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Mudar, mudar
Eu mudo, tu mudas

Ele muda, nós mudamos

Eles mudam. O mundo muda

Mudam pessoas, mudam as mentes  

Mudam ideias, mude com a gente

Mudar, mudar  

Com coração

Mudar seus hábitos  

Pela preservação  

Mudar, mudar

A nossa mente  

Mudando o mundo

O  mundo muda com a gente

Mudar, mudar  

Com coração

Mudar seus hábitos  

Pela preservação  

Mudar, mudar

A nossa mente  

Mudando o mundo

O  mundo muda com a gente



Doutor Imundo
Só quero saber do meu lucro  

Eu vou poluir

Deixar a cidade imunda  

Não tô nem aí

Eu quero um império montar  

Meus poderes multiplicar

Imundo vai f icar todo mundo  

Só quero lucrar

( Doutor Imundo, o senhor é terrível)

Doutor Imundo  

Cuide do mundo  

O seu poder

pode fazer a diferença  

Pra um mundo melhor

Doutor Imundo  

Cuide do mundo  

Porque o retorno

a quem respeita a natureza  É  

muito maior



Quando a gente  

Vai à luta

Para socorrer

A mãe natureza  

Vem agradecer

Com um arco-í ris  

De paz e amor

Quando nós mudamos nosso  

mundo

O nosso mundo se

transforma com a gente  A  

natureza, protegida

E a nossa gente contente

Quando nós mudamos  

nosso mundo

O nosso mundo se  

transforma com a gente  A  

natureza, protegida

E  a nossa gente contente

Quando cooperamos

Vamos juntos em frente  

Quando cooperamos

Nós f icamos contentes  

Quando cooperamos

Com a terra e o mar  A  

vida nos ensina

Vale a pena sonhar

Quando cooperamos

Preservamos a terra

Quando cooperamos

Esquecemos as guerras  

Quando cooperamos

Temos opinião

Somamos nossas vozes  

Juntos numa canção

Quando a gente  

Soma forças

Junta o coração

Perto de um amigo  

Tudo f ica bom

Todo mundo junto  

Fica muito melhor

Cooperar  para 
preservar 



Cuide bem da lagoa  

Cuide bem das pessoas  

Cuide bem dos oceanos

Cuide bem das nossas águas  

Pra viver numa boa

Cuide bem da lagoa  

Cuide bem das pessoas  

Cuide bem dos oceanos

Cuide bem das nossas águas  

Pra viver numa boa

Existe uma receita

Pro mundo melhorar

Proteja nossas águas

Pra economizar

Um bem tão precioso

Que não pode acabar

Pro bem das nossas vidas  

Vamos juntos preservar

Nossa praia f ica linda  

A  cachoeira f ica boa

Os peixes fazem graça

Pelo rio nadando à toa

Até o som da garça

Pelo céu azul ecoa

Cuide bem das nossas águas  

Cuide bem da lagoa

Mundo das águas



Um  
mundo

bem  
melhor

Existe um mundo  

Bem melhor

Que se importa

Com a preservação

Nesse mundo  

Bem melhor

As empresas pensam  

Bem diferente

É só pensar com o coração

Pra lucrar, faturar  

Replantar e produzir  

felicidade

Você vai crescer  

Todos vão ganhar

E  o mundo vai ser melhor

Você vai crescer  

Todos vão ganhar

E  o mundo vai ser melhor

Power Plástico: Dr. Imundo,  

o senhor já pensou em  

mudar seus hábitos?

Dr. Imundo: Mudar

Menina Metálico: É! Fazer  

diferente! Ganhar o seu e  

fazer o bem pro planeta

Dr. Imundo: Isso não existe!



Liga  
Sustentável,

ativar

Num mundo que está fora do eixo  

Chegou a Liga pra ensinar

A preservar o nosso planeta  A  

separar, a reciclar

Liga Sustentável, ativar

Pra proteger a terra não tem hora e

nem lugar Liga Sustentável em ação

Somando nossas forças pela

preservação

Vidro, orgânico, metal

Plástico e papel contra o mal  

Não importa sua idade

Sustentabilidade

Vem fazer um mundo ideal

Liga Sustentável ativar

Pra proteger a terra não tem hora  e 

nem lugar Liga Sustentável em  ação 

Somando nossas forças pela  

preservação




