O Gato Verde
História e Desenhos de Ilvan Filho
Músicas de Anna Claudia Perin Vidigal
Música: O Gato Verde
Uma história vamos contar pra vocês
Aprenda com ela e vibre mais uma vez
Do gato verde, gato verde
Nessa aventura cheia de emoção
Você vai se encantar e se alegrar de montão
Com o gato verde, gato verde
Ele é simpático, amigo leal
Sabe esperar e ouvir
Venha, junte-se a nós
E conheça o gato verde
Narradora: Ele era um gato como outro qualquer.
Cabeça, corpo, quatro patas e um rabo.
Música: Gatos e Cores
Gato, gato, gato,
Gato pra todo lado!
Os gatos são uns amores
Sempre ao nosso lado
Eles vão car
Gostam de um leite quente
E um cafuné
Pra descansar
Narradora: Existem gatos de várias cores:
brancos, cinzas, marrons, pretos, malhados. Esse era verde!
Música: Gatos e Cores
As cores enfeitam o dia
Com seus tons diferentes
Pra nos encantar
A noite ca mais linda
Com mistérios pelo ar
Narradora: Como todos os outros, ele gostava de passear por todo lado...
Gostava de descobrir novos cantos e lugares.
Adorava inventar brincadeiras e fazer novos amigos! Um dia ele estava passeando
pelas terras do norte e achou uma grande e bonita lagoa.
Música: O som da lagoa
Ouvir ou som
Da lagoa ao amanhecer...
Tem peixes pulando
Tem patos grasnando
Tem sapos cantando
De manhã ao entardecer

Narradora: Em volta dela existiam muitas plantas de diversas formas. Plantas
grandes, pequenas, redondas, compridas... e de diversas cores também, verdes,
amarelas, roxas, etc.
Na água da lagoa e mesmo fora dela, viviam várias espécies de bichos! O gato viu
muitos peixinhos nadando e pensou que a hora do almoço estava chegando...
Música: Peixes
Muitos peixes nadam na lagoa
Coloridos nadam sem parar ou cintilantes brilham
Tucunaré, lambari, tilápia, piaba, cascudo, jundiá, jaú
Baiacu, dourado, tambaqui, barbado, piracutinga, traíra, acará-açu
Narradora: Um bando de patos fazia barulho na margem da lagoa! Mas, de
repente, o gato ouviu um barulho diferente. O barulho era alto e forte e fazia
assim CROACH!!
Era uma sapo gordo que exercitava a garganta!
Música: Pula Sapo
Sapo daqui
Sapo de lá
Sapo pula pra lá e pra cá!
Pula, remexe a cadeira meu bem
Vem cantar comigo também
Pula sapo, pula
Pula sapo, pula assim
Vem aqui comigo
Vem ser meu amigo
Narradora: O gato achou o sapo engraçado e quis fazer amizade:
Gato Verde Bom dia seu sapo!! Tudo bom?
Sapo Mais ou menos! Quem é você? O que é você?
Gato Verde Eu sou um gato e quero fazer novos amigos!
Sapo Mas você é verde!!! E gatos não são verdes! Sapos são verdes! Gatos não.
Gato Verde Ué, mas eu sou!! Não vejo nada de errado nisso. E então, vamos
brincar juntos?
Sapo Não! De jeito nenhum! Você é estranho. O que vão pensar se me virem ao
lado de um gato verde? Vai brincar sozinho pro lado de lá, vai!!
Narradora: O gato cou chateado e foi se afastando triste. Nesse momento um
enorme jacaré apareceu na frente do sapo.
Jacaré Você vai ser meu almoço hoje sapão!! Adoro carne de sapo!!
Narradora: O gato cou olhando a cena, querendo ajudar o sapo que estava
apavorado e tremendo todo! Mas ele não sabia como! Então ele teve uma ideia e
gritou:
Gato Verde Ei, seu jacaré!!! Porque você vai comer esse sapo velho e sem sal
quando pode comer um sapo maior e com carne mais gostosa e macia, como
eu??!!
Jacaré Você é um sapo???
Narradora: O jacaré não estava acreditando muito, mas o gato continuou a falar:
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