ESCOLA SEM MUROS
em casa também se aprende

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

ESPANHOL

ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA III
alunos de 12 a 15 anos
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ATIVIDADE DO DIA:

04 - Letra de música
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ATIVIDADE DO DIA:
Letra de música
Nesta atividade, iremos revisar conteúdos gramaticais de maneira lúdica,
por meio de letra de música. Também vamos identificar certos verbos no
passado, com a finalidade de instigar a leitura de músicas que os alunos
gostam de ouvir e cantar.

3

Tempo do verbo
Hoje, vamos trabalhar um pouco com a gramática.
O tempo do verbo indica o
momento em que se realiza a
ação: presente, pretérito ou futuro.
Em espanhol, os tempos verbais
classificam-se em:
simples: formados unicamente
pelo verbo principal.
compuestos:
formados
pelo
verbo auxiliar haber e o particípio
do verbo principal.
perfectos:
ressaltam
a
delimitação temporal. O termo
perfecto tem o sentido de
completo, acabado.

imperfectos: indicam a continuidade da
ação.
PRETÉRITO IMPERFECTO
Indica uma ação habitual ocorrida no
passado, mas que pode perdurar até o
presente.
Exemplos:

Él cantaba cuando era chico.
(Ele cantava quando era menino.)
Él cantaba y sigue cantando.
(Ele cantava e segue/continua cantando.)

Fonte: https://www.soespanhol.com.br/conteudo/verbos3.php
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Vamos ler o trecho de uma música da cantora Thalía.
Thalía é cantora e atriz mexicana.
Começou a carreira nos anos 80, como
vocalista do grupo 'Din-Din' e, depois, da
banda 'Timbiriche'.
Em 1990, lançou-se como cantora solo e
vendeu mais de 25 milhões de discos só
com o primeiro álbum. Paralelamente, fez
muito sucesso como atriz na trilogia de
novelas 'Marimar', 'Maria Mercedes' e
'Maria do Bairro', vistas por 1 bilhão de
pessoas em todo mundo.
Ela fez uma música com tempo verbal
que aprendemos hoje. Vamos explorar
um trecho?
Fonte: https://revistaquem.globo.com/famoso/thalia/ 5

Que tal identificar onde estão os
verbos no passado que trabalhamos?
Ya lo sabía (Thalía)

Y aunque me ruegues,
Y aunque me llores
Y aunque me busques
Y aunque me implores
Ni aunque me prendas
Mil veladoras.
Me prometas que aún me adoras
Ni con promesas
Ni con los años

Voy a olvidarme de tus engaños
Ni con el oro de todo el mundo
Vas a borrar este dolor profundo
Si, yo ya lo sabía
Que estabas tú con alguien pero no
me lo creía
Si, yo ya lo sabía
Miraba en mis ojos pero ya no me veía
Si, yo ya lo sabía
Pensé que me querías pero no te
conocía
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Já sabia (Thalía)
E ainda que me rogues,
E ainda que chores por mim,
E ainda que me procure,
E ainda que me implore
Nem que presenteie
Com mil velas
Me prometas que ainda me adoras
Nem com promessas,
Nem com os anos

Vou me esquecer das suas mentiras
Nem com o ouro de todo o mundo
Vai apagar esta dor profunda
Sim, eu já sabia
Que você estava com alguém mas eu
não acreditava
Sim, eu já sabia
Olhava em meus olhos mas já não me via
Sim, eu já sabia
Pensei que me queria mas não te
conhecia

Fonte: https://www.letras.mus.br/thalia/1590776/

7

O que você achou da atividade?
Conseguiu encontrar os verbos?
Você gostaria de aprender mais sobre
os verbos por meio da música?
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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
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