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ATIVIDADE DO DIA: 

06 - Lacunas de música 



ATIVIDADE DO DIA: 
Lacunas de música 

Nesta atividade, utilizando o vídeo “Ya lo sabía”, da cantora Thalía, como apoio, 

revisaremos o conteúdo abordado sobre os verbos no passado.  

 

Vamos praticar nossa percepção auditiva! Assim, vamos apresentar a letra da 

música sem alguns desses verbos e vocês preencherão com aquilo que ouvir. 



Vamos revisar? 

Você se lembra do conteúdo abordado 

nas atividades anteriores?  

 

Podemos ouvir a canção “Ya lo sabía” 

clicando na imagem ao lado. 

 

Preste bastante atenção em cada parte 

da letra da música, para que consiga 

entender e preencher mais lacunas na 

atividade em seguida. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=X7cp2xW6QFg  

https://www.youtube.com/watch?v=X7cp2xW6QFg
https://www.youtube.com/watch?v=X7cp2xW6QFg
https://www.youtube.com/watch?v=X7cp2xW6QFg


Vamos revisar alguns verbos 

Indicativo 
Presente 

Pretérito 
Imperfeito 

Indicativo 
Presente 

Pretérito 
Imperfecto 

Saber Sabia Saber Sabía 

Estar Estava Estar Estabas 

Acreditar Acreditava Creer Creía 

Olhar Olhava Mirar Miraba 

Ver Via Ver Veía 

Pensar Pensei Pensar Pensé 

Conhecer Conhecia Conocer Conocía 



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 _______ 

Que _______ tú con alguien pero no me lo 

________ 

Si, yo ya lo ________ 

_______ en mis ojos pero ya no me ______ 

Si, yo ya lo _________ 

______ que me querías pero no te _______ 

Si, yo ya lo ______ 

Ya lo _______ 



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 

Si, yo ya lo sabía 

Ya lo sabía 



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 

Sim, eu já sabia 

Já sabia 

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

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


E aí? Você conseguiu colocar  

os verbos certos nos lugares certos?  

 

Alguns foram repetidos... 

 

Quantos você acertou? 
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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

