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Título: Palavras de ligação 

Duração: 1 aula 

Introdução 

Na organização das ideias de um texto, seja ele oral ou escrito, há necessidade de fazemos 

uso de palavras que ligam palavras, frases, parágrafos, partes de um texto – são as conjunções e 

preposições. Nesta sequência didática, pretende-se pôr em prática o uso das conjunções e das 

preposições genericamente nomeadas como palavras de ligação, para o aluno refletir sobre os 

diferentes sentidos que elas conferem ao texto. 

Objetivos de aprendizagem 

Conjunção 

(EF05LP37) Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que estabelecem entre partes do 

texto: adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade. 

 

Recursos e materiais necessários  

Lousa e giz (ou quadro e caneta), caderno, lápis preto e borracha.  

Livro necessário para a aula: A borboleta azul, de Lenira Almeida Heck. Lajeado, RS: UNIVATES, 2006. 

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/eu000004.pdf>.  

Acesso em: 31/Jan./ 2018. 

  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/eu000004.pdf
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Desenvolvimento 

Aula – Palavras de ligação 

Duração: Uma aula. 

Organização dos alunos: Individual ou em duplas. 

 

Atividade 1 

Nessa atividade, a proposta é fazer a leitura compartilhada do livro A borboleta azul, disponí-

vel no site citado no tópico Recursos e materiais necessários. Distribuir alguns exemplares impressos 

aos alunos, e pedir que compartilhem a leitura com o colega em momento reservado para isso. 

Auxiliar a resolução das dúvidas quanto ao vocabuláro, mediando a leitura e a interpretação do 

texto. 

Atividade 2 

Feita a leitura por todos, usar um trecho do texto para chamar atenção dos alunos sobre o 

uso das palavras de ligação, seguindo os passos sugeridos. 

1. Copiar na lousa o trecho abaixo com lacunas nas palavras destacadas. 

[...] A Borboleta Azul ainda tentou se mexer, mas não conseguiu e ficou imó-

vel para sempre, porque o seu tempo havia terminado. [...]  

Lenira Almeida Heck. A borboleta azul. Lajeado, RS: UNIVATES, 2006. p. 22. 

Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br/download/texto/eu000004.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

2. Perguntar aos alunos quais palavras poderiam completar o trecho de modo a manter o 

significado do texto. 

3. Anotar as respostas da turma e, em seguida, completar com as palavras do texto original. 

4. Então, questionar: Que sentidos essas palavras de ligação dão ao trecho? Espera-se que os 

alunos digam que a palavra de ligação que poderia preencher a primeira lacuna – mas ou porém ou 

todavia ou contudo – dá ideia do contrário do que era esperado, e que a palavra que poderia 

preencher a segunda lacuna –  porque ou pois – explica o que aconteceu anteriormente. 

Destaque a função das palavras de ligação: além de ligar, estabelecem a relação entre as 

ideias para deixar claro o que se quer comunicar. Elas auxiliam quem está se comunicando a conectar 

uma ideia a outra, sem interrupção da escrita ou da fala, sem deixar dúvidas sobre o que está sendo 

comunicado. 

file:///C:/Users/Agnaldo/Documents/AppData/Local/Temp/Temp1_drive-download-20180108T125607Z-001.zip/%3cwww.dominiopublico.gov.br/download/texto/eu000004.pdf


 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 5º ano 

4º bimestre – Sequência didática 1 

Ao ligar uma ideia a outra, as palavras de ligação chamadas de conjunção podem por exem-

plo: estabelecer um sentido temporal entre elas; transmitir uma ideia contrária à outra; juntar ideias, 

adicionando uma a outra; estabelecer uma relação de explicação ou de finalidade. 

Atividade 3 

Iniciar a atividade com trechos extraídos do texto do livro indicado. Sugestão: 

Você já leu a história da Borboleta Azul. Releia alguns trechos para escrever, nas linhas pontilhadas, 
qual sentido a conjunção destacada deu às ideias ligadas por ela: adição, oposição, tempo, compara-
ção, condição, finalidade ou explicação. 

1. ...quando atacava as plantas, não sobrava nunhuma folha sequer.  

ideia de tempo 

2. A Borboleta Azul era bela como um anjo, mas muito desengonçada.  

ideia de comparação/ideia de oposição 

3. A Borboleta Azul tornou-se muito esperta e estava sempre disposta a conhecer novos lugares 
[...]. 

ideia de adição  

4. Enquanto bailava, assim cantava: [...] 

ideia de tempo 

5. No início ficou assustada, mas logo foi se acostumando e passou a admirá-los. 

ideia de oposição 

6. [...] pousava no mesmo lugar só para vê-los passar. 

ideia de finalidade 

7. Não se preocupou porque sabia que estava nos dias de pôr os seus ovos.  

ideia de explicação 

8. A Borboleta Azul ainda tentou se mexer, mas não conseguiu e ficou imóvel para sempre,  
porque o seu tempo havia terminado. 

ideia de oposição/ideia de adição/ideia de explicação 
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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 à: 

• participação na aula durante a leitura compartilhada do texto. 

• realização da atividade 2, observando se houve a identificação e inserção das palavras de 
ligação nos textos lidos. 

• compreensão da função das palavras de ligação como conectoras de partes de um texto. 

• compreensão dos diferentes efeitos de sentido introduzidos pelas palavras de ligação em 
cada contexto textual. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Qual é a palavra de ligação usada nesta frase? 

“Tudo pode ser diferente, mas você não quer.” 

a) (     )  pode 

b) (     )  não 

c) (     )  mas 

d) (     )  tudo 

2. Qual o efeito de sentido provocado pela palavra de ligação destacada? 

“Eu estudo para fazer uma boa prova na semana que vem.” 

a) (     )  Traz a ideia de espaço físico. 

b) (     )  Apresenta sentido de tempo. 

c) (     )  Traz uma ideia contrária.  

d) (     )  Traz a ideia de finalidade. 

 

Gabarito das questões 

1. c 

2. d 


