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“Estamos na semana do município, por isso, na aula desta semana, faremos algumas atividades 

baseadas no hino da nossa querida Capão da Canoa. As atividades 4 e 6 devem ser feitas no caderno 

ou atrás da folha.  Bons estudos      !” 

 

1. Leia com atenção o hino de Capão da Canoa: 

 

Um caminho, lagoas, banhados 
Um tropeiro a cruzar sesmarias 
Açorianos na estância plantados 
Na memória do ar, maresia. 
 
Um Capão, uma fazenda, uma enchente 
Um barquinho com a lenda na proa 
Singra as águas, da alma da gente 
Nasce o nome Capão da Canoa. 
        ::Refrão: 
Nossa praia, nossa gente 
Veraneio, vida, vibração 
Alegria, quem não sente? 
O Rio Grande se encontra em Capão.                                                    

 
Não é só multidão sobre a areia 
Há labor que o futuro assegura 
São teus filhos moldando a colmeia 
Ensejando lazer e cultura. 
 
Litoral, sol e sal, vida boa 
E teu povo se orgulha e trabalha 
Bem amada Capão da Canoa 
Quem tem faz te a fé que não falha. 
 

 

2. Nosso hino é distribuído em forma de poesia, ou seja, em estrofes e versos. A cada 

quatro linhas forma uma estrofe. Cada linha da estrofe chamamos de versos. 

a) Quantas estrofes há no hino? ........................................................................... 

b) Quantos versos há ao todo? ............................................................................  

 

        3. As palavras a seguir foram retiradas do hino. Escreva um sinônimo para cada uma 

delas (use um dicionário):  

 a) banhados - .................................................  d) estância - .................................... 

             b) tropeiro - ...................................................  e) proa - ........................................ 

             c) singra - ......................................................    f) labor - .......................................  

4. Leia com bastante atenção o refrão do hino ( o que está em destaque ) e represente 

ele com uma ilustração bem bonita (desenho ): 

 

5. Transcreva do hino a frase interrogativa que há nele: 

___________________________________________________________________________ 

6. Faça uma pesquisa sobre Capão da Canoa, escrevendo quando foi emancipado, o 

nome do prefeito e vice, uma estimativa sobre a quantidade de habitantes e  sobre 

sua localização no estado:  

 

7. Circule no hino todos os pronomes possessivos: 


