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Título: Ortografia – terminações verbais com sons  

semelhantes e sentidos diferentes  

Duração: 1 aula 

Introdução 

Para se comunicar por escrito de acordo com a norma-padrão, é importante conhecer algu-

mas regularidades que podem resolver dúvidas no momento da escrita de certas terminações 

verbais. Nesta sequência didática, vamos estudar algumas dessas regularidades. 

Objetivos de aprendizagem 

Consciência grafofonêmica 

(EF05LP27) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regulares e  

contextuais e palavras de uso frequente com correspondências irregulares. 

Tempos verbais 

(EF05LP34) Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais do modo  

indicativo. 

Recursos e materiais necessários 

Caderno, lápis preto, borracha, cartolinas, tesoura, lousa e giz (ou quadro e caneta).  

 

Desenvolvimento 

Aula – Formas verbais: sons semelhantes, escritas diferentes 

Duração: Uma aula. 

Organização dos alunos: Em duplas. 
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Atividade 1 

Começar a explicar aos alunos a diferença sonora entre as terminações dos verbos -ão e -am, 

utilizando frases com formas verbais em 3ª pessoa do plural, mas diferenciadas pelo tempo verbal 

empregado: passado e futuro. Exemplos:  

• (1) Beatriz e Ana comeram o chocolate. 

• (2) Beatriz e Ana comerão o chocolate. 

Questionar os alunos sobre a diferença entre o sentido de cada uma das frases, fazendo-os 

concluir que, na frase 1, a ideia é de que o chocolate já foi comido; e na frase 2 a ideia é a de que o 

chocolate ainda será comido. 

Trabalhar com a sala outras frases em que as formas verbais utilizadas explicitam essa dife-

rença. Como sugestão, solicitar aos alunos que leiam duplas de frases em que os verbos apareçam  

flexionados na 3ª pessoa do plural do pretérito perfeito e do futuro do presente. Verbos sugeridos: 

cantar, brincar, jogar, viajar, correr, bater, colher, beber. 

Estimular a produção oral de duplas de frases pelos alunos e escrevê-las na lousa para deixá-

las visíveis a todos. Circular as terminações -am (passado) e -ão (futuro), para destacar a diferença na 

escrita das formas que, oralmente, os alunos não percebem ter sentido diferente.  

Pedir então que completem as frases sugeridas a seguir, utilizando o verbo entre parênteses, 

de maneira que a forma verbal expresse o sentido que se pretende em cada uma: 

Ricardo e João viajaram (viajar) para a praia no verão passado. 

Natália e Marcos viajarão (viajar) para o sítio no próximo mês. 

Ontem, os jogadores da seleção cantaram (cantar) o hino nacional antes da partida. 

Na semana que vem, dia de jogo, os jogadores da seleção cantarão (cantar) o hino nacional. 

 
Atividade 2 

Chamar a atenção para a existência de outras formas verbais que, embora semelhantes na 

pronúncia, têm grafia e sentido muito diferentes quando utilizadas na escrita.  

Apresentar dois novos exemplos. 

• (1) Se ela vendesse a casa, poderia viajar. 

• (2) Vende-se uma casa com jardim. 

Estimular a fala dos alunos quanto à interpretação do sentido de cada uma das frases: a frase 

1 expressa um fato incerto, que poderia ou não acontecer para que fosse possível a viagem; e a frase 

2 expressa um fato certo, o fato de haver uma casa com jardim à venda.  
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Estimular a produção oral de outras duplas de frases pelos alunos, registrando-as por escrito 

na lousa visando destacar a diferença na escrita de cada forma verbal. Sugerir verbos para facilitar a 

tarefa de produção: consertar, alugar, cozinhar etc.  

• (1) Conserta-se cadeira de vime. 

• (2) Se eu consertasse as cadeiras haveria lugar para mais pessoas sentarem à mesa. 

• (1) Cozinha-se muito naquela casa. 

• (2) Se cozinhasse mais em casa, teria menos problemas digestivos. 

• (1) Se alugasse uma casa no litoral, poderia passar o carnaval na praia. 

• (2) Aluga-se uma casa no litoral para interessados em passar o carnaval na praia. 

 

Atividade 3 

Para finalizar a aula, propor um jogo em que, em duplas, os alunos completem os verbos es-

critos na lousa com as terminações -ão e -am. Sugestões de verbos: amar, ouvir, sorrir, correr, 

comer, lavar. 

A ideia é que haja uma lacuna ao término de cada verbo. Os alunos devem ir até a lousa 

completar terminações. Se achar oportuno, o jogo pode ser disputado não entre duplas, mas em 

grupos de até quatro alunos. A pontuação pode ser combinada com a turma. 

Outra variação do jogo a ser feita é com a terminação do modo subjuntivo. Começar formu-

lando uma frase, como: “Se eu conseguisse nadar, poderia participar do campeonato de natação 

deste ano”. Pedir que o representante de uma dupla ou um grupo venha até a lousa e escreva o 

verbo sugerido de forma a deixar a outra ação como um fato certo, sem condicionantes. Depois de 

escrever a forma verbal, o aluno representante desafia a outra dupla ou outro grupo a escrever uma 

frase cujo verbo escolhido expresse também incerteza sobre a realização da ação. Um aluno da 

equipe desafiada deve escrever a forma verbal na lousa e desafiar outra equipe, até que todos 

tenham participado. 
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Aferição de aprendizagem  

Além das questões sugeridas a seguir, que podem ser aplicadas como forma de avaliação, 

aferir processualmente a aprendizagem dos alunos em relação: 

• ao uso adequado na correspondência entre fonema e grafema de terminações verbais, 
nas atividades durante a aula. 

• à participação e cooperação para o sucesso do grupo e para a continuidade das  
atividades. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O verbo em destaque da frase abaixo expressa qual tempo? 

“Todos comeram de tudo um pouco.” 

a)  (     )  presente 

b)  (     )  futuro 

c)  (     )  passado 

 

2. Como a forma do verbo alugar deveria ser escrita na frase para expressar o sentido adequado? 

Se ele ______________um terno, já estaria preparado para a festa. 

a)  (     )  aluga-se 

b)  (     )  alugace 

c)  (     )  alugasse 

d)  (     )  alugaria 

 

Gabarito das questões 

1. c 

2. c 


