
 

 
ass. do Prof. 
 
 
1º A  
 

 
 
 
Prezados pais, responsáveis e alunos do 1A, 

 

 Vamos trabalhar a canção ‘Os 7 hábitos’, que escrevi para o projeto “O 
Líder em Mim”. 

 A primeira exibição da canção foi filmada e publicada na Internet pelo 
Liceu Pasteur. Envio o link da gravação e a letra para cantarmos juntos. 

 E não esqueçam: precisamos manter no repertório as músicas que já 
conhecemos. Todos já sabem as canções? 

 Cordial saudação! 

 
 
 

Canções já postadas: 
Você já sabe cantar todas as músicas? 
 

A Casa 
https://www.youtube.com/watch?v=1_Cc77dE6pQ 
 
Canção dos Bichinhos 
https://www.youtube.com/watch?v=FZ0y2kXoUZs 
 
O Pato Pateta 
https://www.youtube.com/watch?v=53r2ELG0hMQ 
 
A barata diz que tem 
https://www.youtube.com/watch?v=RZ0zuEbVJGA 
 
O meu chapéu tem três pontas 
https://www.youtube.com/watch?v=XhjViC9JfAk 
 
O Barquinho 
https://www.youtube.com/watch?v=iViIuNaIxc4 
 
Fais dodo, Colas mon p'tit frère 
https://www.youtube.com/watch?v=Yd_lPd_pSIY&t=134s 
 
 
 
 

Na página seguinte temos a nova canção! 
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https://www.youtube.com/watch?v=wuOBG1nsmaw 
 
 
 
 
Sou ativo, vivo, mais que ativo, 

Proativo 

Tenho a iniciativa 

Não precisa nem falar 

 

Tenho o objetivo vivo, 

Sigo, tenho um plano, 

Não me engano 

Mas sempre paro pra pensar 

 

Analisar o importante 

Antes de tudo é preciso trabalhar! 

O tempo livre vem com tudo feito 

Deixo tudo bem no jeito 

Pra depois a mente descansar 

 

Penso ganha-ganha 

Penso em mim e nos amigos 

Todos podem sonhar, vencer, cantar 

 

Sinergia está no ar 

 

 

 

 

 

Sou ativo, vivo, mais que ativo, 

Ouço, 

Analiso, 

É importante ouvir antes de falar 

 

Tenho o objetivo vivo, 

Sigo, compartilho, 

É melhor ir com amigos  

Do que me isolar 

 

Analisar o importante 

Antes de tudo é preciso trabalhar 

O tempo livre vem com tudo feito 

Deixo tudo bem no jeito 

Pra depois a mente descansar 

 

Penso ganha-ganha 

Faço todo o meu trabalho 

Depois posso brincar, jogar, dançar, 

 

Meu instrumento afinar! 

Meu instrumento afinar! 

Harmonia está no ar! 

 

 

ATÉ BREVE!  

 


