel 
já pode avançar 
já pode ir para o Sol 
já pode ir para o Sol 
mamã, o que é esta canção? 
mamã, diz-me 
por favor 
por favor 
tinha de tirar para ficar ao Sol 
tinha de tirar para ficar ao Sol 
tinha de tirar para ficar ao Sol 
onde está? Onde está? 
onde está? Onde está? 
onde está o balão daquele 
fio? 
onde estão os balões? 
onde estão os balões? 
onde estão os balões? 
onde estão os balões? 
onde estão os balões? 
onde estão os balões? 
onde estão os balões? 
onde estão os balões? 
onde estão os balões? 
onde estão os balões? 
onde estão os balões? 

onde estão os balões? 
mamã, onde está o bebé da 
pessoa? 
o que é as pessoas sem 
camisola? 
o que é as pessoas sem 
camisola? 
alguém precisa de toalhetes? 
alguém precisa de toalhetes? 
fica no Toys 
uma porta aberta assim 
encostada, assim encostada, 
depois a porta abriu 
uma porta aberta assim 
encostada, assim encostada, 
depois a porta abriu 
uma porta aberta assim 
encostada, assim encostada, 
depois a porta abriu 
uma porta aberta assim 
encostada, assim encostada, 
depois a porta abriu 
uma porta aberta assim 
encostada, assim encostada, 
depois a porta abriu 
uma porta aberta assim 
encostada, assim encostada, 
depois a porta abriu 
encostada 
uma porta encostada 
uma porta encostada 
mamã, nós vamos ao Toys? 
mamã, nós vamos ao Toys? 
mamã, nós vamos ao Toys? 
onde está o Toys? 
onde está o Toys? 
o outro sinal, o cor de 
laranja, é só para as pessoas 
passarem 
o outro sinal, o cor de 
laranja, é só para as pessoas 
passarem 
o outro sinal, o cor de laranja, 
é só para as pessoas 
passarem 
o outro sinal, o cor de laranja, 
é só para as pessoas 
passarem 
mamã, isto aqui é uma 
rotunda? 
mamã, o que aconteceu? O 
que aconteceu a isto? 
mamã, este muro está 
limpinho! 
mamã, este muro está 
limpinho! 
mamã, tu tens uma 
caminha? 
onde está o Toys? 
onde está o Toys? 
depois eu vou comer 
bolachinha com chazinho 

depois eu vou comer 
bolachinha com chazinho 
quem se chama Órbi é a 
cobra 
o tio João tem um carro de 
cenouras para os animais 
o tio João tem um carro de 
cenouras para os animais 
o tio João tem um carro de 
cenouras para os animais 
mamã, olha dois 
dois balões 
dois balões 
mamã, se tirasse os sapatos 
já não prendia 
mamã, se tirasse os sapatos 
já não prendia 
não, só quero ver 
só tem uma bolacha; é 
melhor comê-la 
hoje não vamos para a 
praia? 
a loja dos animais 
a loja dos animais 
Marina, tu aleijaste-me 
mamã, o que é aquilo que a 
relva tem? 
não, não está bom 
as rochas são muito pesadas 
as rochas são muito pesadas 
as rochas são muito pesadas 
esquilo 
eu quero ir ao restaurante 
eu quero ir ao restaurante 
mamã, posso levar isto para 
aqui? Para pôr na minha 
bagageira? 
mamã, posso levar isto para 
aqui? Para pôr na minha 
bagageira? 
mamã, posso levar isto para 
aqui? Para pôr na minha 
bagageira? 
abriu! Isto para que serve? 
abriu! Isto para que serve? 
é mesmo assim! 
é mesmo assim! 
é mesmo assim! 
o menino ia aqui atrás 
isto para que serve? É só 
para brincar 
isto para que serve? É só 
para brincar 
isto para que serve? É só 
para brincar 
o menino ia aqui atrás e eu 
conduzia assim 
ai está a doer-me; está a 
doer-me 
ai está a doer-me; está a 
doer-me 
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ai está a doer-me; está a 
doer-me 
ai está a doer-me; está a 
doer-me 
autoclismo 
tu ainda não compraste? 
tu encontras-me 
está suja 
podemos andar de 
escorrega? 
podemos andar de 
escorrega? 
podemos andar de 
escorrega? 
são dois cães 
são dois cães 
brincamos só um bocadinho 
eu quero ver só um 
bocadinho 
ó lua tu fizeste tanto barulho 
que eu assustei-me 
ó lua tu fizeste tanto barulho 
que eu assustei-me 
estou a aguentar 
estou a aguentar 
olha uma estátua! 
Marina, foi um bom lugar 
foi um bom lugar, não foi 
boneca? 
Marina, vou tapar o 
como se chamam os outros? 
Como se chamam os 
amigos? 
como se chamam os outros? 
Como se chamam os 
amigos? 
como se chamam os outros? 
Como se chamam os 
amigos? 
como se chamam os outros? 
Como se chamam os 
amigos? 
mamã, ensina-me a arranhar 
para que serve tudo o que 
está no chão? 
para que serve tudo o que 
está no chão? 
descobrimos as pistas 
descobrimos as pistas 
descobrimos as pistas 
descobrimos as pistas 
descobrimos as pistas 
eu vou cuidar muito bem dela 
onde está o Tito? Onde está 
o meu volante? Onde está o 
Tito? 
onde está o Tito? Onde está 
o meu volante? Onde está o 
Tito? 
onde está o Tito? Onde está 
o meu volante? Onde está o 
Tito? 

eu pus ali para fazer um 
lençol 
eu pus ali para fazer um 
lençol 
eu pus ali para fazer um 
lençol 
põe os óculos nos olhos 
põe os óculos nos olhos 
põe os óculos nos olhos 
põe os óculos nos olhos 
põe os óculos nos olhos 
põe os óculos nos olhos 
põe os óculos nos olhos 
põe os óculos nos olhos 
põe os óculos nos olhos 
põe os óculos nos olhos 
põe os óculos nos olhos 
põe os óculos nos olhos 
põe os óculos nos olhos 
põe os óculos nos olhos 
põe os óculos nos olhos 
põe os óculos nos olhos 
como faço para pôr o lápis 
aqui? 
como faço para pôr o lápis 
aqui? 
estátua 
esta é a fingir que é uma 
piscina nossa 
esta é a fingir que é uma 
piscina nossa 
esta é a fingir que é uma 
piscina nossa 
Marina, olha, o pato salta 
muito bem! 
estava a fazer um 
buraquinho para pôr o seu 
ovo 
estava a fazer um 
buraquinho para pôr o seu 
ovo 
estava a fazer um 
buraquinho para pôr o seu 
ovo 
este patinho estava com 
medo que visse algum 
monstro 
este patinho estava com 
medo que visse algum 
monstro 
este patinho estava com 
medo que visse algum 
monstro 
este patinho estava com 
medo que visse algum 
monstro 
ó Marina, onde está o meu 
Fimbinho? 
Marina, caiu o teu lápis 
para nós vermos 
para nós vermos 
para nós vermos 

Marina, tu estás preparada? 
Marina, tu estás preparada? 
toma, toma isto 
tu assustaste o passarinho 
que estava lá no chão 
tu assustaste o passarinho 
que estava lá no chão 
tu assustaste o passarinho 
que estava lá no chão 
já comemos? 
e a bolachinha que tu comias 
ontem? 
eu quero o parque de cima 
tinha de trazer tudo 
estrela 
as estrelas 
as estrelas 
as estrelas 
mas eu 
mamã, tenho calor. É favor 
abrir a janela. É favor abrir a 
janela 
mamã, tenho calor. É favor 
abrir a janela. É favor abrir a 
janela 
mamã, tenho calor. É favor 
abrir a janela. É favor abrir a 
janela 
mamã, tenho calor. É favor 
abrir a janela. É favor abrir a 
janela 
mamã, tenho calor. É favor 
abrir a janela. É favor abrir a 
janela 
esta é a vaquinha 
eu procurava o monstro das 
uvas 
eu procurava o monstro das 
uvas 
eu procurava o monstro das 
uvas 
onde estão as duas pontas? 
onde estão as duas pontas? 
onde estão as duas pontas? 
onde estão as duas pontas? 
mamã, salva-me! 
tens que ir buscá-lo 
tens que ir buscá-lo 
tens que ir buscá-lo 
estátua 
não acalmo! 
mamã, precisamos de pôr 
aqui 
mamã, precisamos de pôr 
aqui 
já está seco? 
nós vamos onde? 
nós vamos onde? 
mamã, põe pisca 
também quero uma flor aqui 
a campainha da porta 
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a Missi-íssi viu os tubos dela, 
não achou muito bonito e 
ficou triste 
a Missi-íssi viu os tubos dela, 
não achou muito bonito e 
ficou triste 
a Missi-íssi viu os tubos dela, 
não achou muito bonito e 
ficou triste 
onde está o quarto dele? O 
quarto dele está onde? 
onde está o quarto dele? O 
quarto dele está onde? 
onde está o quarto dele? O 
quarto dele está onde? 
onde está o quarto dele? O 
quarto dele está onde? 
e de repente estava a 
chamar o avô 
e de repente estava a 
chamar o avô 
vamos incomodar o vento? 
vamos incomodar o vento? 
sim, vamos chatear o vento 
sim, vamos chatear o vento 
olha que giro que está este 
olha que giro que está este 
mas este é um bom lugar, 
mas este 
mas este é um bom lugar, 
mas este 
mas este é um bom lugar, 
mas este 
mas este é um bom lugar, 
mas este 
mas este é um bom lugar, 
mas este 
nós estamos aonde? 
nós estamos aonde? 
nós estamos aonde? 
o que é que é roubar? 
eu quero comprar bolinhos 
eu quero comprar bolinhos 
tartaruga 
tartaruga 
aqui ao pé de nós 
mamã, eu quero ir ao 
Francisco 
mamã, eu quero ir ao 
Francisco 
mas tenho tenho tudo 
mas não me importa 
mas não me importa 
mostra 
não vamos há muito tempo 
ao parque da Parede 
não vamos há muito tempo 
ao parque da Parede 
tapa os olhos 
tapa os olhos 
eu estou pronta 

podes emprestar os teus 
óculos de sol? 
podes emprestar os teus 
óculos de sol? 
podes emprestar os teus 
óculos de sol? 
podes emprestar os teus 
óculos de sol? 
podes emprestar os teus 
óculos de sol? 
podes emprestar os teus 
óculos de sol? 
podes emprestar os teus 
óculos de sol? 
sim, uma bandeira estava ali 
pendurada na casa 
pára de repetir tudo 
onde estão os nossos 
pincéis? 
onde estão os nossos 
pincéis? 
onde estão os nossos 
pincéis? 
onde estão os nossos 
pincéis? 
eu queria um smile. Onde 
está o smile? 
frágil 
onde está o teu triângulo? 
não faz mal; é só um 
bocadinho 
não faz mal; é só um 
bocadinho 
tu queimaste-te? 
já não serve 
vê-se as duas caixas do 
Noddy 
vê-se as duas caixas do 
Noddy 
vê-se as duas caixas do 
Noddy 
o que é isto que ela rebola? 
este é frágil, frágil 
este é frágil, frágil 
este é frágil, frágil 
não, frágil 
diz-me, diz-me 
diz-me, diz-me 
aqui vamos nós! 
aqui vamos nós! 
estou a pintar-me 
estou a pintar-me 
não dá bom dia… está preso! 
Não diz bom dia 
não dá bom dia… está preso! 
Não diz bom dia 
a escova está onde? Dele? A 
escova dele? 
a escova está onde? Dele? A 
escova dele? 
a escova está onde? Dele? A 
escova dele? 

pode avançar para ir embora 
para casa 
pode avançar para ir embora 
para casa 
a escada rolante 
ela vai dormir 
ela vai dormir 
não, ela vai só descansar 
não, ela vai só descansar 
a menina que voa está 
onde? 
não é feia, é feliz 
para o Tito já não fazer chichi 
pergunta à doutora Ana se 
isto não suja 
pergunta à doutora Ana se 
isto não suja 
anda. Mais uma vez 
anda. Mais uma vez 
eu quero lavar as mãos 
eu quero lavar as mãos 
eu quero lavar as mãos 
eu tenho dois parques 
eu tenho dois parques 
eu tenho dois parques 
assim eu não consigo andar 
deita isto! 
sol 
Miguel 
para o condutor 
flor 
dá cá isso para eu te dar de 
comer 
dá cá isso para eu te dar de 
comer 
mamã, vamos ao parque? 
mamã, vamos ao parque? 
estátua 
enorme 
empresta-me os meus óculos 
empresta-me os meus óculos 
empresta-me os meus óculos 
empresta-me os meus óculos 
tu queres experimentar só 
um bocadinho? 
tu queres experimentar só 
um bocadinho? 
tu queres experimentar só 
um bocadinho? 
vou fugir da avó que quer 
apanhar-me 
vou fugir da avó que quer 
apanhar-me 
vou fugir da avó que quer 
apanhar-me 
mamã, experimenta o da 
avó; experimenta! 
mamã, experimenta o da 
avó; experimenta! 
mamã, vês, eu já chego à 
mesa! 
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tu queres um bocadinho do 
meu? 
este é o meu e este é o teu 
este é o meu e este é o teu 
olha o que a mamã fez ao 
vidro 
mamã, não quero ir à escola 
mamã, não quero ir à escola 
eu fiquei muito triste 
eu não fiz nada 
aqui é da estrelinha, aqui é 
do coração, aqui é do 
triângulo 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
mamã, dá-me os teus óculos 
mamã, dá-me os teus óculos 
mamã, dá-me os teus óculos 
verde 
azul 
James 
churrasco 
onde está o meu que-passa? 
onde está o meu que-passa? 
onde está o meu que-passa? 
quero tirar, quero tirar 
quero tirar, quero tirar 
porque é que não trouxe a 
minha bola? 
Marina! Está a chover! 
Marina! Está a chover! 
quero pôr o cinto, mamã 
quero ir ao Cascais Vila 
quero ir ao Cascais Vila 
quero ir ao Cascais Vila 
depois o avô cai 
mamã, tu não vais embora 
depois voa o chapéu 
o que é isto? Parecia um 
bebé a chorar 
o que é isto? Parecia um 
bebé a chorar 
está aqui uma mosca 
está aqui uma mosca 
mais uma 
mais uma 
mais uma 
mais uma 
mais uma 
tu estás com isso na boca; 
porquê? 
tu estás com isso na boca; 
porquê? 
tu estás com isso na boca; 
porquê? 
mamã, está quase a chover 
mamã, está quase a chover 
mamã, não cortámos a unha 
mamã, não cortámos a unha 
quero a do Inverno 

não quero esta 
está a ficar de noite? 
está a ficar de noite? 
o céu está azul 
o céu está azul 
mamã, quero andar de 
escorrega 
mamã, quero andar de 
escorrega 
mamã, agora vamos aonde? 
mamã, já está a ficar de 
noite? 
mamã, já está a ficar de 
noite? 
viste aquele pássaro lá em 
cima? 
quero ir passear 
quero ir passear 
quero ir passear 
quero ir passear 
quero ir a pé na rua, quero ir 
a pé na rua 
quero ir a pé na rua, quero ir 
a pé na rua 
o que é este sino? 
mamã, quero conduzir 
onde está o sino da igreja? 
onde está o sino da igreja? 
mamã, olha o carro a fugir! 
mamã, põe a luz acesa 
olha a minha unha pintada. 
Olha as minhas unhas 
pintadas 
olha a minha unha pintada. 
Olha as minhas unhas 
pintadas 
olha a minha unha pintada. 
Olha as minhas unhas 
pintadas 
olha a minha unha pintada. 
Olha as minhas unhas 
pintadas 
Marina, segura nisto que eu 
estou a dormir 
Marina, segura nisto que eu 
estou a dormir 
Marina, segura nisto que eu 
estou a dormir 
Marina, segura nisto que eu 
estou a dormir 
óculos 
mamã, cuidado com o 
monstro! 
não quero esta música 
Marina, quero tirar as minhas 
folhas 
Marina, quero tirar as minhas 
folhas 
Marina, quero tirar as minhas 
folhas 
Marina, quero tirar as minhas 
folhas 

não quero comer no 
shopping 
posso levar esta boneca para 
dormir comigo? 
posso levar esta boneca para 
dormir comigo? 
posso levar esta boneca para 
dormir comigo? 
quero pôr na blusa 
não estou 
está escrito o quê aqui? 
está escrito o quê aqui? 
está escrito o quê aqui? 
está escrito o quê aqui? 
está escrito o quê aqui? 
está escrito o quê aqui? 
está escrito o quê aqui? 
está escrito o quê aqui? 
esta cadeira não é para ti 
a outra peça daqui está 
onde? 
o bebé fica a ver a mamã 
quero deitar-me; quero deitar 
quero deitar-me; quero deitar 
não quero ir a pé 
mamã, estou com calor 
mamã, estou com calor 
quero tirar as meias 
quero tirar as meias 
quero tirar as meias 
depois assim não consigo 
sujar 
depois assim não consigo 
sujar 
mamã, mas aquele carro 
eu quero sair 
quero ir nele 
quero ir nele 
quero ir nele 
porque é que aquela casinha 
não está muito bem 
construída? 
porque é que aquela casinha 
não está muito bem 
construída? 
porque é que aquela casinha 
não está muito bem 
construída? 
quero só ver os animais 
quero só ver os animais 
quero só ver os animais 
depois eu vou lá buscá-la 
depois eu vou lá buscá-la 
depois eu vou lá buscá-la 
depois eu vou lá buscá-la 
este lugar é longe 
este lugar é longe 
mamã, vamos a casa da avó 
olha aquela borboleta 
tenho muitos anos 
tenho muitos anos 
o sol já está a pôr-se 
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o sol já está a pôr-se 
o sol já está a pôr-se 
Marina, quero ir para casa 
porque é que esta nuvem 
preta foi parar aqui? Porquê? 
Porquê mami? 
porque é que esta nuvem 
preta foi parar aqui? Porquê? 
Porquê mami? 
porque é que esta nuvem 
preta foi parar aqui? Porquê? 
Porquê mami? 
porque é que esta nuvem 
preta foi parar aqui? Porquê? 
Porquê mami? 
porque é que esta nuvem 
preta foi parar aqui? Porquê? 
Porquê mami? 
tenho as unhas pintadas 
tenho as unhas pintadas 
tenho as unhas pintadas 
não, não vou, vou fazer um 
bolinho 
vou fazer uma sopa, depois 
vou fazer um bolinho 
vou fazer uma sopa, depois 
vou fazer um bolinho 
vou fazer uma sopa, depois 
vou fazer um bolinho 
vamos arranjar uma pedra 
para fazer de pepino? 
vamos arranjar uma pedra 
para fazer de pepino? 
vamos arranjar uma pedra 
para fazer de pepino? 
aquele dente que estava 
eu disse para ela voltar 
eu disse para ela voltar 
vem uma nuvem grande; e 
vai trazer chuva 
dói-me a garganta 
dói-me a garganta 
dói-me a garganta 
dói-me a garganta 
como faz o jogo novo? 
ele quer ficar no seu colo 
ele quer ficar no seu colo 
tu tens o olho pintado, aí na 
pestana 
tu tens o olho pintado, aí na 
pestana 
Marina, o teu olho está 
pintado? 
depois tu devolves 
depois tu devolves 
depois tu devolves 
sou um monstro 
Marina, estou a fazer um 
chá; estou a fazer um chá 
para ti 

Marina, estou a fazer um 
chá; estou a fazer um chá 
para ti 
Marina, estou a fazer um 
chá; estou a fazer um chá 
para ti 
Marina, estou a fazer um 
chá; estou a fazer um chá 
para ti 
Portugal 
Portugal 
não, não durmo 
tartaruga 
tartaruga 
para nós dançarmos 
para nós dançarmos 
para nós dançarmos 
onde está o taco que tinha 
chegado ali àquela planta? 
Onde está? 
onde está o taco que tinha 
chegado ali àquela planta? 
Onde está? 
mamã, vou lá ver o que o 
Tito fez 
mamã, o Tito está onde? 
onde está a minha caixa de 
curitas que estava 
onde está a minha caixa de 
curitas que estava 
onde está a minha caixa de 
curitas que estava 
mamã, hoje é dia de escola? 
diz que sim, diz 
diz que sim, diz 
ela já dormiu o suficiente 
o carrinho já está perfeito 
o carrinho já está perfeito 
não quero esta, não quero 
esta, não quero esta parte 
não quero esta, não quero 
esta, não quero esta parte 
não quero esta, não quero 
esta, não quero esta parte 
não quero esta, não quero 
esta, não quero esta parte 
quero ir ao parque de cima 
quero ir ao parque de cima 
vou dar comida aos… 
pavões 
vou dar comida aos… 
pavões 
vou dar comida aos… 
pavões 
aquelas árvores têm muito 
tronco 
aquelas árvores têm muito 
tronco 
aquelas árvores têm muito 
tronco 
deve estar perdido da sua 
mamã 

deve estar perdido da sua 
mamã 
deve estar perdido da sua 
mamã 
eu queria uma que não 
partisse 
quero ir pelo muro 
tenho calor aqui debaixo 
destas árvores 
tenho calor aqui debaixo 
destas árvores 
tenho calor aqui debaixo 
destas árvores 
tenho calor aqui debaixo 
destas árvores 
tenho calor aqui debaixo 
destas árvores 
não quero esta 
mamã, aqui está calor; tenho 
de pôr isto 
mamã, aqui está calor; tenho 
de pôr isto 
mamã, aqui está calor; tenho 
de pôr isto 
mamã, aqui está calor; tenho 
de pôr isto 
lá fora está calor? 
lá fora está calor? 
lá fora está calor? 
lá fora está calor? 
quero este para os anos 
quero este para os anos 
quero este para os anos 
eu queria ensinar-te 
Marina, quero ir por aquele 
lado que tem sombra 
Marina, quero ir por aquele 
lado que tem sombra 
olha que eu estou muito 
bonita 
o Tito está aonde? 
estou a fazer uma pintura 
para a avó 
estou a fazer uma pintura 
para a avó 
tem os dois pincéis 
tem os dois pincéis 
tem os dois pincéis 
pronto já acabei e agora 
preciso de outra cor 
tem dois pincéis: um que é 
deste, e outro que é do 
amarelo 
tem dois pincéis: um que é 
deste, e outro que é do 
amarelo 
tem dois pincéis: um que é 
deste, e outro que é do 
amarelo 
e agora preciso de tapar 
agora preciso de outra cor 
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está dentro de uma caixa. De 
uma caixa vulgar 
está dentro de uma caixa. De 
uma caixa vulgar 
está dentro de uma caixa. De 
uma caixa vulgar 
está a fazer anos 
está a fazer anos 
está a fazer anos 
plantar 
quero andar assim 
esta é para os meninos 
pequeninos 
esta é para os meninos 
pequeninos 
esta é para os meninos 
pequeninos 
esta é para os meninos 
pequeninos 
depois vamos embora 
depois vamos embora 
um carrocel que tem pilhas 
um carrocel que tem pilhas 
não «forço» 
não «forço» 
tu tens uma pelezinha. 
Precisamos de cortá-la 
tu tens uma pelezinha. 
Precisamos de cortá-la 
tu tens uma pelezinha. 
Precisamos de cortá-la 
ela está a descansar 
ela está a descansar 
ela está a descansar 
podemos balançar, podemos 
balançar para ela dormir 
podemos balançar, podemos 
balançar para ela dormir 
podemos balançar, podemos 
balançar para ela dormir 
podemos balançar, podemos 
balançar para ela dormir 
podemos balançar, podemos 
balançar para ela dormir 
podemos balançar, podemos 
balançar para ela dormir 
agora ela vai passear 
estrela 
não quero que a ursinha caia 
não quero que a ursinha caia 
não quero que a ursinha caia 
mamã, ela está a dormir 
mamã, ela está a dormir 
mamã, ela está a dormir 
está a incomodar-me 
está a incomodar-me 
está a incomodar-me 
está a incomodar-me 
pus 
eu não quero que isto não 
caia 

eu não quero que isto não 
caia 
os óculos 
os óculos 
óculos 
lágrimas 
quero comer lá no 
restaurante 
quero comer lá no 
restaurante 
Bárbara 
Bárbara 
conduzir 
onde está a minha bola igual 
a esta? 
onde está a minha bola igual 
a esta? 
onde está a minha bola igual 
a esta? 
o carro também está a 
dançar 
o carro também está a 
dançar 
mamã, o que é este saco? 
o parque de cima 
é muito divertido 
aperta 
também quero fazer isso, 
Marina, também quero fazer 
isso 
também quero fazer isso, 
Marina, também quero fazer 
isso 
porque é que o céu está a 
ficar escuro, Marina? 
porque é que o céu está a 
ficar escuro, Marina? 
porque é que o céu está a 
ficar escuro, Marina? 
porque é que o céu está a 
ficar escuro, Marina? 
porque é que está a ficar de 
noite? 
porque é que está a ficar de 
noite? 
porque é que está a ficar de 
noite? 
estou com sono 
hoje vou fazer anos 
hoje vou fazer anos 
e tu não me encontras 
autoclismo 
não gosto da chuva 
porque vão apanhar o 
comboio? 
porque vão apanhar o 
comboio? 
mamã, ainda vou fazer mais 
mamã, ainda vou fazer mais 
lamento, mas não dá tempo 
para isso 
não, quero ir deste lado 

não, quero ir deste lado 
a vovó deixa-me vesti-lo? 
quero ver as estrelas lá fora 
quero ver as estrelas lá fora 
quero ver as estrelas lá fora 
quero ver as estrelas lá fora 
mas quero voar como a Nina 
Voa 
mas quero voar como a Nina 
Voa 
óculos 
os óculos 
os óculos 
onde está a minha luva? 
de certeza! 
eu bati aqui e fez dói-dói 
eu bati nos dois joelhos; 
neste e neste 
eu bati nos dois joelhos; 
neste e neste 
eu bati nos dois joelhos; 
neste e neste 
eu bati nos dois joelhos; 
neste e neste 
eu bati nos dois joelhos; 
neste e neste 
onde está o creme? 
mas eu tenho uma ferida 
onde está a minha uva que 
eu trouxe do Jumbo? 
quero ir dentro da bota 
a mamã dá-me de comer 
não precisamos 
mas eu 
pincel 
tu seguras e eu ponho 
jardim zoológico 
eu não quis 
não, ainda não papou nada. 
Está aqui o leite todo 
ainda não papou quase 
nada. Está aqui todo o leite 
óculos 
tem muitos balões 
tem muitos balões 
o dói-dói ainda não está 
curado 
eu tenho medo que a Inês 
tire 
eu pus, mamã 
eu pus, mamã 
onde está? 
açúcar 
açúcar 
ovos 
não mamã, eu quero fechar 
os ovos 
os ovos 
mamã, já estou boa? 
tu não vais trabalhar? 
tu não vais trabalhar? 
não mamã, já não estou 
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onde está a tesoura? 
não, não visto 
não visto 
olha, um bolo de anos 
vou levar estes bolos para os 
anos 
vou levar estes bolos para os 
anos 
vou levar estes bolos para os 
anos 
vou levar estes bolos para os 
anos 
vou levar estes bolos para os 
anos 
vou levar estes bolos para os 
anos 
mas eu quero uma que seja 
não-selvagem 
mas eu quero uma que seja 
não-selvagem 
eu quero aqui um filme 
mamã, fica com esta 
enquanto eu tiro isto e isto 
mamã, fica com esta 
enquanto eu tiro isto e isto 
mamã, fica com esta 
enquanto eu tiro isto e isto 
onde está a lanterna que não 
funciona? 
onde está a lanterna que não 
funciona? 
olha assim fica melhor 
vamos à Guia 
quero deitar-me como se 
fosse um boneco 
quero deitar-me como se 
fosse um boneco 
nós vamos aonde? 
nós vamos aonde? 
Cascais Vila 
Cascais Vila 
plasticina 
vai curar 
e onde está a vassoura? 
estrela 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
cantam as nossas almas 
Einsteins 

Einsteins 
uma bandulete para pôr na 
cabeça 
mas eu quero comer lá 
mas eu quero comer lá 
estou a fazer sapateado 
estou a fazer sapateado 
eu quero brincar ao snooker 
eu quero brincar ao snooker 
mamã, gosto de ti toda 
o little Einstein 
eu quero uma banana inteira 
sem ser pisada 
uma estátua 
eu quero ir ao parque 
eu quero ir ao parque 
porque está a gozar comigo, 
meu senhor? 
porque está a gozar comigo, 
meu senhor? 
porque está a gozar comigo, 
meu senhor? 
porque está a gozar comigo, 
meu senhor? 
missão à pista 
agora eu a subir na escada 
agora eu a subir na escada 
Olha, queres cheirar, 
Marina? 
Olha, queres cheirar, 
Marina? 
Olha ali um pavão e tem 
dois: um ali no telhado 
quero ver os animais 
quero ver os animais 
quero ver os animais 
é igual à minha 
é igual à minha 
onde está o semáforo? 
mamã, já lavaste? 
não me apetece mais 
não me apetece mais 
não me apetece mais 
não me apetece mais 
não me apetece mais 
quem está a bater? // quem 
está a bater à porta? 
quem está a bater? // quem 
está a bater à porta? 
quem está a bater? // quem 
está a bater à porta? 
quem está a bater? // quem 
está a bater à porta? 
quem está a bater? // quem 
está a bater à porta? 
e onde está? na varanda? 
não me apetece mais 
com pincéis 
eu gosto de todos 
eu gosto de todos 
ele está a abrir e fechar outra 
vez 

ele está a abrir e fechar outra 
vez 
ele está a abrir e fechar outra 
vez 
ele está a abrir e fechar outra 
vez 
sim, faz tu, Marina 
mas não me empurres 
mas não me empurres 
eu não o deixo cair 
os sinos estão a tocar 
os sinos estão a tocar 
os sinos estão a tocar 
os sinos estão a tocar 
estou a fazer por trás 
estou a fazer por trás 
estou a fazer por trás 
estou a fazer por trás 
eu fico afastada 
eu fico afastada 
eu fico afastada 
já acabou o verniz 
já acabou o verniz 
dois anos 
dois anos 
malabarismo 
tu és o todi 
onde está? 
árvore 
não, quero levar todas 
não, quero levar todas 
de fadas 
tu contas 
onde está?  Onde está o teu 
segredo? 
onde está?  Onde está o teu 
segredo? 
gémeos 
adeus 
árvore 
isto é que eu preciso 
É uma estátua. São estátuas. 
É uma estátua. São estátuas. 
É uma estátua. São estátuas. 
mamã, tu seguras aqui; eu 
encho 
o lápis 
vez 
gémeos 
gémeos 
gémeos 
mas eu quero ficar contigo a 
dar papinha 
mas eu quero ficar contigo a 
dar papinha 
mas eu quero ficar contigo a 
dar papinha 
mas o que é isto? 
mas o que é isto? 
queres ouvir esta música, 
mamã? 
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queres ouvir esta música, 
mamã? 
queres ouvir esta música, 
mamã? 
mamã, o que é isso que tu 
tens na mão? 
quero sair da sala. Quero ir 
para o escritório do avô. 
quero sair da sala. Quero ir 
para o escritório do avô. 
quero sair da sala. Quero ir 
para o escritório do avô. 
mami, ajuda-me a pôr … 
beber água 
agora entornou-se a água 
Duas réguas 
Duas réguas 
não são iguais a mim 
A Chuchu não vai ficar 
contente; é melhor pormos 
aqui neste 
A Chuchu não vai ficar 
contente; é melhor pormos 
aqui neste 
A Chuchu não vai ficar 
contente; é melhor pormos 
aqui neste 
A Chuchu não vai ficar 
contente; é melhor pormos 
aqui neste 
A Chuchu não vai ficar 
contente; é melhor pormos 
aqui neste 
Ainda falta a Ticha; ainda 
falta o Afonso 
Ainda falta a Ticha; ainda 
falta o Afonso 
Quero saltar para dentro da 
televisão 
Quero saltar para dentro da 
televisão 
tu és grande 
depois  
mamã, onde vamos, mamã 
não quero cair da bicicleta 
Marina, anda ver como eu fiz 
eu estou a tentar pôr a fita-
cola aqui 
eu estou a tentar pôr a fita-
cola aqui 
eu estou a tentar pôr a fita-
cola aqui 
Isto são bananas; são 
bananas para a mami. 
Isto são bananas; são 
bananas para a mami. 
Isto são bananas; são 
bananas para a mami. 
Isto o que é? 
vamos tapá-las 
vamos tapá-las 
Olha, este é para o Miguel 

Olha, este é para o Miguel 
eu não estou a dormir, eu 
estou a descansar 
eu não estou a dormir, eu 
estou a descansar 
eu não estou a dormir, eu 
estou a descansar 
eu não estou a dormir, eu 
estou a descansar 
eu não estou a dormir, eu 
estou a descansar 
eu não estou a dormir, eu 
estou a descansar 
e onde está a Ticha? 
e onde está o barco? 
e onde está o barco? 
certo! 
mamã, tu assustaste-me 
aquele passarinho. 
mamã, tu assustaste-me 
aquele passarinho. 
parece um cisne 
andamos sim 
aqui atrás 
eu quero mostrar o caracol à 
mamã 
eu quero mostrar o caracol à 
mamã 
eu quero mostrar o caracol à 
mamã 
por favor 
por favor 
ainda falta mais um 
ainda falta mais um 
agora deixa-as secar 
agora deixa-as secar 
little einstein 
hoje dá para ver as estrelas 
hoje dá para ver as estrelas 
hoje dá para ver as estrelas 
hoje dá para ver as estrelas 
escada 
uma voz diferente 
as plantas não me deixam 
ver 
as plantas não me deixam 
ver 
as plantas não me deixam 
ver 
aos little people 
olha, vês? 
sim, pus 
mamã, eu visto 
porque é que os pirilampos 
não vêm? Porque é que eles 
não saem da sua casinha? 
porque é que os pirilampos 
não vêm? Porque é que eles 
não saem da sua casinha? 
porque é que os pirilampos 
não vêm? Porque é que eles 
não saem da sua casinha? 

porque é que os pirilampos 
não vêm? Porque é que eles 
não saem da sua casinha? 
porque é que os pirilampos 
não vêm? Porque é que eles 
não saem da sua casinha? 
caí na carpete 
isto parece um cone 
tu fizeste mal a mim 
tu fizeste mal a mim 
está 
o que é rapaz?! 
assustei-me 
tu vais vir comigo 
tu vais vir comigo 
nariz 
menino, está na hora de um 
grande espectáculo 
menino, está na hora de um 
grande espectáculo 
ele está com febre 
ele está com febre 
sim escondeu-se 
sim escondeu-se 
vês? 
mamã, são pneus 
Eu queria fazer mesmo; eu ia 
fazer mesmo; eu queria fazer 
mesmo 
Eu queria fazer mesmo; eu ia 
fazer mesmo; eu queria fazer 
mesmo 
Eu queria fazer mesmo; eu ia 
fazer mesmo; eu queria fazer 
mesmo 
Eu queria fazer mesmo; eu ia 
fazer mesmo; eu queria fazer 
mesmo 
Eu queria fazer mesmo; eu ia 
fazer mesmo; eu queria fazer 
mesmo 
Eu queria fazer mesmo; eu ia 
fazer mesmo; eu queria fazer 
mesmo 
podes ir, menino 
podes ir, menino 
inglês 
vês? 
pode ser assim? 
vá lá Tito, salta 
eu quero a minha máscara 
eu quero a minha máscara 
eu quero a minha máscara 
isto é só a música? 
É o Tito a comer 
É igual ao Tito 
hoje vamos buscar a árvore 
de Natal 
hoje vamos buscar a árvore 
de Natal 
hoje vamos buscar a árvore 
de Natal 
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hoje vamos buscar a árvore 
de Natal 
hoje vamos buscar a árvore 
de Natal 
mamã, isso vai ajudar-te 
está molhada!  
Não, não quero abrir; quero 
só tirar 
Não, não quero abrir; quero 
só tirar 
Marina, vamos ver o gato ao 
Tito? 
Marina, vamos ver o gato ao 
Tito? 
Olha Tito, vês? 
não, quero fazer aqui, a ver 
televisão. 
não, quero fazer aqui, a ver 
televisão. 
Está ali o carro na 
bagageira? 
Está lá na bagageira o 
carrinho? 
Olha, está ali fumo! 
Porque é que tu tens dois 
colares? Porque é que tu 
tens dois? 
Porque é que tu tens dois 
colares? Porque é que tu 
tens dois? 
Porque é que tu tens dois 
colares? Porque é que tu 
tens dois? 
Porque é que tu tens dois 
colares? Porque é que tu 
tens dois? 
Porque é que tu tens dois 
colares? Porque é que tu 
tens dois? 
Porque é que tu tens dois 
colares? Porque é que tu 
tens dois? 
Porque é que tu tens dois 
colares? Porque é que tu 
tens dois? 
Porque é que tu tens dois 
colares? Porque é que tu 
tens dois? 
Este pedaço é para ti 
Era a minha vez 
Era a minha vez 
Era a minha vez 
Eu vou buscar a minha bola 
Eu vou buscar a minha bola 
agora quero ir para a 
sombra; estou farta do sol! 
agora quero ir para a 
sombra; estou farta do sol! 
agora quero ir para a 
sombra; estou farta do sol! 
agora quero ir para a 
sombra; estou farta do sol! 

e está onde o fio? 
quero fazer festinhas a ele 
quero fazer festinhas a ele 
quero fazer festinhas a ele 
faz tu! 
truz truz 
truz truz 
porque é que ele me havia 
de assustar? 
porque é que ele me havia 
de assustar? 
porque é que ele me havia 
de assustar? 
este já não tem cola 
São bonecos novos 
São bonecos novos 
São bonecos novos 
São bonecos novos 
São bonecos novos 
São bonecos novos 
São bonecos novos 
São bonecos novos 
E depois quero outra 
mamã, eu quero que tu 
cantes o 'João Pestana' 
mamã, eu quero que tu 
cantes o 'João Pestana' 
mamã, vê; vê o que ele está 
a ver 
mamã, vê; vê o que ele está 
a ver 
mamã, abre o olho. Abre os 
olhos mamã. Porque é que tu 
não vês? 
mamã, abre o olho. Abre os 
olhos mamã. Porque é que tu 
não vês? 
mamã, abre o olho. Abre os 
olhos mamã. Porque é que tu 
não vês? 
mamã, abre o olho. Abre os 
olhos mamã. Porque é que tu 
não vês? 
Quero abrir para eu ver 
Quero abrir para eu ver 
E isto o que é? 
eu não quero assim, quero 
ver os números 
eu não quero assim, quero 
ver os números 
eu não quero assim, quero 
ver os números 
Olha chinelos! Aqueles não 
caem; aqueles cabem. 
Olha chinelos! Aqueles não 
caem; aqueles cabem. 
Olha chinelos! Aqueles não 
caem; aqueles cabem. 
Quero levar o porco-espinho. 
Quero levar o porco-espinho. 
Quero levar o porco-espinho. 
Está na hora de papar. 

Está na hora de papar. 
está quase no ponto 
Este trabalha, o meu é que 
não. 
estão a fazer uma casa, 
aqueles senhores. 
estão a fazer uma casa, 
aqueles senhores. 
estão a fazer uma casa, 
aqueles senhores. 
estão a fazer uma casa, 
aqueles senhores. 
estão a fazer uma casa, 
aqueles senhores. 
Ainda não chegámos à Guia. 
Ainda não chegámos, mamã. 
Ainda não chegámos. 
Ainda não chegámos à Guia. 
Ainda não chegámos, mamã. 
Ainda não chegámos. 
Ainda não chegámos à Guia. 
Ainda não chegámos, mamã. 
Ainda não chegámos. 
Deve estar a fazer bolos 
Deve estar a fazer bolos 
Deve estar a fazer bolos 
Deve estar a fazer bolos 
Eu quero ir brincar 
Eu quero ir brincar 
Está ali um gato em cima do 
telhado. 
Porque ele perde-se 
Porque ele perde-se 
Mamã, encontrei um caracol. 
não, queria telefonar outra 
vez. 
não, queria telefonar outra 
vez. 
Mamã, agora tu vais fazer 
anos 
Mamã, agora tu vais fazer 
anos 
Mamã, agora tu vais fazer 
anos 
Marina, tu perguntas-me o 
que é que estás a fazer 
Marina, tu perguntas-me o 
que é que estás a fazere 
Marina, tu perguntas-me o 
que é que estás a fazer 
Marina, tu perguntas-me o 
que é que estás a fazer-me 
Marina, tu perguntas-me o 
que é que estás a fazer 
Olha, desprendeu-se, mamã 
É para oferecer a quê, é para 
oferecer a quem? 
É para oferecer a quê, é para 
oferecer a quem? 
isto é que não se tira. 
isto é que não se tira. 
isto é que não se tira. 
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Não, ainda não chegámos. 
Não, ainda não chegámos. 
não os comprei 
São sinais, são sinais, são 
sinais. São dói-dóis 
São sinais, são sinais, são 
sinais. São dói-dóis 
São sinais, são sinais, são 
sinais. São dói-dóis 
São sinais, são sinais, são 
sinais. São dói-dóis 
Se calhar está com fome 
Porque é que elas não 
caem? Porque é que elas 
não rodam? Porque é que 
não caem? 
Porque é que elas não 
caem? Porque é que elas 
não rodam? Porque é que 
não caem? 
Porque é que elas não 
caem? Porque é que elas 
não rodam? Porque é que 
não caem? 
Porque é que elas não 
caem? Porque é que elas 
não rodam? Porque é que 
não caem? 
Porque é que elas não 
caem? Porque é que elas 
não rodam? Porque é que 
não caem? 
Agora levamos isto para 
escrevermos. 
Agora levamos isto para 
escrevermos. 
Agora levamos isto para 
escrevermos. 
Agora levamos isto para 
escrevermos. 
Agora levamos isto para 
escrevermos. 
Vai dar outro, Marina? 
A papinha dos animais 
A papinha dos animais 
É do Natal 
São pais natais, mamã. 
São pais natais, mamã. 
Os meus óculos. 
Os meus óculos. 
Os meus óculos. 
Um coiso para pendurar, 
para não caírem. 
Vamos amarrar 
Vamos amarrar 
Vamos amarrar 
Vamos amarrar 
O colar da Mami que era 
igual ao da mamã, só que 
tinha outra cor. 

O colar da Mami que era 
igual ao da mamã, só que 
tinha outra cor. 
O colar da Mami que era 
igual ao da mamã, só que 
tinha outra cor. 
Porquê o avô não me vê? 
É uma avestruz. 
É uma avestruz. 
As curitas da bibi foram 
todas passear. 
As curitas da bibi foram 
todas passear. 
As curitas da bibi foram 
todas passear. 
As curitas da bibi foram todas 
passear. 
Eu fiz dois anos. 
Eu fiz dois anos. 
Eu fiz dois anos. 
São guloseimas. 
Porquê, mamã, ela vai fazer 
anos? 
Porquê, mamã, ela vai fazer 
anos? 
Porquê, mamã, ela vai fazer 
anos? 
Tomás 
lápis 
pinguins 
tigres 
um bocadinho do creme dos 
lábios 
um bocadinho do creme dos 
lábios 
ela quer a mantinha para se 
tapar? 
ela quer a mantinha para se 
tapar? 
Vai chover 
Não, eu disse que vai 
chover. 
Não, eu disse que vai 
chover. 
Não, eu disse que vai 
chover. 
não se partem 
Mas onde está o baloiço? 
Mas onde está o baloiço? 
Estas árvores não têm. 
Estas árvores não têm. 
Estas árvores não têm. 
Estas árvores não têm. 
dois anos 
dois anos 
Não te molhes. 
quando eu era pequenina tu 
pegavas-me ao colo. 
Queres ver o dói-dói que tu 
fizeste? 
Queres ver o dói-dói que tu 
fizeste? 

Queres ver o dói-dói que tu 
fizeste? 
Ela é tão pequenina que não 
consegue saltar. 
Ela é tão pequenina que não 
consegue saltar. 
Bateu num dos tubos. 
Bateu num dos tubos. 
Marina tira este que eu não 
consigo tirar. 
Marina tira este que eu não 
consigo tirar. 
Mamã, conta a história que 
eu vou adormecendo. 
Mamã, conta a história que 
eu vou adormecendo. 
Eu quero outro chapéu que 
não tenha este fio. 
Olha como eu estou bonita 
com o garruço. 
Eu arranquei-a na relva 
só se arranca as flores na 
relva 
só se arranca as flores na 
relva 
só se arranca as flores na 
relva 
só se arranca as flores na 
relva 
Outra vez. 
A outra voz. 
Estão todos molhados. 
Estão todos molhados. 
Estão todos molhados. 
… para ela não se molhar. 
Porquê? Eu fiz bem! 
Porquê? Eu fiz bem! 
inglês 
francês 
inglês 
francês 
inglês 
flor 
tenho de arregaçar a manga 
para não se molhar 
tenho de arregaçar a manga 
para não se molhar 
Sim, espremo o guardanapo. 
Sim, espremo o guardanapo. 
Não se estraga? Não se 
estraga, mamã? 
Não se estraga? Não se 
estraga, mamã? 
É como se fosse um guarda-
chuva, avó. 
Porque aquela nuvem 
escondeu o sol? 
Porque aquela nuvem 
escondeu o sol? 
Porque aquela nuvem 
escondeu o sol? 
Não faz mal. 
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Não faz mal. 
olha que brincámos com isto 
há tanto tempo. 
olha que brincámos com isto 
há tanto tempo. 
Fica aqui para não sair a 
pétala. 
Dormi mal, foi um sonho mau 
… sonho mau 
Dormi mal, foi um sonho mau 
… sonho mau 
Mamã, vamos escondê-lo. 
Mamã, vamos escondê-lo. 
Deixa-me abrir esta página. 
Deixa-me abrir esta página. 
tu é que me levaste à escola 
tu é que me levaste à escola 
Tito, o que estás a fazer ali? 
Tito, o que estás a fazer ali? 
Tito, o que estás a fazer ali? 
Ei! Porque é que tu não me 
deixas? 
Ei! Porque é que tu não me 
deixas? 
Eu já tinha um corte num dos 
dedos. 
Eu já tinha um corte num dos 
dedos. 
Eu já tinha um corte num dos 
dedos. 
Vou escrever. Papel! Papel! 
Papel! 
Vou escrever. Papel! Papel! 
Papel! 
Vou escrever. Papel! Papel! 
Papel! 
Vou escrever. Papel! Papel! 
Papel! 
Vou escrever. Papel! Papel! 
Papel! 
O Tito não é um boneco; só 
os bonecos é que cabem ali. 
O Tito não é um boneco; só 
os bonecos é que cabem ali. 
O boi é um animal. São 
animais. 
O boi é um animal. São 
animais. 
Rinomer 
Eu quero que não chova, que 
não chova. Não vai chover. 
Tito, não és um boneco. 
Não, não quero pôr. 
Rinomer 
Coitadinho do boneco, 
também tem de ir. 
Lá no carro está calor. 
Lá no carro está calor. 
Era uma vez 
Nós temos de ter um mata-
moscas para matar moscas. 

Nós temos de ter um mata-
moscas para matar moscas. 
Nós temos de ter um mata-
moscas para matar moscas. 
Nós temos de ter um mata-
moscas para matar moscas. 
Nós temos de ter um mata-
moscas para matar moscas. 
Nós temos de ter um mata-
moscas para matar moscas. 
Nós temos de ter um mata-
moscas para matar moscas. 
Nós temos de ter um mata-
moscas para matar moscas. 
mas eu quero ele; mas eu 
quero 
mas eu quero ele; mas eu 
quero 
está ali um papagaio. 
Tantos papagaios a voar. 
Tantos papagaios a voar. 
Tantos papagaios a voar. 
Mas eu vou sair. 
Mas eu vou sair. 
Oh! Outro papagaio a voar. 
Olha outro papagaio. 
Olha, muita espuma. 
Tanta espuma verde! 
Tanta espuma verde! 
elevador 
Mamã, toma. Esta é para ti. 
É para tu regares. 
Mamã, toma. Esta é para ti. 
É para tu regares. 
Mamã, toma. Esta é para ti. 
É para tu regares. 
Nunca desistes. 
Nunca desistes. 
Deixa ver a mania. Se está 
bem ou não. 
Deixa ver a mania. Se está 
bem ou não. 
… coisas que não 
funcionam. Coisas das 
galinhas … 
… coisas que não funcionam. 
Coisas das galinhas … 
… coisas que não funcionam. 
Coisas das galinhas … 
… coisas que não funcionam. 
Coisas das galinhas … 
lápis 
lápis 
papel 
Eu pus este. 
Eu pus este. 
O das abóboras 
O das abóboras 
Mamã, quero ver-te. 
Mamã, não era um pássaro, 
era um cisne. 
Esta faz-me triste. 

Esta faz-me triste. 
Esta faz-me triste. 
não me apanhas. 
Tito, tu és um príncipe. 
Tito, tu és um príncipe. 
Tito, tu és um príncipe. 
Primeiro pagamos. Depois é 
que abrimos. 
Primeiro pagamos. Depois é 
que abrimos. 
Primeiro pagamos. Depois é 
que abrimos. 
Isto são coisas minhas. 
Isto são coisas minhas. 
Isto são coisas minhas. 
Não, são mesmo do ballet. 
Quero ir um bocadinho ao 
terraço. 
Quem fez este som? Quem 
fez este barulho? 
Quem fez este som? Quem 
fez este barulho? 
ela está a tentar voar, mas 
ela não consegue. 
ela está a tentar voar, mas 
ela não consegue. 
ela está a tentar voar, mas 
ela não consegue. 
ela está a tentar voar, mas 
ela não consegue. 
ela está à procura da filhota. 
menina, está ali a filhota. 
São dos porquinhos essas 
canções. 
São dos porquinhos essas 
canções. 
São dos porquinhos essas 
canções. 
São dos porquinhos essas 
canções. 
São dos porquinhos essas 
canções. 
Não faz mal! 
Não faz mal! 
Para que é que servem estes 
botões? 
Para que é que servem estes 
botões? 
Para que é que servem estes 
botões? 
Para que é que servem estes 
botões? 
olha, está a mexer-se! 
olha, está a mexer-se! 
está algures por aqui. 
está algures por aqui. 
está algures por aqui. 
está algures por aqui. 
encontrei! Estava no meu 
tapete. 
Ai, o meu nariz. 
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Não lambo nada. Mamã, 
come para tu 
experimentares. 
Não lambo nada. Mamã, 
come para tu 
experimentares. 
Não lambo nada. Mamã, 
come para tu 
experimentares. 
Assim magoaste-me, mamã. 
A Susana também vai papar 
connosco. 
A Susana também vai papar 
connosco. 
É fresquinho. É docinho 
Tu vais apanhar-me 
Tu vais apanhar-me 
Isto é o yellow bag. 
a mamã está surda! Não me 
ouve! 
a mamã está surda! Não me 
ouve! 
árvore 
computador 
Vou brincar com o papel 
higiénico da avó. 
Vou brincar com o papel 
higiénico da avó. 
Vamos na próxima semana. 
O que ele está a fazer na 
árvore? Não é uma garagem! 
O que ele está a fazer na 
árvore? Não é uma garagem! 
O que ele está a fazer na 
árvore? Não é uma garagem! 
Quero ir de bicicleta. 
Eu gostava de ter uma 
comida em forma de estrela. 
Eu gostava de ter uma 
comida em forma de estrela. 
Eu gostava de ter uma 
comida em forma de estrela. 
Eu gostava de ter uma 
comida em forma de estrela. 
Mamã, anda cá ver. 
Antes de papar. 
Antes de papar. 
Tito, porque estás a brincar 
com a minha folha? 
Tito, porque estás a brincar 
com a minha folha? 
Tito, porque estás a brincar 
com a minha folha? 
Tito, porque estás a brincar 
com a minha folha? 
Tito, porquê tu estás a olhar 
para mim? 
Tito, porquê tu estás a olhar 
para mim? 
Tito, porquê tu estás a olhar 
para mim? 

Tito, porquê tu estás a olhar 
para mim? 
estou a papar. 
estou a papar. 
A mamã fica azul. 
Mamã, olha, eu tenho um 
cortezinho aqui. 
Vamos pintar mais coisas; 
vamos pintar mais quadros. 
Vamos pintar mais coisas; 
vamos pintar mais quadros. 
Vamos pintar mais coisas; 
vamos pintar mais quadros. 
Vamos pintar mais coisas; 
vamos pintar mais quadros. 
Vamos pintar mais coisas; 
vamos pintar mais quadros. 
Vamos pintar mais coisas; 
vamos pintar mais quadros. 
Vamos pintar mais coisas; 
vamos pintar mais quadros. 
Vamos pintar mais coisas; 
vamos pintar mais quadros. 
Ei! Porque é que ele fez 
isso? 
O Tito está a olhar. 
O Tito está a olhar. 
Quero sair deste sítio 
horrível. 
Quero sair deste sítio 
horrível. 
Quero sair deste sítio 
horrível. 
Olha! Este tem botões para 
apertar. 
Olha! Este tem botões para 
apertar. 
Olha! Este tem botões para 
apertar. 
Olha! Este tem botões para 
apertar. 
Tu gostavas que eu fosse um 
ratinho. 
Tu gostavas que eu fosse um 
ratinho. 
Agora finalmente chegou o 
natal. 
Agora finalmente chegou o 
natal. 
agora estou ocupada 
estás um bocadinho 
estás um bocadinho 
Tu não sabes, avô; eu é que 
sei tudo. 
Eu sou um mau. Eu sou um 
malvado. 
Eu sou um mau. Eu sou um 
malvado. 
Eu pus aqui 
diz 
Olha uma estátua tão linda. 

Marina, pergunta ao menino 
se ele viu a minha bolinha. 
Vamos de bicicleta. 
Cisne 
Estátua 
Ai meu Deus! 
Mamã, quero coisas da 
minha cozinha. 
olha mamã, ainda me serve. 
Nos dois joelhos. 
Nos dois joelhos. 
Nos dois joelhos. 
São duas a destruírem a 
árvore de natal. 
São duas a destruírem a 
árvore de natal. 
São duas a destruírem a 
árvore de natal. 
São duas a destruírem a 
árvore de natal. 
destruiu a árvore. 
destruiu a árvore. 
olha mamã, como me serve. 
estou a ver a mamã com o 
meu bébé. 
estou a ver a mamã com o 
meu bébé. 
A língua do Tito é áspera. 
prendinhas para te oferecer, 
para te oferecer 
prendinhas para te oferecer, 
para te oferecer 
prendinhas para te oferecer, 
para te oferecer 
difícil 
Fui eu que risquei com um 
lápis. 
Fui eu que risquei com um 
lápis. 
Titinho, a tua língua é 
mesmo muito áspera. 
Titinho, a tua língua é mesmo 
muito áspera. 
Vou ver o que nós fizemos 
na sala. 
Vou ver o que nós fizemos 
na sala. 
Vou ver o que nós fizemos 
na sala. 
A Mami comprou todos e não 
sobrou nenhum. 
Vou fazer um túnel. 
Vou fazer um túnel. 
Mamã, pergunta 
Vamos agora para a médica; 
para a médica do Tito 
está a fazer festinhas. 
está a fazer festinhas. 
está a fazer festinhas. 
está a fazer festinhas. 
Mamã, vai atrás daquela 
mosca, vai atrás. 
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Mamã, vai atrás daquela 
mosca, vai atrás. 
Mamã, vai atrás daquela 
mosca, vai atrás. 
este é o meu melhor amigo. 
este é o meu melhor amigo. 
há bocado eu punha; há 
bocado eu pus. 
Sim, quero que tu me ajudes. 
Já está sequinha. 
Vamos à Guia 
Vou arregaçar a manga. 
estive 
Vou fazer uma bandeira 
maior para ti 
Vou fazer uma bandeira 
maior para ti 
está a chover 
está a chover 
mamã, olha os meus 
talheres. 
mamã, olha os meus 
talheres. 
mamã, olha os meus 
talheres. 
Mamã, o fósforo está onde? 
Mamã, o fósforo está onde? 
Mamã, já está escrito. 
Mamã, já está escrito. 
Tu guardaste-a. 
Tu guardaste-a. 
tira o da flor. 
mamã, tu não me deixaste 
dormir 
mamã, tu não me deixaste 
dormir 
mamã, tu não me deixaste 
dormir 
Olha, está seco. Esta tinta 
seca. 
Olha, está seco. Esta tinta 
seca. 
Já fiz 
Uma chave de fendas 
Uma chave de fendas 
Uma chave de fendas 
Uma chave de fendas 
A mami está a desconstruir a 
minha ponte. 
A mami está a desconstruir a 
minha ponte. 
A mami está a desconstruir a 
minha ponte. 
A mami está a desconstruir a 
minha ponte. 
A mami está a desconstruir a 
minha ponte. 
A mami está a desconstruir a 
minha ponte. 
A mami está a desconstruir a 
minha ponte. 

A mami está a desconstruir a 
minha ponte. 
É um arroz 
Tu és o carneirinho. 
Tu és o carneirinho. 
boneco de plasticina. 
Vamos ir no trenó 
Vamos ir no trenó 
Oh, conseguiste 
Oh, conseguiste 
Oh, conseguiste 
Já sabes do meu patinho? 
Posso ajudar-te a abrir? 
Posso ajudar-te a abrir? 
túnel 
Olha mamã, o meu coiso de 
fazer barulho do shopping 
que eu tinha quando eu era 
pequenina. 
Porque é que ele fez aquilo? 
telescópio 
Os cães são maus? 
Os cães são maus? 
Os cães são maus? 
mas eram? 
Olha, luvas. 
Eu pus este. 
Eu pus este. 
Está um garrafão no chão. 
Um garrafão. 
Quem fez aquela palermice? 
O que é que queres 
comprar? 
O que é que queres 
comprar? 
O que queres comprar? 
O que queres comprar? 
quando ele for da minha 
idade pode jogar com a bola. 
quando ele for da minha 
idade pode jogar com a bola. 
A minha prima Cinha 
ensinou-me este jogo. 
Os óculos 
Os óculos 
Sim, são bons; são os meus 
preferidos. 
Sim, são bons; são os meus 
preferidos. 
Sim, são bons; são os meus 
preferidos. 
Sim, são bons; são os meus 
preferidos. 
Estes sapatos são os meus 
preferidos. 
Estes sapatos são os meus 
preferidos. 
Estes sapatos são os meus 
preferidos. 
Estes sapatos são os meus 
preferidos. 

Estes sapatos são os meus 
preferidos. 
Estes sapatos são os meus 
preferidos. 
pergunta se ela pode pôr um 
bocadinho de milho. 
pergunta se ela pode pôr um 
bocadinho de milho. 
É para os meninos 
pobrezinhos; meninos 
pobrezinhos. 
É para os meninos 
pobrezinhos; meninos 
pobrezinhos. 
É para os meninos 
pobrezinhos; meninos 
pobrezinhos. 
É para os meninos 
pobrezinhos; meninos 
pobrezinhos. 
É para os meninos 
pobrezinhos; meninos 
pobrezinhos. 
o milho está cru. 
o meu lápis 
As minhas chuchas 
As minhas chuchas 
As minhas chuchas 
Tenho de pôr o capacete se 
alguma coisa cair. 
Tenho de pôr o capacete se 
alguma coisa cair. 
Tenho de pôr o capacete se 
alguma coisa cair. 
árvore 
Mamã, são duas! Duas luzes 
acesas. 
Mamã, são duas! Duas luzes 
acesas. 
Mamã, são duas! Duas luzes 
acesas. 
Mamã, são duas! Duas luzes 
acesas. 
Portugal … Portugal… 
Portugal… Portugal 
Portugal … Portugal… 
Portugal… Portugal 
Portugal … Portugal… 
Portugal… Portugal 
Portugal … Portugal… 
Portugal… Portugal 
Portugal … Portugal… 
Portugal… Portugal 
Portugal … Portugal… 
Portugal… Portugal 
Portugal … Portugal… 
Portugal… Portugal 
Portugal … Portugal… 
Portugal… Portugal 
disco 
ih, cheira a fósforo! 
novos 
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acontece isto naturalmente  
acontece isto naturalmente  
acontece isto naturalmente  
acontece isto naturalmente  
eu seguro no meu carrinho e 
tu pões as pilhas 
eu seguro no meu carrinho e 
tu pões as pilhas 
eu seguro no meu carrinho e 
tu pões as pilhas 
acontece isto naturalmente  
acontece isto naturalmente  
o que é estes copos tão 
grandes que estão aqui, 
mamã? 
o que é estes copos tão 
grandes que estão aqui, 
mamã? 
o que é estes copos tão 
grandes que estão aqui, 
mamã? 
o que é estes copos tão 
grandes que estão aqui, 
mamã? 
o que é estes copos tão 
grandes que estão aqui, 
mamã? 
porque é que o Tito está lá 
dentro na terra? 
porque é que o Tito está lá 
dentro na terra? 
olha um triângulo; outro 
triângulo; vou transformá-lo 
olha um triângulo; outro 
triângulo; vou transformá-lo 
oh avó, estás a desconstruir 
oh avó, estás a desconstruir 
oh avó, estás a desconstruir 
oh avó, estás a desconstruir 
oh avó, estás a desconstruir 
vou tirar isto para ficar 
melhor 
vou tirar isto para ficar 
melhor 
vou tirar isto para ficar 
melhor 
vou tirar isto para ficar 
melhor 
o Tito também pode ir? 
vamos buscar as lanternas, 
as lanternas; vamos buscar 
as lanternas 
vamos buscar as lanternas, 
as lanternas; vamos buscar 
as lanternas 
vamos buscar as lanternas, 
as lanternas; vamos buscar 
as lanternas 
vamos buscar as lanternas, 
as lanternas; vamos buscar 
as lanternas 

vamos buscar as lanternas, 
as lanternas; vamos buscar 
as lanternas 
vamos buscar as lanternas, 
as lanternas; vamos buscar 
as lanternas 
vamos buscar as lanternas, 
as lanternas; vamos buscar 
as lanternas 
vamos buscar as lanternas, 
as lanternas; vamos buscar 
as lanternas 
vamos buscar as lanternas, 
as lanternas; vamos buscar 
as lanternas 
vamos buscar as lanternas, 
as lanternas; vamos buscar 
as lanternas 
vamos buscar as lanternas, 
as lanternas; vamos buscar 
as lanternas 
vamos buscar as lanternas, 
as lanternas; vamos buscar 
as lanternas 
vamos buscar as lanternas, 
as lanternas; vamos buscar 
as lanternas 
vamos buscar as lanternas, 
as lanternas; vamos buscar 
as lanternas 
vamos buscar as lanternas, 
as lanternas; vamos buscar 
as lanternas 
vocês 
vocês 
podemos arranjar uma tenda 
para vocês duas 
podemos arranjar uma tenda 
para vocês duas 
podemos arranjar uma tenda 
para vocês duas 
podemos arranjar uma tenda 
para vocês duas 
agora é ao contrário: a mami 
procura-me e tu ficas 
escondida comigo 
agora é ao contrário: a mami 
procura-me e tu ficas 
escondida comigo 
forno 
fui eu que apontei a luz para 
ele 
brinquei às casinhas 
brinquei às casinhas 
quero ir brincar com estas 
bolas todas 
quero ir brincar com estas 
bolas todas 
quero ir brincar com estas 
bolas todas 
quero ir brincar com estas 
bolas todas 

quero ir brincar com estas 
bolas todas 
quero ir brincar com estas 
bolas todas 
pintinhas 
azuis 
e pretos 
são duas naves; duas naves, 
são duas 
são duas naves; duas naves, 
são duas 
são duas naves; duas naves, 
são duas 
são duas naves; duas naves, 
são duas 
são duas naves; duas naves, 
são duas 
olha mamã, as duas naves 
estão despidas 
olha mamã, as duas naves 
estão despidas 
olha mamã, as duas naves 
estão despidas 
olha mamã, as duas naves 
estão despidas 
olha mamã, as duas naves 
estão despidas 
olha mamã, as duas naves 
estão despidas 
já está tudo arrumadinho: as 
minhas bolinhas,... 
já está tudo arrumadinho: as 
minhas bolinhas,... 
já está tudo arrumadinho: as 
minhas bolinhas,... 
já está tudo arrumadinho: as 
minhas bolinhas,... 
são dois elásticos. Dois 
elásticos 
são dois elásticos. Dois 
elásticos 
são dois elásticos. Dois 
elásticos 
são dois elásticos. Dois 
elásticos 
são dois elásticos. Dois 
elásticos 
são dois elásticos. Dois 
elásticos 
não, não se perde 
olha, estes (?) são muito 
grandes 
olha, estes (?) são muito 
grandes 
olha, estes (?) são muito 
grandes 
mamã, quero levar o meu 
smile 
a avó e o avô não vão ter um 
bolo com velinhas? 
a avó e o avô não vão ter um 
bolo com velinhas? 
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a avó e o avô não vão ter um 
bolo com velinhas? 
a avó e o avô não vão ter um 
bolo com velinhas? 
a avó e o avô não vão ter um 
bolo com velinhas? 
a avó e o avô não vão ter um 
bolo com velinhas? 
quero [...] para jogar ao cesto 
de bolas. Vamos lá buscar 
quero [...] para jogar ao cesto 
de bolas. Vamos lá buscar 
quero [...] para jogar ao cesto 
de bolas. Vamos lá buscar 
quero [...] para jogar ao cesto 
de bolas. Vamos lá buscar 
quero [...] para jogar ao cesto 
de bolas. Vamos lá buscar 
quero [...] para jogar ao cesto 
de bolas. Vamos lá buscar 
raspa 
podes comê-la 
agora podemos pôr 
agora podemos pôr 
ainda falta este da mami e da 
mamã 
ainda falta este da mami e da 
mamã 
agora ponho este 
a fechar os estores? 
a fechar os estores? 
a fechar os estores? 
a fechar os estores? 
a fechar os estores? 
tu não gostas 
tu não gostas 
eu gosto molhado 
sim, para ficar melhor 
sim, para ficar melhor 
uhm, está bom, o meu café 
o que é isto, mamã? 
o que é isto, mamã? 
acho que este ajuda 
dás-me licença que eu saia? 
são bolinhas 
olha, são abelhas 
são abelhas 
são abelhas 
são abelhas 
são abelhas 
são abelhas 
são abelhas 
são abelhas 
são abelhas 
ele está a pensar que quer 
tirar o patinho 
ele está a pensar que quer 
tirar o patinho 
ele está a pensar que quer 
tirar o patinho 
ele está a pensar que quer 
tirar o patinho 

Marina, tu é que dás 
agora vamos aonde? 
jardim 
cogumelos 
tu tens um relógio mágico 
às escondidas 
às escondidas 
às escondidas 
é o coiso que está solto; está 
solto 
é o coiso que está solto; está 
solto 
é o coiso que está solto; está 
solto 
é o coiso que está solto; está 
solto 
pronto, cavalinhos 
depois pomos pilhas 
depois pomos pilhas 
depois pomos pilhas 
dá cá para eu ver 
já vai passar; amanhã pomos 
uma curita 
já vai passar; amanhã pomos 
uma curita 
está solto 
está solto 
são só as minhas badanas 
dos pés 
são só as minhas badanas 
dos pés 
são só as minhas badanas 
dos pés 
são só as minhas badanas 
dos pés 
são só as minhas badanas 
dos pés 
vou fazer chover bolas 
vou fazer chover bolas 
vou fazer chover bolas 
também vai chover bonecos 
também vai chover bonecos 
está a chover bolas 
está a chover bolas 
está a chover bolas 
não me apanhas 
estava na sala quando nós 
saímos 
estava na sala quando nós 
saímos 
estava na sala quando nós 
saímos 
olha que cama tão linda! 
Olha com corações! Olha um 
coração! 
quem foi o idiota que fez 
isto? 
quem foi o idiota que fez 
isto? Foi o castor 
quem foi o idiota que fez 
isto? Foi o castor 

quem foi o idiota que fez 
isto? Foi o castor 
quem foi o idiota que fez 
isto? Foi o castor 
foi o castor 
foi o castor 
foi o castor 
foi o castor 
foi o castor 
foi o castor 
guloseimas 
guloseimas 
guloseimas 
para ver melhor 
para ver melhor 
o que é que vês? 
esta cadeira já não me serve 
esta cadeira já não me serve 
se eu tirasse a fita-cola dela, 
eu comia-a de verdade 
um anel 
é um anel 
não são meus; são de 
bonecas 
não são meus; são de 
bonecas 
elástico 
de anel 
mami, toma dois anéis 
mami, toma dois anéis 
são os anéis 
são balões 
o que é que achas, mamã? 
bolinhas 
igual a ti 
mamã, podemos tirar duas 
bolas? 
mamã, podemos tirar duas 
bolas? 
mamã, podemos tirar duas 
bolas? 
mamã, podemos tirar duas 
bolas? 
foi a bibi que deixou cair 
do balde 
vamos experimentar para ver 
se ainda me serve? 
vamos experimentar para ver 
se ainda me serve? 
vamos experimentar para ver 
se ainda me serve? 
vamos experimentar para ver 
se ainda me serve? 
vamos experimentar para ver 
se ainda me serve? 
não mastigues 
não mastigues 
fizeste 
grandalhões 
ficas em pé, bebezinha 
jardim zoológico 
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esse episódio é pequenino; 
tem dois episódios 
esse episódio é pequenino; 
tem dois episódios 
este é o «Mateus»; este é 
«Palavras Pequenas» 
este é o «Mateus»; este é 
«Palavras Pequenas» 
este é o «Mateus»; este é 
«Palavras Pequenas» 
este é o «Mateus»; este é 
«Palavras Pequenas» 
este é o «Mateus»; este é 
«Palavras Pequenas» 
desculpa! 
desculpa! 
já desculpaste, mamã? 
já desculpaste, mamã? 
já desculpaste, mamã? 
são azuis 
as luvas 
as luvas 
são vermelhas 
são vermelhas 
mamã, ainda falta dois 
mamã, ainda falta dois 
mamã, ainda falta dois 
mamã, ainda falta dois 
de quem é este? 
e agora ainda falta este 
e agora ainda falta este 
molhar para ficar melhor 
molhar para ficar melhor 
molhar para ficar melhor 
o que é azar? 
mamã, põe ali; se eu quiser, 
eu bebo 
mamã, olha! Tem os olhos 
azuis 
mamã, olha! Tem os olhos 
azuis 
mamã, olha! Tem os olhos 
azuis 
olha um caracol aqui 
olha a minha mochila! Já não 
me serve 
muito áspera 
mas eu não sou uma 
boneca! 
eu escolho 
é um afia-lápis 
lápis 
adeus 
as bolas saltitantes 
as bolas saltitantes 
as bolas saltitantes 
as bolas saltitantes 
elástico 
eu gosto muito do 
espectáculo do circo! 
eu gosto muito do 
espectáculo do circo! 

eu gosto muito do 
espectáculo do circo! 
mais uma vez 
mais uma vez 
mais uma vez 
mais uma vez 
mais uma vez 
mais uma vez 
durmam bem! 
durmam bem! 
durmam bem! 
durmam bem! 
já está mandado 
diz-me, mamã! Diz-me, diz-
me! 
diz-me, mamã! Diz-me, diz-
me! 
diz-me, mamã! Diz-me, diz-
me! 
uma asneira 
eu sacudo o verde; tu 
sacodes o preto 
eu sacudo o verde; tu 
sacodes o preto 
eu encontrei; estava perdido 
eu encontrei; estava perdido 
quero aqueles dois livros; [...] 
aqueles pequeninos 
quero aqueles dois livros; [...] 
aqueles pequeninos 
quero aqueles dois livros; [...] 
aqueles pequeninos 
quero aqueles dois livros; [...] 
aqueles pequeninos 
quero aqueles dois livros; [...] 
aqueles pequeninos 
mas eu guardo-a, eu guardo-
a 
mas eu guardo-a, eu guardo-
a 
mas eu guardo-a, eu guardo-
a 
mas o Tito estava a ver-me 
mas o Tito estava a ver-me 
mas o Tito estava a ver-me 
escolho 
o cisne 
esperem aí 
tenho de pôr estes livros nas 
suas camas; este aqui, este 
aqui, este aqui 
tenho de pôr estes livros nas 
suas camas; este aqui, este 
aqui, este aqui 
tenho de pôr estes livros nas 
suas camas; este aqui, este 
aqui, este aqui 
tenho de pôr estes livros nas 
suas camas; este aqui, este 
aqui, este aqui 

tenho de pôr estes livros nas 
suas camas; este aqui, este 
aqui, este aqui 
tenho de pôr estes livros nas 
suas camas; este aqui, este 
aqui, este aqui 
tenho de pôr estes livros nas 
suas camas; este aqui, este 
aqui, este aqui 
tenho de pôr estes livros nas 
suas camas; este aqui, este 
aqui, este aqui 
tenho de pôr estes livros nas 
suas camas; este aqui, este 
aqui, este aqui 
tenho de pôr estes livros nas 
suas camas; este aqui, este 
aqui, este aqui 
quero tirar 
esperem aí! 
esperem aí! 
pronto; agora já está 
vamos ao teatro 
mais depressa, mamã 
sim, depois de comprar a 
cadeirinha vamos brincar um 
bocado 
sim, depois de comprar a 
cadeirinha vamos brincar um 
bocado 
sim, depois de comprar a 
cadeirinha vamos brincar um 
bocado 
sim, depois de comprar a 
cadeirinha vamos brincar um 
bocado 
mamã, quero ir ao shopping 
mamã, vamos já ao Cascais, 
vamos ao Cascais Vila? 
mamã, vamos já ao Cascais, 
vamos ao Cascais Vila? 
mamã, vamos já ao Cascais, 
vamos ao Cascais Vila? 
mamã, vamos já ao Cascais, 
vamos ao Cascais Vila? 
mamã, vamos já ao Cascais, 
vamos ao Cascais Vila? 
mamã, vamos já ao Cascais, 
vamos ao Cascais Vila? 
eu queria brincar com ele, 
mas ele não se levanta 
eu queria brincar com ele, 
mas ele não se levanta 
mamã, vamos lá para baixo 
os pombos estão lá dentro 
da garagem de autocarros 
os pombos estão lá dentro 
da garagem de autocarros 
os pombos estão lá dentro 
da garagem de autocarros 
os pombos estão lá dentro da 
garagem de autocarros 
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deixa ver o comboio 
eu não consigo ver 
mamã, porque é que não 
estás a conduzir? 
mamã, porque é que não 
estás a conduzir? 
mamã, porque é que não 
estás a conduzir? 
mamã, porque é que não 
estás a conduzir? 
mas eu quero ir brincar! 
mas eu quero ir brincar! 
mas eu quero ir brincar! 
mamã, o Tito estava a dormir 
e fez assim 
mamã, o Tito estava a dormir 
e fez assim 
mamã, o Tito estava a dormir 
e fez assim 
olha, está a coçar-se 
olha, está a coçar-se 
ele não se vai embora; ele 
não se importa 
quero outro papel; quero 
esse papel 
quero outro papel; quero 
esse papel 
porque é que o Tito a partiu? 
Porque é que o Tito a partiu? 
porque é que o Tito a partiu? 
Porque é que o Tito a partiu? 
porque é que o Tito a partiu? 
Porque é que o Tito a partiu? 
porque é que o Tito a partiu? 
Porque é que o Tito a partiu? 
mas deixa-me, mas deixa-me 
mas deixa-me, mas deixa-me 
olha mamã, são coisas 
novas 
olha mamã, são coisas 
novas 
mamã, para que é que serve 
este coiso? 
mamã, para que é que serve 
este coiso? 
mamã, eu tentei meter-me 
que fica melhor 
não, é mesmo deste lado 
não, é mesmo deste lado 
vamos cantar uma música 
para ela dormir 
vamos cantar uma música 
para ela dormir 
vamos cantar uma música 
para ela dormir 
vamos cantar uma música 
para ela dormir 
fecha os olhos e dorme 
fecha os olhos e dorme 
fecha os olhos e dorme 
é um cachecol 
faz cócegas 

faz cócegas 
são dois 
vamos lá buscar o parque 
para ver se eu ainda caibo 
nele 
vamos lá buscar o parque 
para ver se eu ainda caibo 
nele 
vamos lá buscar o parque 
para ver se eu ainda caibo 
nele 
vamos lá buscar o parque 
para ver se eu ainda caibo 
nele 
vamos lá buscar o parque 
para ver se eu ainda caibo 
nele 
dormi sem ninguém 
mami tu desenhas aí 
eu é que visto o casaquinho 
dobra as minhas mangas 
dobra as minhas mangas 
dobra as minhas mangas 
ele não me deixa pôr 
mami, pega-o; tenho medo 
que ele me morda 
os ovos 
os ovos 
eu queria ver o vídeo 
queimaste-te mamã? 
essas estão quentes 
essas estão quentes 
essas estão quentes 
não, a varrer as folhas 
não, a varrer as folhas 
não, a varrer as folhas 
mamã, estão boas! 
mamã, estão boas! 
mamã, quero as 
borrachinhas, quero as 
borrachinhas 
mamã, quero as 
borrachinhas, quero as 
borrachinhas 
mamã, quero as 
borrachinhas, quero as 
borrachinhas 
mamã, quero as 
borrachinhas, quero as 
borrachinhas 
vou escrever uma carta 
sobre ela 
vou escrever uma carta 
sobre ela 
vou escrever uma carta 
sobre ela 
máscara 
mami, diz agora que estás 
com frio 
mami, diz agora que estás 
com frio 

mami, diz agora que estás 
com frio 
onde eu pus as minhas 
canetas? 
onde eu pus as minhas 
canetas? 
onde eu pus as minhas 
canetas? 
onde eu pus as minhas 
canetas? 
onde eu pus as minhas 
canetas? 
onde eu pus as minhas 
canetas? 
onde eu pus as minhas 
canetas? 
onde eu pus as minhas 
canetas? 
onde eu pus a minha faca? 
onde eu pus a minha faca? 
vou fazer uma sobremesa 
são muito caras; o Tito ainda 
gosta delas! 
são muito caras; o Tito ainda 
gosta delas! 
são muito caras; o Tito ainda 
gosta delas! 
esta és tu e esta sou eu 
esta és tu e esta sou eu 
esta és tu e esta sou eu 
esta és tu e esta sou eu 
esta és tu e esta sou eu 
esta és tu e esta sou eu 
mamã, tens muitas 
mamã, tens muitas 
tu tens   
as minhas meias? 
as minhas meias? 
as minhas meias? 
são minhas 
mamã, são dois vizinhos 
mamã, são dois vizinhos 
olha os patinhos 
olha os patinhos 
os patinhos pequeninos 
os patinhos pequeninos 
os patinhos pequeninos 
põe as mãos direitinhas, as 
mãos direitas 
põe as mãos direitinhas, as 
mãos direitas 
põe as mãos direitinhas, as 
mãos direitas 
põe as mãos direitinhas, as 
mãos direitas 
põe as mãos direitinhas, as 
mãos direitas 
põe as mãos direitinhas, as 
mãos direitas 
e finalmente 
autoclismo 
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mas não sabemos onde está 
o parque deles 
mas não sabemos onde está 
o parque deles 
mas não sabemos onde está 
o parque deles 
mas não sabemos onde está 
o parque deles 
mas não sabemos onde está 
o parque deles 
móbil 
posso levar o berço, o berço 
com os dois bonecos? 
posso levar o berço, o berço 
com os dois bonecos? 
posso levar o berço, o berço 
com os dois bonecos? 
posso levar o berço, o berço 
com os dois bonecos? 
posso levar o berço, o berço 
com os dois bonecos? 
posso levar o berço, o berço 
com os dois bonecos? 
e eu posso dar uma 
chuchinha? 
mamã, olha, é um corte 
está a fazer uma asneira 
está a fazer uma asneira 
está a fazer uma asneira 
isto também não 
quero pintar mais 
quero pintar mais 
ajuda-me a esconder para 
ela não me encontrar 
ajuda-me a esconder para 
ela não me encontrar 
ajuda-me a esconder para 
ela não me encontrar 
são cartas para mim? Para 
eu jogar? 
são cartas para mim? Para 
eu jogar? 
são cartas para mim? Para 
eu jogar? 
mamã, ajuda-me a pôr 
leio livros, como snacks 
leio livros, como snacks 
nariz 
os estores 
os estores 
os estores 
os estores 
os estores 
os estores 
os estores 
os estores 
os estores 
os estores 
os estores 
os estores 
tem duas tintas 
tem duas tintas 

são nenúfares 
o que vais fazer? 
o que vais fazer? 
faz cócegas 
faz cócegas 
chapéus 
cócegas 
o creme dos lábios 
o creme dos lábios 
o creme dos lábios 
o creme dos lábios 
sai com álcool 
sai com álcool 
sai com álcool 
sai com álcool 
sai com álcool 
sai com álcool 
cócegas 
não sei como se fecha isto, 
mamã 
mamã, como se chama isto? 
como se abre isto? 
como se abre isto? 
dos cisnes 
dos cisnes 
dos cisnes 
dos cisnes 
dos cisnes 
dos cisnes 
dos cisnes 
dos cisnes 
dos cisnes 
corredor 
corredor 
brinquei com as almofadas 
brinquei com as almofadas 
brinquei com as almofadas 
mas ainda me serve 
mas ainda me serve 
mamã, vamos atropelar a 
mami? 
mamã, vamos atropelar a 
mami? 
estátua 
eu estou a deslizar com a 
barriga 
eu estou a deslizar com a 
barriga 
eu estou a deslizar com a 
barriga 
mami, porque é que ela não 
fica sentada no colo? 
Chuchu porque não ficas 
quieta para pôr a coisa? 
Chuchu porque não ficas 
quieta para pôr a coisa? 
Chuchu porque não ficas 
quieta para pôr a coisa? 
está na hora de pôr o casaco 
dela 
está na hora de pôr o casaco 
dela 

não é para pôr as luvas; é 
para pôr isso 
não é para pôr as luvas; é 
para pôr isso 
não é para pôr as luvas; é 
para pôr isso 
não é para pôr as luvas; é 
para pôr isso 
pára, mami, não podes fazer 
isso que eu não gosto 
pára, mami, não podes fazer 
isso que eu não gosto 
pára, mami, não podes fazer 
isso que eu não gosto 
mais depressa, mamã 
mais depressa, mamã 
mais depressa, mamã 
depois eu espreito, eu 
espreito, eu espreito 
depois eu espreito, eu 
espreito, eu espreito 
depois eu espreito, eu 
espreito, eu espreito 
depois eu espreito, eu 
espreito, eu espreito 
depois eu espreito, eu 
espreito, eu espreito 
depois eu espreito, eu 
espreito, eu espreito 
depois eu espreito, eu 
espreito, eu espreito 
depois eu espreito, eu 
espreito, eu espreito 
depois eu espreito, eu 
espreito, eu espreito 
depois eu espreito, eu 
espreito, eu espreito 
depois eu espreito, eu 
espreito, eu espreito 
depois eu espreito, eu 
espreito, eu espreito 
eu não consigo cortá-la, ela 
própria 
não consigo subir; estão a 
sair as calças 
não consigo subir; estão a 
sair as calças 
não consigo subir; estão a 
sair as calças 
não consigo subir; estão a 
sair as calças 
não consigo subir; estão a 
sair as calças 
não consigo subir; estão a 
sair as calças 
vamos ver se ainda me 
serve? 
vamos ver se ainda me 
serve? 
vamos ver se ainda me 
serve? 
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vamos ver se ainda me 
serve? 
vamos ver se ainda me 
serve? 
vamos ver se ainda me 
serve? 
está quase 
já fizemos, mami; já fizemos 
já fizemos, mami; já fizemos 
não pode passar por baixo 
da minha perna de polícia 
não pode passar por baixo 
da minha perna de polícia 
não pode passar por baixo 
da minha perna de polícia 
mami, vamos ver o que está 
a dar na televisão 
mami, vamos ver o que está 
a dar na televisão 
mami, vamos ver o que está 
a dar na televisão 
mami, vamos ver o que está 
a dar na televisão 
vamos lá experimentar se já 
me serve 
vamos lá experimentar se já 
me serve 
vamos lá experimentar se já 
me serve 
vamos lá experimentar se já 
me serve 
não consigo abrir 
não consigo abrir 
não consigo abrir 
deixa-me tirar 
o carnaval é muito divertido! 
o carnaval é muito divertido! 
o carnaval é muito divertido! 
foi muito divertido 
mami, vamos de bicicleta 
não, mamã, já não está a 
chover; estás maluca!  
não, mamã, já não está a 
chover; estás maluca!  
não, mamã, já não está a 
chover; estás maluca!  
não, mamã, já não está a 
chover; estás maluca!  
não sei qual é o nome dele; 
não sei qual é o nome 
daquele patinho 
não sei qual é o nome dele; 
não sei qual é o nome 
daquele patinho 
mamã, posso levar a minha 
bicicleta? 
olha, ele está dentro de quê? 
mamã, já estás pronta? Já 
estás pronta para ir sair? 
mamã, já estás pronta? Já 
estás pronta para ir sair? 

mamã, já estás pronta? Já 
estás pronta para ir sair? 
mamã, já estás pronta? Já 
estás pronta para ir sair? 
mamã, já estás pronta? Já 
estás pronta para ir sair? 
mamã, já estás pronta? Já 
estás pronta para ir sair? 
estamos quase atrasadas 
estamos quase atrasadas 
estamos quase atrasadas 
toma uma coisa com que o 
Tito não pode brincar 
deixa-me montar agora 
mamã, tenho de buscar a 
lanterna 
mamã, tenho de buscar a 
lanterna 
mamã, tenho de buscar a 
lanterna 
não mamã; não faças isso! 
eu estou à espera que a 
minha comida venha 
eu estou à espera que a 
minha comida venha 
mas eu também queria 
ajudar 
mas eu também queria 
ajudar 
mamã, como se faz? 
um arco-íris 
um arco-íris 
um arco-íris 
um arco-íris 
mami, com que sonhaste? 
mami, e com quem 
sonhaste? 
e tu mamã, como foi o teu 
sonho? Com que é que 
sonhaste? Com que é que 
sonhaste? 
e tu mamã, como foi o teu 
sonho? Com que é que 
sonhaste? Com que é que 
sonhaste? 
até não arranhava, até não 
mordia 
também vai brincar no 
tapete? 
mamã, quero brincar, mamã 
mamã, sou o Noddy e tu és a 
ursinha Teresa 
mamã, sou o Noddy e tu és a 
ursinha Teresa 
mamã, faz uma festinha no 
rabinho; ele gosta 
mamã, faz uma festinha no 
rabinho; ele gosta 
mamã, faz uma festinha no 
rabinho; ele gosta 
porque é que ele tira a mão 
daqui? 

mamã, queres ver televisão 
comigo? 
mamã, queres ver televisão 
comigo? 
ainda falta uma coisa: falta o 
banco grande 
ainda falta uma coisa: falta o 
banco grande 
esta é a minha cor preferida 
esta é a minha cor preferida 
tu deixas 
uma almofada 
qual é o problema? 
inglês, era inglês 
inglês, era inglês 
mamã, para que é que 
servem aquelas escadas? 
mamã, para que é que 
servem aquelas escadas? 
mamã, para que é que 
servem aquelas escadas? 
mamã, para que é que 
servem aquelas escadas? 
prefiro primeiro no terraço e 
depois no jardim 
prefiro primeiro no terraço e 
depois no jardim 
deixa-me abrir; eu é que 
abro. Qual é? 
deixa-me abrir; eu é que 
abro. Qual é? 
estou sem cinto 
vamos jantar aonde? 
vamos jantar aonde? 
vamos ver se anda 
vamos ver se anda 
olha, nuvens cinzentas 
olha, nuvens cinzentas 
deste lado é noite 
eu quero ir um bocadinho à 
festa do Miguel 
eu quero ir um bocadinho à 
festa do Miguel 
eu quero ir um bocadinho à 
festa do Miguel 
onde estão as estrelas, 
mamã? 
onde estão as estrelas, 
mamã? 
onde estão as estrelas, 
mamã? 
onde estão as estrelas, 
mamã? 
só estou a abrir a boca 
só estou a abrir a boca 
mami, fecha a porta 
eu queria brincar com ele!  
ele foi outra vez para o 
quarto 
ele foi outra vez para o 
quarto 
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ele foi outra vez para o 
quarto 
ele foi outra vez para o 
quarto 
borboletas 
borboletas 
borboletas 
borboletas 
podias mascarar-te de 
palhaço ou de diabo 
podias mascarar-te de 
palhaço ou de diabo 
podias mascarar-te de 
palhaço ou de diabo 
não gosto desta 
não gosto desta 
não; desta onde eu estou a 
pôr a boca 
não; desta onde eu estou a 
pôr a boca 
não; desta onde eu estou a 
pôr a boca 
anos 
não consigo pegar 
mamã, parte-se? 
são gémeas 
estátua 
foi há muitos anos 
foi há muitos anos 
foi há muitos anos 
foi há muitos anos 
foi há muitos anos 
foi há muitos anos 
gosto de usar as minhas 
tintas 
gosto de usar as minhas 
tintas 
gosto de usar as minhas 
tintas 
gosto de usar as minhas 
tintas 
gosto de usar as minhas 
tintas 
eu visto 
móbil 
eu quero tirar para eu andar 
eu quero tirar para eu andar 
quero que as minhas bolas 
fiquem aqui 
quero que as minhas bolas 
fiquem aqui 
quero que as minhas bolas 
fiquem aqui 
vou pôr-te aqui; vou pôr-te 
aqui outra vez 
vou pôr-te aqui; vou pôr-te 
aqui outra vez 
vou pôr-te aqui; vou pôr-te 
aqui outra vez 
então vamos patinar 
então vamos patinar 
Little Einsteins 

Little Einsteins 
ficas aqui escondidinha à 
espera que seja a tua vez 
ficas aqui escondidinha à 
espera que seja a tua vez 
ficas aqui escondidinha à 
espera que seja a tua vez 
ficas aqui escondidinha à 
espera que seja a tua vez 
está na minha arca 
está na minha arca 
o Tito tem de usar 
plasticina 
mamã, esta toalha é 
excelente para tapar o Tito 
mamã, esta toalha é 
excelente para tapar o Tito 
mamã, esta toalha é 
excelente para tapar o Tito 
animais 
animais 
tem muitas casas 
tem muitas casas 
os três porquinhos 
os três porquinhos 
os três porquinhos 
os três porquinhos 
os três porquinhos 
os três porquinhos 
os três porquinhos 
os três porquinhos 
os três porquinhos 
os três porquinhos 
os três porquinhos 
os três porquinhos 
estes são os teus 
passarinhos 
estes são os teus 
passarinhos 
estes são os teus 
passarinhos 
estes são os teus 
passarinhos 
estes são os teus 
passarinhos 
ela não viu os Pandas 
Galácticos 
ela não viu os Pandas 
Galácticos 
ela não viu os Pandas 
Galácticos 
onde está aquela professora 
da minha escola? 
onde está aquela professora 
da minha escola? 
quero os três porquinhos 
quero os três porquinhos 
quero os três porquinhos 
quero os três porquinhos 
dá-me os três porquinhos, 
mamã 

dá-me os três porquinhos, 
mamã 
dá-me os três porquinhos, 
mamã 
dá-me os três porquinhos, 
mamã 
mamã, olha o que eu vou 
levar para o shopping 
está sujo 
onde está a bandulete? 
vamos fazer uma fotografia 
no hall 
vamos fazer uma fotografia 
no hall 
vamos fazer uma fotografia 
no hall 
vai andar de skate na água 
olha os meus patins novos 
olha os meus patins novos 
olha os meus patins novos 
olha os meus patins novos 
são patins 
eu quero apagar as velas 
eu quero apagar as velas 
eu quero apagar as velas 
onde está o cachecol? 
onde está o cachecol? 
é muito difícil 
são flores 
deixa-me fazer isso 
eu não posso ir lá para fora 
eu quero beber neste copo 
eu quero beber neste copo 
eu quero ir lá fora 
eu quero ir lá fora 
eu quero ir lá fora 
mamã, deixa cheirar; deixa 
comer 
mamã, deixa cheirar; deixa 
comer 
qual é este número? 
qual é este número? 
sou a mamã da bebé Inês 
outra vez bicha?! 
mamã, posso conduzir? 
eu queria abrir! 
mamã, qual é esta letra? 
mamã, qual é esta letra? 
olha uma lagartixa! 
olá lagostinha! 
mamã, quero sair 
Cascais Vila 
Cascais Vila 
olha uma uva cor de laranja 
não é para eu comer 
olha a lagosta! 
porque não vem o avô? 
adeus avô 
mamã, mas eu não tiro as 
botas 
mamã, mas eu não tiro as 
botas 
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mamã, mas eu não tiro as 
botas 
estão a construir uma casa, 
mamã 
estão a construir uma casa, 
mamã 
estão a construir uma casa, 
mamã 
onde vais levar-me? 
onde vais levar-me? 
onde vais levar-me? 
onde vais levar-me? 
à volta 
para elas brincarem 
o que estás a fazer, mami? 
o que estás a fazer, mami? 
o que estás a fazer, mami? 
como é que isto funciona? 
jardim zoológico 
jardim zoológico 
jardim zoológico 
jardim zoológico 
enquanto eu durmo 
quero que eu dê, que tu dês 
estas são as meias do dia? 
estas são as meias do dia? 
estas são as meias do dia? 
estas são as meias do dia? 
são as meias. Do dia? 
são as meias. Do dia? 
foi a Lisboa 
está em Lisboa 
está em Lisboa 
já posso ir? 
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