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Sobre Pedro Hill:

Pedro Hill é um cantor, compositor, pianista e tocador de
kazoo brasileiro, nascido em 2003. Sua trajetória musical
começou em 2015. Ele também é responsável por muitas
composições originais em inglês e português. Seu
repertório inclui gêneros musicais como jazz, rock 'n roll e
pop.
Ele fez suas primeiras gravações em 2017, sob o
pseudônimo de "John Art". No início de 2019, ele lançou
seu primeiro single.

Em 2015, Pedro começou a tocar o teclado. A primeira
música que ele tocou no teclado foi "The Entertainer", de
Scott Joplin. Ele também tocou música clássica, incluindo
"Kinderszenen", de Robert Schumann.
Pedro incluiu jazz em seu repertório. Em 2016, ele deu
seu primeiro concerto, tocando o clássico do jazz "Blue
Moon" no teclado. No mesmo ano, ele fez seus primeiros
videoclipes, onde tocou melodias variadas no piano. No
primeiro videoclipe que Pedro fez, ele tocou a música
"The Lion Sleeps Tonight". No mesmo ano, Pedro criou
sua primeira composição, "Rock n 'Roll Rocket".
Em 2017, Pedro planejou um novo projeto musical focado
em instrumentais, onde gravou sob o pseudônimo de
"John Art". O projeto começou com um cover de “Blue
Moon”, que também foi a primeira gravação que Pedro
fez em sua trajetória. Ele também fez composições em
inglês para o projeto, incluindo: “The Piano Special”
(música de Pedro Hill) e “The Toy Piano” (música de
Pedro Hill).
Em 2018, Pedro parou de tocar teclado, para poder tocar
piano. Ele lançou três álbuns sob o pseudônimo de "John
Art", "John's Wonderful Music Vol. 1 "," John's Wonderful
Music Vol. 2 ” e “Wonderful Instrumentals and Lively
Melodies”.
No mesmo ano, o projeto “John Art” foi finalizado, para
que ele pudesse se apresentar e gravar como “Pedro
Hill”. Então, ele começou a compor músicas em
português. As canções eram sobre amizade, aventuras,

diversão, trabalho em equipe e música. Ele também
começou a cantar. Algumas músicas que ele gravou
incluem: “Dia Feliz” e “Canção Marítima”. No Dia das
Crianças, Pedro gravou sua música "Vamos Lá!". A partir
dessa música, Pedro criou um lugar imaginário chamado
“Imaginalândia”, que foi o tema de algumas de suas
outras canções.

No início de 2019, Pedro lançou seu primeiro single, "Não
Posso Ficar Parado". A música foi gravada em 2018, mas
só foi lançada como single em 2019.
Outros lançamentos incluem: "Vamos Lá!", "Mensagem
para Você", "Chamando as Crianças", "Let’s All Get
Together”e“ Swing on Time ”. "Let’s All Get Together" é o
primeiro lançamento em inglês da trajetória musical de
Pedro. "Swing on Time" é o primeiro EP de Pedro a ser
lançado.

Recentemente, Pedro combinou elementos da música
infantil com jazz. Ele chamou essa combinação de "jazz
infantil". Nas músicas de “jazz infantil”, Pedro inclui
subgêneros de jazz ou gêneros relacionados ao jazz
(dixieland, swing e polka, por exemplo), o som divertido
do kazoo e letras sobre aventuras, imaginação, jogos e o
conceito de “Imaginalândia”. Alguns exemplos de músicas
incluem: "Amigos Musicais", "Swingin 'Kids", "Playing" e
"Time To Imagine".

Sobre o livro de canções:

Esse livro de canções reúne letras de músicas de Pedro
Hill em inglês e português de 2018 a 2019. O livro de
canções foi criado por Pedro Hill.

Canções em inglês:
Swingin’ Folks

Música e letras de Pedro Hill
Well, those swingin' folks, they are always ready to rock
They know how to jive, they do it right
Diggin' the beat, enjoying their time, alright

Nobody stops those swingin' folks
They always have a lot of fun together
Stompin' their feet, clappin' their hands
Rockin' the whole town as always

Well, now I see they're all dancin' 'round and 'round
While the boogie man plays his wonderful music
Now they're having the time of their lives

Nobody stops those swingin' folks
They always have a lot of fun together
Stompin' their feet, clappin' their hands
Rockin' the whole town as always

Some will do the twist, some will do the stroll
Well, they're dancing the way they want to

That's what it's all about
A lot of fun and jive

So, nobody stops those swingin' folks
They always have a lot of fun together
Stompin' their feet, clappin' their hands
Rockin' the whole town as always

2018

Swingin’ Kids
Música e letras de Pedro Hill
Swingin' kids here

Swingin' kids there
Having fun with the good old jazz music
Swingin' kids jive
Swingin' kids groove
Enjoyin' the good old swingin' rhythm

They can watch a jug band playing around
Or a big band with that jiving sound
Skiffle and trad jazz
Boogie woogie and dixieland
Everybody can enjoy
Fun is what it's all about

Swingin' kids here
Swingin' kids there
Having fun with the good old jazz music

Each song is a new journey
A new musical adventure
So, the swingin' kids can enjoy again
All those melodies
Make the folks dance around

The improvisation also works very well

So, anytime, anywhere, you can swing
When you need, you can have fun with jazz
Singing or playing
Dancing all around
Well, if you're enjoying
Then, that's what it's all about

Swingin' kids here
Swingin' kids there
Having fun with the good old jazz music, yeah

So, now you can enjoy
You can join us in this journey
And the swingin' kids can help you with this
You just need imagination, music and a lot of fun
Then, you can start jiving, everything's alright

Come on, everybody, let's jive again
Let's swing with more joy than before
With more fun, with more trad jazz

More skiffle and the happy boogie woogie

Swingin' kids here
Swingin' kids there
Having fun with the good old jazz music

Yes, they're ready to have fun with the good old jazz
music
Yeah

2019

Dixie Land
Música e letras de Pedro Hill
Dixie land, Dixie land

I’ll go back to Dixie land
Where the old folks stay
Playing the banjo all the day

Dixie land, Dixie land
There we always have fun
With the good old ragtime
Then, everything’s alright

We are almost getting there
We can hear the honky-tonk
And the good old banjo tunes as well
We are back in Dixie land

Dixie land, Dixie land
I’ll go back to Dixie land
Where the old folks stay
Playing the banjo all the day
Dixie land, Dixie land
I’ll go back to Dixie land
Where the old folks stay
Playing the banjo all the day

Dixie land, Dixie land
Land of music, land of jazz
We’ll be back with our jug band
Playing the good old tunes

Everybody come along with me
On this musical adventure
We’ll be back in the land today
Where jazz never fades away

Dixie land, Dixie land
I’ll go back to Dixie land
Where the old folks stay
Playing the banjo all the day

2019

Here Comes The Jug Band
Música e letras de Pedro Hill
Here comes the jug band

Here comes the jug band
Here comes the jug band
Here comes the jug band, yeah

Down yonder in Dixie, folks are waiting
Waiting for the special moment
Where skiffle will come back
Together with the good old honky tonk music

They still remember the melodies
The ragtime and the stride piano
They used to jive all day
And now, with this concert
The jug band will prove that jazz is here to stay

The folks will dance around
They will swing again
They hear the sound of the clarinet
And also the kazoo
They will listen to the polka rhythm
Just like they used to do before
And everything’s alright

Here comes the jug band
Here they come
Right to Dixie to play
They’ll play all those old songs
All those good jazz songs
And people will jive with joy

Here comes the jug band
Here they come
Right to Dixie to play
They’ll play all those old songs
All those good jazz songs
And people will jive with joy

Here comes the jug band
Here comes the jug band
Here comes the jug band
Here comes the jug band

2019

Playing
Música e letras de Pedro Hill
When we need, we can start a new adventure

A new story, better than the first one
A new joruney full of surprises and discoveries

We can enjoy it as a team
We can always create new stories
New adventures, because with imagination
There are many possibilities

Now, we're playing, enjoying our adventure
With our friends, having fun as a team
Now, we're playing with joy, yes
And if you're having fun, then that's what it's all about
We're playing with joy

We can tell a fun story
We can listen to good old jive music
Without worries, swingin' around, yeah
Listening to the good old sound

We need to be united
So that the adventure can be better
With teamwork, we can enjoy a lot more

This way, we can have more fun in the journey

Now, we're playing, enjoying our adventure
With our friends, having fun as a team
Now, we're playing with joy, yes
And if you're having fun, then that's what it's all about
We're playing with joy

Now, we're playing, enjoying our adventure
With our friends, having fun as a team
Now, we're playing with joy, yes
And if you're having fun, then that's what it's all about
We're playing with joy

We're playing with joy

2019

Time To Imagine
Música e letras de Pedro Hill
Let's make a surprise with our music

Let's create something new with our jazz
Having fun with our friends
Having fun with our music

With new ideas, we create a story
So as a team, let's imagine a new adventure
A new musical journey, better than the first one, yeah

Come on, it's time to imagine
With our friends
And it's time to have fun
With our music
We can imagine in our own way
That's what it's all about, yes

Come on, let's go

So, it's time to imagine
With our friends
And it's time to have fun
With our music
We can imagine in our own way

That's what it's all about, yes

When we are imagining and playing our music
There are many possibilites, yes
We can discover more and more each day

So, let's imagine a new jive melody
A fun jazz song with the good improvisation
Let's imagine and enjoy again

Come on, it's time to imagine
With our friends
And it's time to have fun
With our music
We can imagine in our own way
That's what it's all about, yes

Come on, let's go

So, it's time to imagine
With our friends
And it's time to have fun

With our music
We can imagine in our own way
That's what it's all about, yes

2019

Canções em português:
Dia Feliz

Música e letras de Pedro Hill
Hoje eu tive um dia maravilhoso
Um dia feliz, cheio de aventuras
E posso dizer sem nenhuma vergonha
Que bom! Se empolgar em um dia como esse!

Foi um dia de muita animação
Parecia que nunca se esgotava minha imaginação

Amor e harmonia são essenciais
Todas essas coisas são fundamentais
Podemos buscar e conseguir tudo isso
Basta querer, se somos felizes

La, la, la, la, la
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la

Comecei o dia com esperança
De tudo que poderia fazer
Haviam mil oportunidades
Era só encarar tudo com alegria

Se for agitado
Ou suave
Bem, o que importa
É se...se está feliz
Se está...com inspiração
É isso que importa

Amor e harmonia são essenciais
Todas essas coisas são fundamentais
Podemos buscar e conseguir tudo isso
Basta querer, se somos felizes

La, la, la, la, la
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la

Podemos buscar e conseguir tudo isso
Basta querer, se somos felizes

2018

Canção Marítima
Música e letras de Pedro Hill
Meu lema é sempre navegar

Por isso sempre estou preparado
Para os obstáculos encarar
E as ilhas alcançar

Precisa tomar cuidado com os perigos
Remar e remar até cansar
Precisa trabalhar em equipe, sim
Precisa se concentrar, isso também
Tudo isso é importante

E no comando do capitão
Tudo estará em ordem, sim
Nós vamos viajar
E ninguém vai parar nosso barco

E á medida que viajamos
Tudo fica divertido
Conhecemos novas paisagens
Tudo isso é tão bom

É minha paixão navegar
Sempre é bom praticar

Sempre estou derteminado
Sou um marinheiro honrado

La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, lala

Com certeza, adoro minha profissão
Cada vez mais tenho dedicação
Sempre estou pronto para diversão
E cada vez mais tenho superação

Com certeza, é uma paixão
Navegar com muita imaginação
Eu adoro, com certeza
Sem sombra de dúvidas, é bom viajar
Com certeza, é divertido
E no comando do capitão
Tudo estará em ordem, sim
Nós vamos viajar
E ninguém vai parar nosso barco

E á medida que viajamos
Tudo fica divertido
Conhecemos novas paisagens
Tudo isso é tão bom

É minha paixão navegar
Sempre é bom praticar
Sempre estou derteminado
Sou um marinheiro honrado

É minha paixão navegar
Sempre é bom praticar
Sempre estou derteminado
Sou um marinheiro honrado

La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
Lapapapa, la, la, la, la

2018

Não Posso Ficar Parado
Música e letras de Pedro Hill
Não posso ficar parado

Isso é um fato, sim
Estou sempre ocupado
Sempre em ação, sim
Não posso ficar parado
Isso é um fato, sim
Estou com muita animação
Isso eu sei, não consigo parar

Sempre me movimento
E assim me divirto
Penso e penso sem parar
Com muitos projetos para elaborar

Muitas aventuras, sim
Para encarar, com certeza
Por isso estou procurando
Por diversão, com certeza

Sempre estou disposto
Sempre preparado
Pois para novas descobertas
Estou empolgado, quero cada vez mais

Não posso ficar parado
Isso é um fato, sim
Estou sempre ocupado
Sempre em ação, sim
Não posso ficar parado
Isso é um fato, sim
Estou com muita animação
Isso eu sei, não consigo parar

Nunca me canso de experimentar
Me embarcar em novas aventuras
Sempre com muita determinação
É sempre muita diversão

E dos obstáculos sempre nos livramos
Então vamos nos divertir de novo
Assim vamos cada vez mais descobrir
Precisamos aproveitar

Vamos construir novas histórias
Vamos lá, á toda velocidade

Sem moleza, vamos levantar
Vamos ter uma aventura, sim

Não posso ficar parado
Isso é um fato, sim
Estou sempre ocupado
Sempre em ação, sim
Não posso ficar parado
Isso é um fato, sim
Estou com muita animação
Isso eu sei, não consigo parar

Isso eu sei, não consigo parar
Isso eu sei, não consigo parar
Isso eu sei, não consigo parar

Vamos lá

2018

Viajando (Aproveitando)
Música e letras de Pedro Hill

Sem moleza, vamos lá
Estamos prontos para decolar
Novos lugares vamos visitar
Com grandes aventuras nos deparar

É uma viagem de animar
Para se empolgar e alegrar
Essa oportunidade vamos aproveitar
Como é bom viajar

Vamos todos nos divertir
Há tanto o que fazer
Essa é a melhor viagem, pra valer
Teremos muitas lembranças pra guardar

Viajar, aproveitar
Novidades para experimentar
Descobertas esperam por nós
Muitas paisagens para observar
E assim viajamos
Passando o tempo com os amigos

Observando as paisagens
Se divertindo, sim, nessa aventura
Vamos todos comemorar

É tão bom viajar
Ninguém fica de fora, vamos lá
A viagem já vai terminar
O avião vai aterrissar

Viajar, aproveitar
Novidades para experimentar
Descobertas esperam por nós
Muitas paisagens para observar

Viajar, aproveitar
Novidades para experimentar
Descobertas esperam por nós
Muitas paisagens para observar

Muitas paisagens para observar

Então....vamos lá!

2018

Canção Espacial

Música e letras de Pedro Hill
Foi no dia que eu nasci
Foi um grande marco para a população
Todos queriam assistir
O espetáculo estava prestes a ocorrer

Todos ficavam ansiosos
Esperando o momento certo
Com certeza, seria uma viagem bem-sucedida
Sim!

Vamos lá, viajar
Precisamos nos concentrar
Mas não podemos parar
Essa é uma experiência única
Muito poderemos enxergar
Sim, no espaço, vamos chegar
No momento que o foguete pousar
Todos vão comemorar

Então não vamos perder tempo

Vamos lá, ao espaço
Muito interessante, com muitas descobertas será essa
viagem
Sim, com certeza

O lançamento do foguete está pronto, então vamos lá
Começou a voar, todos tinham esperança, sim!

Vamos lá, viajar
Precisamos nos concentrar
Mas não podemos parar
Essa é uma experiência única
Muito poderemos enxergar
Sim, no espaço, vamos chegar
No momento que o foguete pousar
Todos vão comemorar

Esse dia ninguém nunca mais esqueceu
Esse fato entrará...para a história...sim!

2018

Novas Aventuras
Música e letras de Pedro Hill
Vamos lá
Vamos nos preparar
Pois novas aventuras virão
E será divertido
Com certeza precisamos...
...estar dispostos para a aventura

Num piscar de olhos
Já temos novas histórias
Novas descobertas, experiências...

Trabalhando em equipe
Vamos encarar os obstáculos

Temos tantos momentos para compartilhar
E queremos mais, sim
Então vamos nos embarcar em uma importante jornada

Vamos lá

Vamos nos preparar
Pois novas aventuras virão
E será divertido
Com certeza precisamos...
...estar dispostos para a aventura

Com a ajuda de todos, vamos alcançar
O objetivo que queremos, sim

E não conseguimos parar
Sempre somos bem ágeis, sim

Vamos nos divertir
Há tanto para conhecer
Há tanto para aproveitar, disso sabemos

E não podemos perder tempo
A hora é agora, sim, vamos lá
Com muita determinação e imaginação
Também teremos muita diversão

Todos unidos nessa aventura

Ninguém fica de fora, então vamos lá
Nós já temos o que precisamos
Nossa equipe é imbatível, sim

Vamos alcançar nossas metas
Cada vez mais avançar
Ter novas aventuras para compartilhar
Tudo isso com muita empolgação
Agitação e animação, sim

Vamos lá
Vamos nos preparar
Pois novas aventuras virão
E será divertido
Com certeza precisamos...
...estar dispostos para a aventura

Vamos lá
Vamos nos preparar
Pois novas aventuras virão
E será divertido
Com certeza precisamos...

...estar dispostos para a aventura

Sim, precisamos estar dispostos
Precisamos estar dispostos
Apertem os cintos, todos prontos
Vamos lá

2018

Vamos Lá!
Música e letras de Pedro Hill
Tudo preparado...
Todos já estão aqui
Já temos todas as ferramentas...
Todos em suas posições
Um, dois, três
Vamos lá!

Essa é a minha aventura que eu trouxe para vocês
E não poderia ter dia melhor para realizá-la
Então todos levantem, todos fiquem juntos
Pois se trabalharmos em equipe, nós vamos conseguir,
sim!

Se divirtam, é isso o que importa
Estamos cheios de energia
Então vamos, á toda velocidade
Com certeza, vamos descobrir cada vez mais

Todos pulam, todos dançam

E aproveitam, todos unidos!
Em ritmo de animação, todos podem participar
Ninguém fica de fora, vamos ver o que encontraremos

Nessa jornada de empolgação
Muita animação, surpresas e descobertas!
Então todos, apertem os cintos
Todos em suas posições
Um, dois, três
Vamos lá!

Nós podemos dançar, com certeza
Nós podemos cantar, isso também
Uma história divertida contar
Para se aventurar, com certeza

E cada um pode ajudar
Então não vamos perder tempo
Vamos nos embarcar nessa grande aventura
Vamos comemorar, todos em equipe

Todos pulam, todos dançam

E aproveitam, todos unidos!
Em ritmo de animação, todos podem participar
Ninguém fica de fora, vamos ver o que encontraremos

Nessa jornada de empolgação
Muita animação, surpresas e descobertas!
Então todos, apertem os cintos
Todos em suas posições
Um, dois, três
Vamos lá!

Nós precisamos usar a imaginação
Assim criamos nossa própria aventura
Com muitas surpresas e há muito o que fazer
Nós temos mil oportunidades, sim!

Então sem moleza, vamos lá!
Trabalhando em equipe
Há tanto o que descobrir
Há tanto o que fazer e experimentar

Todos pulam, todos dançam

E aproveitam, todos unidos!
Em ritmo de animação, todos podem participar
Ninguém fica de fora, vamos ver o que encontraremos

Nessa jornada de empolgação
Muita animação, surpresas e descobertas!
Então todos, apertem os cintos
Todos em suas posições
Um, dois, três
Vamos lá!

Vamos lá!

2018

Vamos Lá! (Versão estendida)
Música e letras de Pedro Hill
Vamos lá, vamos ter uma nova experiência
Vamos criar novas histórias
Tudo isso trabalhando em equipe
Todos de Imaginalândia já estão dispostos, cheios de
energia

Tudo preparado...
Todos já estão aqui
Já temos todas as ferramentas...
Todos em suas posições
Um, dois, três
Vamos lá!

Essa é a minha aventura que eu trouxe para vocês
E não poderia ter dia melhor para realizá-la
Então todos levantem, todos fiquem juntos
Pois se trabalharmos em equipe, nós vamos conseguir,
sim!

Se divirtam, é isso o que importa
Estamos cheios de energia
Então vamos, á toda velocidade
Com certeza, vamos descobrir cada vez mais

Todos pulam, todos dançam
E aproveitam, todos unidos!
Em ritmo de animação, todos podem participar
Ninguém fica de fora, vamos ver o que encontraremos

Nessa jornada de empolgação
Muita animação, surpresas e descobertas!
Então todos, apertem os cintos
Todos em suas posições
Um, dois, três
Vamos lá!

Nós podemos dançar, com certeza
Nós podemos cantar, isso também
Uma história divertida contar
Para se aventurar, com certeza

E cada um pode ajudar
Então não vamos perder tempo
Vamos nos embarcar nessa grande aventura
Vamos comemorar, todos em equipe

Todos pulam, todos dançam
E aproveitam, todos unidos!
Em ritmo de animação, todos podem participar
Ninguém fica de fora, vamos ver o que encontraremos

Nessa jornada de empolgação
Muita animação, surpresas e descobertas!
Então todos, apertem os cintos
Todos em suas posições
Um, dois, três
Vamos lá!

Nós precisamos usar a imaginação
Assim criamos nossa própria aventura
Com muitas surpresas e há muito o que fazer
Nós temos mil oportunidades, sim!

Então sem moleza, vamos lá!
Trabalhando em equipe
Há tanto o que descobrir
Há tanto o que fazer e experimentar

Unidos, vamos conseguir
Vamos aproveitar os momentos em equipe
Vamos descobrir mais, e no percurso, vamos nos divertir

Todos pulam, todos dançam
E aproveitam, todos unidos!
Em ritmo de animação, todos podem participar
Ninguém fica de fora, vamos ver o que encontraremos

Nessa jornada de empolgação
Muita animação, surpresas e descobertas!
Então todos, apertem os cintos
Todos em suas posições
Um, dois, três
Vamos lá!

Vamos lá!

2019

Amigos Musicais
Música e letras de Pedro Hill
Nunca cansamos de nos embarcar nessa jornada
Com novas descobertas e aventuras
Aproveitamos, pois há tantas possibilidades, tantas
combinações
Para nos alegrar

Sempre aprendemos, sem dúvida, somos unidos pela
música
Cada melodia é uma experiência única
Tudo funciona, a harmonia e a melodia
Ninguém para o nosso ritmo, somos amigos musicais,
sim!

Sempre aprendemos, sem dúvida, somos unidos pela
música
Cada melodia é uma experiência única
Tudo funciona, a harmonia e a melodia
Ninguém para o nosso ritmo, somos amigos musicais

Ninguém para o nosso ritmo, somos amigos musicais

2019

Mensagem Para Você
Música e letras de Pedro Hill
Lá fora tem uma mensagem
Te esperando, então vamos lá
É uma mensagem só pra você
Para você aproveitar

Nós podemos aproveitar cada detalhe ao redor
É só olhar com toda atenção
Cada momento tem uma aventura
Essa é a mensagem para você

Podemos encontrar alegria
Em tocar uma melodia
Podemos na natureza aproveitar
Podemos uma história contar
Com os amigos

Nós podemos aproveitar cada detalhe ao redor
É só olhar com toda atenção
Cada momento tem uma aventura

Essa é a mensagem para você

Como uma equipe, vamos lá
Vamos todos nos unir
Melhor do que antes, ajudar cada um
Mais do que antes, nos divertir

Nós podemos aproveitar cada detalhe ao redor
É só olhar com toda atenção
Cada momento tem uma aventura, sim
Essa é a mensagem para você

Essa é a mensagem para você

2019

Chamando as Crianças
Música e letras de Pedro Hill
Sempre quando precisar
Há uma forma de se alegrar
E todos os amigos pode chamar
Uma aventura vamos começar

Cada jornada, cada história
Tem uma surpresa, tem diversão
E tudo isso podemos realizar
Todos unidos, vamos aproveitar

Com diversão e imaginação
Podemos ter esse momento bom
Então, vamos lá, estou chamando as crianças para a
diversão

Com diversão e imaginação
Podemos ter esse momento bom
Então, vamos lá, estou chamando as crianças para a
diversão

Com música, podemos nos divertir
Nessa aventura, todos se unem em equipe
Todos juntos, aproveitando
Assim nós vamos conseguir

E todos podem participar
Então convidem todos, sim
Chamem todos ao redor
Assim essa aventura será melhor

Com diversão e imaginação
Podemos ter esse momento bom
Então, vamos lá, estou chamando as crianças para a
diversão

Com diversão e imaginação
Podemos ter esse momento bom
Então, vamos lá, estou chamando as crianças para a
diversão

Chamando as crianças, sim
Para se divertirem, vamos lá
Vamos nos embarcar nessa aventura
Vamos todos aproveitar

Com diversão e imaginação
Podemos ter esse momento bom
Então, vamos lá, estou chamando as crianças para a
diversão

Com diversão e imaginação
Podemos ter esse momento bom
Então, vamos lá, estou chamando as crianças para a
diversão

Chamando as crianças para a diversão
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Essa é a Nossa Grande Equipe
Música e letras de Pedro Hill
Com certeza assim foi a história
Nos divertimos, aproveitamos
Com os amigos, nessa aventura
Com muita imaginação, sim

Passamos por todos os obstáculos
Ajudamos mais do que antes
Então, unidos , como uma equipe
Podemos nos divertir

Essa é a nossa grande equipe
Ninguém vai nos parar despercebidos
Essa é a nossa grande equipe
Sempre com novas ideias, sim

Então, vamos á toda velocidade
Vamos criar uma nova história
Com os amigos, novamente
Para podermos aproveitar

Assim, começamos com imaginação
Assim, tudo termina bem
E a aventura fica melhor
Com certeza, então, vamos lá

Essa é a nossa grande equipe
Ninguém vai nos parar despercebidos
Essa é a nossa grande equipe
Sempre com novas ideias, sim

Essa é a nossa grande equipe
Ninguém vai nos parar despercebidos
Essa é a nossa grande equipe
Sempre com novas ideias, sim

Essa é a nossa grande equipe
Ninguém vai nos parar despercebidos
Essa é a nossa grande equipe
Sempre com novas ideias, sim

Essa é a nossa grande equipe

Ninguém vai nos parar despercebidos
Essa é a nossa grande equipe
Sempre com novas ideias, sim

Essa é a nossa grande equipe
Sempre com novas ideias, sim
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Aventura Musical
Música e letras de Pedro Hill
Sempre quando precisarmos
Podemos começar uma nova música
Uma divertida música para nos unir
Para nos divertir, para aproveitar

Cada melodia é uma história
E assim nos embarcarmos na viagem musical
Nessa jornada de imaginação
Onde há várias possibilidades, sim

Nós podemos aproveitar
Com os amigos, a música compartilhar
Se esquecermos um acorde, então nós podemos
improvisar

Todos dançam e cantam, sim
Se animam com a música
Aproveitam cada momento
Dessa aventura musical

Todos se embarcam na aventura musical

Podemos com a música brincar
Nessa aventura de alegrar
Há tantas melodias para imaginar
E todas essas ideias podemos realizar

Assim, a aventura nos traz diversão
Momentos bons e animação
Aproveitamos sem preocupação
O ritmo de ação e empolgação

No trombone, no saxofone
A canção já une todos ao redor
No piano, no kazoo
Começamos, do nosso jeito, a aventura

Todos dançam e cantam, sim
Se animam com a música
Aproveitam cada momento
Dessa aventura musical

Todos dançam e cantam, sim
Se animam com a música
Aproveitam cada momento
Dessa aventura musical
Todos se embarcam nessa aventura musical

Sim!

Então não vamos perder tempo
Quando precisarmos, vamos começar
Uma nova canção com uma nova história
Um novo espetáculo vamos realizar

Todos dançam e cantam, sim
Se animam com a música
Aproveitam cada momento
Dessa aventura musical

Todos dançam e cantam, sim
Se animam com a música
Aproveitam cada momento
Dessa aventura musical

Todos se embarcam nessa aventura musical
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