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Esta atividade foi preparada pelo educador, com apoio, orientação e

revisão da equipe de Coordenação do Programa de Ensino Integral.



ATIVIDADE DO DIA:
A música e as palavras

Esta atividade tem por objetivo a aprendizagem de 

novas palavras através da música.

IMAGEM SOBRE A ATIVIDADE



A música e as palavras

Na atividade de hoje nós iremos conhecer o significado de algumas 

palavras da música “ Com que Roupa” do Noel Rosa, para isso vamos 

ler a letra e destacar as palavras que não conhecemos!

VAMOS LÁ!

★ Noel Rosa (1910-1937) - foi um compositor, cantor e violonista 

brasileiro. Um dos mais importantes artistas da história da música 

popular brasileira.



Com que Roupa
(NOEL ROSA)

Agora vou mudar minha conduta

Eu vou pra luta hoje eu quero me aprumar

Vou tratar você com a força bruta

Pra poder me reabilitar

Pois esta vida não está sopa

e eu pergunto: com que roupa?

Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou?

(...me convidou)

Com que roupa que eu vou

(...com que roupa eu vou)

pro samba que você me convidou?

Agora, eu não ando mais fagueiro

Pois o dinheiro não é fácil de ganhar

Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro

Não consigo ter nem pra gastar



Agora que já fizemos a leitura de um trecho da música 

e destacamos as palavras desconhecidas, vamos 

descobrir os significados?



Conduta: é uma manifestação de comportamento do indivíduo, esta 

pode ser boa ou má, dependendo do código moral e ético do grupo, onde 

aquele se encontra.

Bruta: relacionado à violência, brutalidade, grosseria, irracionalidade.

Aprumar: Colocar a prumo; colocar em posição reta; erguer; 

ação de endireitar.



Reabilitar: Ação de regenerar ou recuperar; devolver as 

regalias ou os privilégios perdidos; alegar ou afirmar a inocência 

de um indivíduo condenado; devolver o apreço público.

Fagueiro: Que afaga; meigo, carinhoso. Afável, ameno, brando,   

suave. Agradável, prazeroso.

Trapaceiro: Enganador; indivíduo que trapaceia, engana, ilude, 

mente.



Agora é a sua vez!!! 

Escolha uma música que você goste ou pesquise 

uma música nova e descubra novas palavras!!!

Sugestão de Bandas e Cantores:

TOM JOBIM

CAETANO VELOSO

GILBERTO GIL

PITTY

DJAVAN

TOQUINHO

EMICIDA



Até a Próxima!!!
link da música

Com que Roupa

https://www.youtube.com/watch?v=rETSGoLBjjk
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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

http://taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

