
 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 5º ano 

4º bimestre – Sequência didática 2 

Título: Classes de palavras 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, algumas classes de palavras serão objeto de reflexão no que diz res-

peito a alguns usos e empregos na comunicação oral e escrita. 

 

Objetivos de aprendizagem 

Localização de informações em textos 

(EF05LP08) Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que aparecem no texto. 

Tempos verbais 

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

indicativo. 

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 

Caderno, lápis preto, borracha, lousa e giz (ou quadro e caneta); aparelho para reprodução de  

canção, computador ou celular; cópias da letra da canção sugerida e de trechos do livro. 

Canção “Gramática”, do grupo Palavra Cantada. Disponível em: < www.vagalume.com.br/ 

palavra-cantada/gramatica.html>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

Texto “O Leão Praxedes”, de Tarcisio Lage. Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br/ 

download/texto/ea000464.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Classes de palavras 

Duração: Uma aula. 

Organização dos alunos: Individual ou em duplas. 

Atividade 1 

Como introdução ao trabalho com classes gramaticais, iniciar a aula reproduzindo a canção 

“Gramática”, do grupo Palavra Cantada. Após a audição, deixar que expressem as primeiras impres-

sões sobre a canção, fazendo apreciações de trechos de que gostaram. Esclarecer dúvidas de compre-

ensão de leitura e vocabulário com a turma e discutir sobre o tema/assunto do texto, que faz uma 

brincadeira com as palavras, ora fornecendo classificações criativas das classes gramaticais, ora explo-

rando a polissemia da palavra “sujeito” (sujeito da frase e ao mesmo tempo o “ser humano”, “um 

sujeito/que se sujeita”). 

Questionar a relação entre o título e o conteúdo da letra da canção, estimulando os alunos a 

indicar trechos com palavras que façam referência a classes gramaticais e outros elementos da gramá-

tica, como: substantivo, adjetivo, diminutivo, imperativo, verbo, verbo com objeto, sujeito. 

Atividade 2 

Retomar o conhecimento que a turma já tenha sobre algumas classes gramaticais, utilizando 

o trecho a seguir do livro “O Leão Praxedes”, citado no tópico Recursos e materiais necessários. Es-

crever o trecho na lousa:  

Praxedes, que além de autoritário era curioso, cheirou o tubo e, não contente, 

deu uma lambidinha para sentir o gosto da pasta amarela apinhada de estreptococos. 

Os horrorosos bichinhos não perderam tempo. Raque, raque, raque... foram logo  

roendo os enormes dentes de Praxedes. Caíram todos! A imensa boca de Praxedes, o 

terror da bicharada, murchou como um balão furado. 

Tarcisio Lage. O leão Praxedes. s/l: edição do autor. p. 6. 

Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ea000464.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

Ler o texto com os alunos e solicitar que copiem dele as palavras que pertencem a cada classe 

de palavras listada a seguir, formando um quadro. 

Substantivos: Praxedes, tubo, lambidinha, gosto, pasta, estreptococos, bichinhos, tempo, den-
tes, boca, terror, bicharada, balão 

Adjetivos e  
locuções adjetivas: 

autoritário, curioso, contente, amarela, apinhada, horrorosos, enormes, imensa, 
furado 

Numerais: não há 

Artigos: o, uma, os, a, um 

Verbos: era, cheirou, deu, sentir, perderam, foram, roendo, caíram, murchou 
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Atividade 3 

Com as palavras classificadas na atividade anterior, mediar a atividade dos alunos para que: 

a) produzam oito frases utilizando pelo menos uma de cada classe listada. 

b) troquem de caderno com um colega e revisem as frases criadas.  

 

Aula 2 – Revisão de palavras de ligação e tempos verbais 

Duração: Uma aula. 

Organização dos alunos: Individual ou em duplas. 

Nessa aula, será feita uma revisão de palavras de ligação e de tempos verbais. Para isso, alguns 

trechos da letra de canção “Gramática” serão utilizados. 

Distribuir cópias da letra aos alunos e propor as questões a seguir. 

1. Qual a ideia que a palavra de ligação nem introduz na sexta estrofe? 

a) (    )  ideia de finalidade. 

b) ( X )  ideia de negação. 

c) (    )  ideia contrária. 

d) (    )  ideia de complemento. 

2. A palavra de ligação mas da oitava estrofe pode ser substituída por: 

a) (    )  afinal. 

b) (    ) então. 

c) (    ) apesar. 

d) ( X ) porém. 

3. Qual é a ideia que mas introduziu no contexto? 

Ideia contrária. 

4. Como ficaria a sexta estrofe no tempo presente e no plural? 

a) ( X )  Uns homens de ideias / Nem usam letras / fazem ideogramas 

b) (    )  Uns homem de ideias / Nem usa letras/ faria ideogramas 

c) (    )  Uns homens de ideias / Nem usavam letras / fazendo ideogramas 

d) (    )  Um homem de ideias / Nem usam letras / faziam ideogramas 
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Aferição de aprendizagem 

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

rir processualmente a aprendizagem dos alunos em relação à: 

• participação nas aulas 1 e 2. 

• participação nas atividades escritas das aulas 1 e 2. 

• avaliação de cada um em relação às atividades realizadas em dupla. 
 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Leia o trecho a seguir, depois assinale quantos adjetivos são usados para descrever Praxedes. 

[...] Desprezado, desrespeitado, desmoralizado, Praxedes abandonou a planí-

cie que tanto amava e foi viver no fundo da floresta, bem no escuro, onde ninguém 

pudesse vê-lo.[...] 

Tarcisio Lage. O leão Praxedes. s/l: edição do autor. p. 9. 

Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ea000464.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

a) (     )  três. 

b) (     )  dois. 

c) (     )  um. 

d) (     )  nenhum. 

2. Qual ideia a palavra de ligação marcada no trecho abaixo introduz: 

[...] Quando os outros leões viram aquela boca desdentada, murcha, pare-

cendo uma maçã ressecada, resolveram desforrar os anos que passaram fazendo tudo 

que Praxedes mandava sem um fiapo de reclamação. [...] 

Tarcisio Lage. O leão Praxedes. s/l: edição do autor. p. 6. 

Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ea000464.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

a) (     )  tempo 

b) (     )  negação 

c) (     )  finalidade 

d) (     )  conclusão 

Gabarito das questões 

1. a 

2. a 


