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Tarefas: 

- Responder oralmente a questões relacionadas com música; 

- Responder a questões a partir da leitura de um texto sobre a música portuguesa; 

- Completar o resumo sobre o texto referente à música portuguesa; 

- Responder a questões a partir da leitura de uma carta a relatar umas férias; 

- Responder a questões a partir da audição de uma notícia sobre o cante alentejano; 

- Completar a letra de um cante alentejano; 

- Responder a questões utilizando o pretérito perfeito composto do indicativo; 

- Escrever um texto sobre a música. 

Conteúdos línguísticos: 

- Pretérito perfeito composto do indicativo. 

 

A música portuguesa 
 

 

1. A música é um elemento que nos acompanha permanentemente e que, por isso, faz parte 

das nossas vidas. Ela não só nos distrai como tem um papel importante em muitas ocasiões 

especiais. Nesta sequência, vai ficar a conhecer um pouco mais sobre a música portuguesa. 

Antes disso, responda oralmente às seguintes questões: 

 

A – Gosta de música? De que género de música gosta? 
 

B – Quais os seus grupos ou artistas preferidos? O que sabe sobre eles? 

C – Costuma ir a concertos? Qual foi o último concerto a que assistiu? 

D – Já foi a algum festival de música? A que festival foi? Que outros festivais conhece? 
 

E – O que é que conhece da música portuguesa (nomes de artistas, de grupos, de géneros 

musicais...)? 
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1. O Cante Alentejano, como leu no texto anterior, faz parte da musica tradicional 

portuguesa. Ouça a notícia sobre um importante acontecimento relacionado com o Cante 

Alentejano e responda às seguintes questões: 

 
 

a) O que é que aconteceu no dia 27/11/2014? 
 

b) Onde nasceu o Cante Alentejano? 
 

c) Quais os instrumentos utilizados no Cante Alentejano? 
 

d) Como é o ritmo do Cante Alentejano? 
 

e) Em que situações se cantava antigamente o Cante Alentejano? 
 

 
 
 

a. Agora que já conhece um pouco mais sobre o Cante Alentejano, complete a letra do 

seguinte tema, “É tão grande o Alentejo”, após o ouvir em: 

https://www.youtube.com/watch?v=EqkHgAsFJT4 
 
 
 

No Alentejo     

Cultivando a dura      

Vou fumando o meu       

Vou cumprindo o meu        

Lançando a  à terra 

 
É tão  o Alentejo 

Tanta terra     

A terra é que dá o     

Para bem desta     

Devia ser  . 

https://www.youtube.com/watch?v=EqkHgAsFJT4
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2. Recorde o pretérito perfeito composto do indicativo. Responda às seguintes 

perguntas sobre si. Desenvolva as respostas: 

a) Tem ido a concertos? 
 

b) Tem ido ao cinema? 
 

c) Tem visto televisão? 
 

d) Que desporto tem praticado mais? 
 

e) Tem trabalhado muito? 
 

f) O que é que tem feito nos últimos tempos? 
 
 

3. Escreva um texto sobre a música e o que ela representa para si. Siga os seguintes tópicos: 
 

• Grupo/ artista preferido (género de música, temas das canções, tema preferido...) 
 

• Música tradicional da região ou do país onde nasceu. 
 

• Festivais de música mais importantes em Macau (nome, data, género de música...). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


