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ADVENTURE OF A LIFETIME (COLDPLAY) 

 

1. Antes de ouvir a canção, associe as palavras e expressões do boxe ao seu 

significado. 

 

 

 

a. to complete, to finish: ___________________ 

b. below the surface: ___________________ 

c. an unverifiable story: ___________________ 

d. to divide and distribute: ___________________ 

e. to assume a fixed form: ___________________ 

f. an oppressive force or influence: ___________________ 

g. to have, to possess: ___________________ 

 

 

2. Você gostaria de viver uma grande aventura? Se sim, qual? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. Escute a canção e responda às perguntas. 

a. A que aventura a canção se refere? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b. O eu lírico da canção está feliz em viver essa aventura? Quais palavras ou 

expressões demonstram isso? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

legend       pressure       to get through      to own 

to share       to take shape       underneath 
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4. Leia as frases a seguir e circule os verbos. 

a. We are legends every day. 

b. We’re diamonds. 

c. I feel my heart beneath my skin. 

 

5. Os verbos que você circulou na atividade anterior estão em qual tempo verbal? 

Circule a resposta correta. 

a. simple present 

b. simple past 

c. present continuous 

 

6. Encontre outros versos em que esse tempo verbal é usado e anote-os. 

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Associe as frases às imagens. 

a. Turn your magic on. 

b. I feel my heart beating. 

c. We’re diamonds taking shape. 

d. Life is an adventure. 
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8. Responda às perguntas abaixo. 

a. Na sua opinião, qual é o significado de “We’re diamonds taking shape”? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b. Qual dos versos a seguir você incluiria na canção? 

i. Life is dangerous. Don’t take risks. 

ii. I want to live every moment. 

iii. Living is boring. It’s better to sleep. 

c. Como você quer viver a aventura da sua vida? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ADVENTURE OF A LIFETIME (COLDPLAY) 

 

Respostas das atividades 

 

1.   

a. to get through 

b. underneath 

c. legend 

d. to share 

e. to take shape 

f. pressure 

g. to own 

 

2. Respostas pessoais. 

 

3.  

a. Respostas possíveis: A vida em si é uma aventura, porque nos arriscamos, 

temos de enfrentar obstáculos e encontrar maneiras de superá-los. 

b. Respostas possíveis: Sim, o eu lírico está feliz com a vida, principalmente 

porque tem com quem compartilhá-la, como afirma no verso “You make me 

feel like I’m alive again”. 

 

4.  

a. are 

b. ’re 

c. feel 

 

5. a 

 

6. Respostas possíveis: “You make me feel like I’m alive again”, “Everything you want is 

a dream away”, “Only I own me”. 

 

7.  

i. c 

ii. d 

iii. b 

iv. a 

 

8. Respostas pessoais. 


