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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Acredite é hora de vencer  

Essa força vem de dentro de você 

Você pode até tocar o céu se crer  

Acredite  

Que nenhum de nós já nasceu com jeito 

pra super - herói  

Nossos sonhos a gente que constrói  

É vencendo os limites 

Escalando as  fortalezas 

Conquistado o impossível pela fé.  

Campeão ,vencedor 

Deus dá asas  

Faz seu voo  

Campeão vencedor  

Essa fé que te faz imbatível  

Te mostra o teu valor.  

Tantos recordes você pode quebrar. 

As barreiras, você pode ultrapassar e 

vencer . 

Campeão! 

 
1.De acordo com o texto,  nenhum de nós nascemos com jeito para sermos super-
heróis. Você concorda com essa opinião? Por quê? 
2.Explique,  porque algumas pessoas nascem em uma família humilde e conseguem 
vencer na vida tanto  profissional quanto na vida familiar?  Na sua opinião existe uma 
receita? 
3.Você acha que algumas pessoas são mais sortudas e privilegiadas que as outras? 
Comente. 
4.Você acha que algumas pessoas são predestinadas a serem mais vitoriosas que as 
outras? Por quê? 
5.Temos que conformar com nosso destino? Comente. 
6.Observe o verso:” Nossos sonhos a gente que constrói” . Como devemos construir 
nossos sonhos, de acordo com o texto? 
7.Leia: “Deus dá asas, faz seu voo”. Qual é o sentido implícito nesse verso? 
8. “Você pode até tocar o céu se crer” . Explique o sentido dos termos destacados. 

9.Você conhece alguém próximo ou uma celebridade que conquistou o impossível? 

Comente.  

10.Após ouvir a música e fazer uma reflexão responda: 

a.O que devemos fazer para vencer nossos limites? 

b.Como ser um campeão? 

 

Jamile 
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Resposta 

1.Resposta Pessoal 

2.As pessoas vencem, porque lutam e  correm atrás de seus objetivos. A receita é ser 

forte, ter perseverança e acreditar sempre. 

3.Resposta Pessoal. 

4. Resposta Pessoal. 

5.Nunca devemos nos conformar. Se não estamos satisfeitos devemos lutar por um 

futuro melhor. Não esquecendo que é através do estudo que conseguimos vencer na 

vida profissional. 

6. É vencendo os limites, escalando as  fortalezas e tendo muita fé. 

7.Deus ou a vida oferece oportunidades, temos que saber reconhecer e aproveitar 

cada uma delas ( desde que sejam boas oportunidades) e voar significa “lutar” não 

ficar parado esperando a vida passar. 

8.Significa que devemos crer que tudo vai dar certo. Quando cremos realizamos tudo 

que sonhamos. 

9.Sugestão: Exemplo Silvio Santos. 

10.a.Acreditar e lutar. 

b. Um campeão não desanima no primeiro obstáculo, ele cai e levanta, e está  sempre 

procurando reforçar-se. Nunca se acomoda e está constantemente à procura de mais, 

inventando novas formas de fazer melhor e com mais eficácia. 

 


