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ATIVIDADE DO DIA: 

06 - Lacunas de música 



Nesta atividade, utilizando o vídeo “If I were a boy”, da cantora Beyoncé, 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. 

ATIVIDADE DO DIA: 
Lacunas de música 



Você se lembra do conteúdo abordado 

nas atividades anteriores?  

 

Podemos ouvir a canção “If I were a boy” 

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. 

Vamos revisar? 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=AWpsOqh8q0M  

https://www.youtube.com/watch?v=AWpsOqh8q0M
https://www.youtube.com/watch?v=AWpsOqh8q0M
https://www.youtube.com/watch?v=AWpsOqh8q0M


Para lembrarmos:  



If I were a boy (Beyoncé) 

 

If I ______ a boy  

Even just for a day 

I'd roll out of bed in the morning 

And throw on what I wanted then gome 

to come home 

To come h 

Drink beer with the guys 

And chase after girls 

I'd kick it with who I wanted 

And I'd never get confronted for it 

'Cause they'd stick up for me 

 

If I ______ a boy 

I think I could understand 

How it feels to love a girl 

I swear I'd be a better man 

I'd listen to her 

'Cause I know how it hurts 

When you lose the one you wanted 

'Cause he's taken you for granted 

And everything you had got destroyed  

 

If I were a boy 

I would turn off my phone 

Tell everyone it's broken 

So they'd think that I _____ sleeping 

alone 

I'd put myself first 

And make the rules as I go 

'Cause I know that she'd be faithful 

Waiting for me to come home 

To come home 



If I were a boy (Beyoncé) 

 

If I were a boy  

Even just for a day 

I'd roll out of bed in the morning 

And throw on what I wanted then gome 

to come home 

To come h 

Drink beer with the guys 

And chase after girls 

I'd kick it with who I wanted 

And I'd never get confronted for it 

'Cause they'd stick up for me 

 

If I were a boy 

I think I could understand 

How it feels to love a girl 

I swear I'd be a better man 

I'd listen to her 

'Cause I know how it hurts 

When you lose the one you wanted 

'Cause he's taken you for granted 

And everything you had got destroyed  

 

If I were a boy 

I would turn off my phone 

Tell everyone it's broken 

So they'd think that I was sleeping 

alone 

I'd put myself first 

And make the rules as I go 

'Cause I know that she'd be faithful 

Waiting for me to come home 

To come home 



Fonte: https://www.letras.mus.br/beyonce/1443820 

Se eu fosse um garoto (Beyoncé) 

 

Se eu fosse um garoto 

Mesmo que só por um dia 

Eu levantaria da cama de manhã 

E vestiria o que eu quisesse e iria 

Beber cerveja com os caras 

E paqueraria garotas 

Sairia com quem eu quisesse 

E eu nunca teria que ser confrontada por isso 

Porque eles ficariam do meu lado 

 

Se eu fosse um garoto 

Eu acho que poderia entender 

Como é amar uma garota 

Eu juro que seria um homem melhor 

Eu a escutaria 

Porque sei como dói 

Quando você perde alguém que queria 

Porque ele não te dá valor 

E tudo que você tinha foi destruído 

 

Se eu fosse um garoto 

Eu desligaria meu telefone 

Diria a todos que ele está quebrado 

Então eles iriam pensar que eu estava 

dormindo sozinho 

Me colocaria em primeiro lugar 

E faria as regras pra seguir 

Porque sei que ela seria fiel 

Esperando que eu volte pra casa 

Que eu volte pra casa 

https://www.letras.mus.br/beyonce/1443820/


E aí? Você conseguiu colocar  

os verbos certos nos lugares certos?  

 

Um deles se repetiu... 

 

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

