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ATIVIDADE DO DIA:
“Apreciação e Leitura Textual da Canção”.

Essa atividade tem por objetivo praticar a apreciação musical, aguçar

habilidades cognitivas articuladas à leitura oral, leitura rítmica, agregada ao

gênero canção e análise linguística de forma simplificada.

Vamos lá?



ATIVIDADE DO DIA:
“Apreciação e Leitura Textual da Canção”.

Nesta atividade, além de aprendermos uma 
divertida canção, vamos também praticar a 

nossa leitura, articulando bem as palavras para 
melhor nos expressar. Também vamos fazer 

algumas análises através do seu texto. 
Vamos conhecê-la?   



Clique no link para escutar a música.

Lá vem o pato 

Pata aqui, pata acolá

Lá vem o pato 

Para ver o que é que há

O pato pateta

Pintou o caneco

Surrou a galinha

Bateu no marreco

Pulou do poleiro

No pé do cavalo

Levou um coice

Criou um galo

Letra da Canção :  “O Pato” – Vinicius de Moraes e Toquinho 

Comeu um pedaço

De jenipapo

Ficou engasgado

Com dor no papo

Caiu no poço

Quebrou a tigela

Tantas fez o moço

Que foi pra panela

https://www.youtube.com/watch?v=z8-yWOXXJ4Y

https://www.youtube.com/watch?v=z8-yWOXXJ4Y


ATIVIDADE DO DIA:
“Apreciação e Leitura Textual da Canção”

Agora que já conhecemos a canção. Vamos fazer o seguinte exercício:

- Ler a letra da canção pronunciando lentamente cada sílaba da palavra. Esse

recurso irá ajudar bastante na dicção e articulação das palavras, dando assim melhor

clareza ao som.

Exemplo: Você pode realizar a leitura do texto batendo (uma) palma no tempo

forte de cada sílaba. Veja nos dois versos abaixo:

Lá      vem   o       pato       Pata aqui, pata acolá

palma palma palma palma palma palma palma palma



CONTINUANDO...

Agora esse procedimento pode se estender por todo o texto da canção. É importante

que as palavras sejam bem articuladas e propiciem uma certa clareza, por exemplo,

analisando a forma como o próprio cantor da música articula as palavras. Podemos

observar que a mensagem transmitida por ele através de sua oralidade chega perfeitamente

aos nossos ouvidos. Muito legal, não é?

Vamos resolver os exercícios?

Bons Estudos!!



Atividade 
1- Utilize as palavras que estão no balão e complete os versos.

Lá vem o pato                                       

Pata aqui, pata                                              

La vem o pato 

Para ver o que é que há                               

O pato pateta

Pintou o caneco

Surrou a galinha

Bateu no 

Pulou do poleiro

No pé do 

Levou um coice

Criou um galo

Comeu um pedaço

De jenipapo

Ficou engasgado

Com dor no 

Caiu no poço

Quebrou a 

Tantas fez o moço

Que foi pra 

acolá         marreco      papo 

panela         tigela          cavalo                                      



Atividade

2- Fazer um traço ligando a ação  do “Pato Pateta” com as figuras correspondentes a 

cada momento da canção.

A ) O pato pateta

Pintou o caneco

B) Surrou a galinha

C) Bateu no marreco

D) Pulou do poleiro

E) No pé do cavalo

Levou um coice



É isso aí pessoal!! Espero 
que tenham gostado da 
atividade. 

Até a próxima!!
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa, 

com apoio e participação da 

família por meio da 

página Escola Sem Muros.

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

