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ATIVIDADE DO DIA:
Descobrindo a Música

Esta atividade tem por objetivo ensinar a localizar 

informações explícitas em uma letra de música.



Descobrindo a Música

Na atividade de hoje nós iremos conhecer a música  “Farinha” do Djavan e 

depois responder ao questionário. Por isso leia com bastante atenção a letra!

VAMOS LÁ!

DJAVAN: é um grande cantor, compositor, produtor musical e violonista brasileiro.



Farinha (Djavan)

A farinha é feita de uma planta

Da família das euforbiáceas, euforbiáceas

De nome manihot utilíssima

Que um tio meu apelidou de macaxeira

E foi aí que todo mundo achou melhor

A farinha ta no sangue do nordestino

Eu já sei desde menino o que ela pode dar

E tem da grossa, tem da fina, se não tem da 

quebradinha vou na vizinha pegar 

Pra fazer pirão ou mingau

Farinha com feijão é animal

O cabra que não tem eira nem beira

Lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira

A macaxeira é popular

É macaxeira pr'ali, macaxeira pra cá

E em tudo que é farinhada a macaxeira ta

Você não sabe o que é farinha boa

Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas

Você não sabe o que é farinha boa

Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas

Ui, ui...



Agora que já conhecemos a música vamos as 

perguntas?



1- Qual o assunto principal da Música?
A - Farinha 

B - Açaí

C - Feijão

D - Nenhuma das Alternativas

2- Quais os tipos de Farinha podem ter:
A - Grossa

B - Fina

C - Quebradinha

D - Todas as alternativas

3- A farinha é feita de uma planta de qual família?
R-

4 - A farinha está no sangue do:
R -

5 - Segundo o compositor de onde é a farinha boa?
A - de Sergipe

B - da Bahia

C - de Alagoas

D - de Pernambuco



Até a Próxima!!!
link da música

https://www.youtube.com/watch?v=by59pIXOOb4

https://www.youtube.com/watch?v=by59pIXOOb4
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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

