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1. Antes de ouvir a canção Hora de acordar, da banda portuguesa Cabeças No Ar, 
responda: 
 
a) Na sua opinião o que significa o nome da banda?  
b) Assinale com um X a informação correta na tabela para cada expressão.  
c) Na sua opinião qual é o tema da canção? 

 
Expressões estado temporário de distração ter como característica permanente a 

distração, distrair-se com facilidade, ter 
pouca responsabilidade 

ser cabeça-no-ar   

estar de cabeça-no- ar   

 
 

1.1. Ouça a canção Hora de Acordar da banda portuguesa Cabeças No Ar e 
complete-a com as palavras que faltam.  
 

 
É hora de acordar, chama o ________________ 
Toda a casa me chama, o que eu dava por ficar 
Mais meia hora na cama, mas é hora de acordar 
É hora de acordar… 
É hora de abalar, seis quilos pesa a sacola 
É o peso da instrução, chego tarde às horas da 
________________ 
Saio de lá ________________, é hora de abalar 
É hora de abalar… 
Quem me dera1 ir à ________________, num feliz 
passo ligeiro  
E não com ar de quem vai para a cadeira do barbeiro 
Quem me dera ir escola, num feliz passo ligeiro… 
Quem me dera ________________, sem ter 
 medo de ________________ 

Será o sol uma gema, de um ovo por estrelar 
Quem me resolve o ________________, que é hora 
de acordar 
É hora de acordar… 
Quem me dera estar na ________________, como 
quando estou lá fora 
Onde tudo ________________, e o tempo não tem 
hora 
Quem me dera estar na sala, 
Como quando estou lá fora… 
Quem me dera ir à ________________, num feliz 
passo ligeiro 
E não com ar de quem vai para a cadeira do barbeiro 
Quem me dera ir escola, num feliz passo ligeiro 
É hora de acordar 
 

 
Retirado de https://www.vagalume.com.br/cabecas-no-ar/hora-de-acordar.html 

 
 
 
 
 
 

 
1 Quem me dera = Eu gostava de = Eu queria... 
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1.1. Retire da letra da canção a palavra correta para legendar a imagem.  
 

 
____________________ 

 
 
 
 

1.2. Que material leva/levava para a escola? Aponte 4 objetos. Depois converse com os 
seus colegas. 
 
a. __________________________  c. __________________________ 
b. __________________________  d. __________________________ 

 
 
 
 


