
 

 
ass. do Prof. 
 
 
3º A  
 

 
Prezados pais, responsáveis e alunos do 3A, 

 

 Envio um trabalho com tema ‘Barquinhos’, composto de duas dobraduras 
e uma canção. 

 As dobraduras são praticamente continuidade uma da outra e partem do 
mesmo início que conhecemos com a dobradura do chapéu. 

 A canção “O Barquinho”, de Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli é 
conhecida internacionalmente e um dos grandes momentos da Bossa-Nova. 

 Temos também uma canção do folclore português: “O meu chapéu tem 
três pontas”, para completar o tema ‘chapéu’, que começamos na última aula 
com a dobradura do chapéu de festa. 

 Não esqueçam de manter no repertório as músicas com flauta já 
enviadas! 

 No próximo domingo, 10/05/2020, será comemorado o Dia das Mães. 
Mesmo antecipadamente, quero cumprimentar todas as famílias, a todos 
desejar felicidades e transmitir um forte abraço. 

 Para comemorar, deixo um desenho, por mim preparado, para ser 
colorido a gosto e completado com o nome da pessoa homenageada. Bonne 
Fête (Boa Festa)! 

 É importante que as atividades feitas sejam guardadas em uma pasta 
para verificação posterior. 

 

 Cordial saudação! 

 

 

Dobradura do barquinho 
https://www.youtube.com/watch?v=KTOda9sbwqI&t=95s 
 
 
 

Dobradura do barquinho com coberturas 
https://www.youtube.com/watch?v=YkTGy19aTFc&t=111s 
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O Barquinho 
(Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iViIuNaIxc4 

 
Dia de luz, festa do sol 
E um barquinho a deslizar 
No macio azul do mar 
 
Tudo é verão e o amor se faz 
Num barquinho pelo mar 
Que desliza sem parar... 
 
Sem intenção, nossa canção 
Vai saindo desse mar e o sol 
Beija o barco e luz 
Dias tão azuis! 
 
Volta do mar, desmaia o sol 
E o barquinho a deslizar 
E a vontade de cantar! 
 
Céu tão azul, ilhas do sul 
E o barquinho, coração, 
Deslizando na canção 
 
Tudo isso é paz, tudo isso traz 
Uma calma de verão e então 
 
O barquinho vai, 
A tardinha cai... 
 
O barquinho vai, 
A tardinha cai... 
 
 
 
 
Na próxima página temos um desenho para colorir e 
comemorar em família 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
Músicas com flauta já postadas: 
Você já sabe tocar todas as músicas? 
 
Mary tinha um carneirinho 
https://www.youtube.com/watch?v=piGX8v8s5Xg&t=140s 
 
Pinga, pinga, chuva 
https://www.youtube.com/watch?v=9oAGAXOYWN4&t=154s 
 
Abre e fecha! 
https://www.youtube.com/watch?v=KMFK1W11yuA&t=154s 
 
When the Saints go Marching in 
https://www.youtube.com/watch?v=NzfcgoYqEGw&t=32s 

 
 

 

Dobradura do chapéu: 
https://www.youtube.com/watch?v=OTNITFXS1Oc 
 
 

O meu chapéu tem três pontas 
https://www.youtube.com/watch?v=XhjViC9JfAk

 

O meu chapéu tem três pontas 
Tem três pontas o meu chapéu 
Se não tivesse três pontas 
Não seria o meu chapéu 
 
 
O meu ______ tem três pontas 
Tem três pontas o meu ______ 
Se não tivesse três pontas 
Não seria o meu ______ 
 
 
O meu ______ tem três _____ 
Tem três ______ o meu _____ 
Se não tivesse três ______ 
Não seria o meu chapéu 
 

 
O meu chapéu tem três bicos 
Tem três bicos o meu chapéu 
Se não tivesse três bicos 
Não era o meu chapéu 
 
 
O meu ______ tem três bicos 
Tem três bicos o meu ______ 
Se não tivesse três bicos 
Não era o meu ______ 
 
 
O meu ______ tem três _____ 
Tem três ______ o meu _____ 
Se não tivesse três ______ 
Não seria o meu _____

 
ATÉ BREVE! 


