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Tema Genérico do Plano de Aula: 
LIGADO NA ERA DA COMUNICAÇÃO: Formas nominais do verbo e carta pessoal 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Leitura 
 Análise linguística 
 Produção textual 

Objetos de Conhecimento 
 Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição. 
 Fono-ortografia 
 Construção composicional 
 Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF07LP06) Empregar as regras básicas de concordância nominal e verbal em situações comunicativas e na produção de textos. 

 (EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com uso adequado de paráfrases e citações. 

 (EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo às convenções da língua escrita. 

 (EF67LP37) Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos de prescrição, 

causalidade, sequências descritivas e expositivas e ordenação de eventos. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Computador, celular ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet; Caderno, caneta e lápis. 

Aplicação/Fixação(exercícios) 

  

CONTEÚDO 1 – FORMAS NOMINAIS DO VERBO 
 

 
( Leia com atenção e faça anotações resumidas  em seu caderno) 
 
 As formas nominais do verbo são o infinitivo, o particípio e o gerúndio. 
 Não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal. São chamadas de formas nominais porque 
desempenham tanto função de verbo, como função de nome. 
 
INFINITIVO 
 
O infinitivo pode ser classificado em infinitivo pessoal (flexionado) e infinitivo impessoal (não flexionado). São 
utilizados em situações distintas. 
 
Infinitivo pessoal 
 
O infinitivo pessoal é usado na maioria das vezes em situações em que há um sujeito definido ou em que se 
pretende definir esse sujeito. 



 
As terminações do infinitivo pessoal são iguais às do futuro do subjuntivo nos verbos regulares. 
Exemplos de infinitivo pessoal 
 
    Verbo dar: dar, dares, dar, darmos, dardes, darem. 
    Verbo poder: poder, poderes, poder, podermos, poderdes, poderem. 
    Verbo rir: rir, rires, rir, rirmos, rirdes, rirem. 
 
Exemplos de uso do infinitivo pessoal 
 
    Eu parei para eles verem o quadro. 
    Acho essencial aprenderem a cozinhar. 
    O padre pediu para os fiéis fazerem doações. 
 
Infinitivo impessoal 
 
O infinitivo impessoal é usado habitualmente em locuções verbais, em verbos preposicionados e quando não 
há um sujeito definido. 
 
As terminações do infinitivo impessoal são: 
• -ar para os verbos da 1.ª conjugação, 
• -er para os verbos da 2.ª conjugação 
• -ir para os verbos da 3.ª conjugação. 
 
Exemplos de infinitivo pessoal 
 
Verbo dar: dar 
Verbo poder: poder 
Verbo rir: rir 
 
Exemplos de uso do infinitivo impessoal: 
 
Nós queremos saber se isso é verdade. 
Elas gostam de ouvir samba. 
Fazer exercício é importante. 
 
 
 
PARTICÍPIO 
 
O particípio é usado na formação de tempos verbais compostos. Indica o estado da ação depois de finalizada, 
transmitindo assim uma noção de conclusão de ação verbal. 
 
A maior parte dos verbos apresenta um particípio regular, terminado em -ado na 1.ª conjugação e em -ido na 
2.ª e na 3.ª conjugação. 
Exemplos de verbos com particípios regulares 
 
Verbo estar: estado 
Verbo ter: tido 
Verbo partir: partido 
 
 
Há, contudo, verbos que, além dos particípios regulares, apresentam também particípios irregulares, 
habitualmente terminados em -to ou -so. 
Exemplos de verbos com particípios regulares e irregulares 
 
Verbo ganhar: ganhado e ganho 
Verbo eleger: elegido e eleito 
Verbo exprimir: exprimido e expresso 
 
O particípio regular é usado preferencialmente na voz ativa, com os verbos auxiliares ter e haver. O particípio 
irregular é usado preferencialmente na voz passiva, com os verbos auxiliares ser e estar. 
Exemplos de uso do particípio 
 
Meus filhos acharam que ainda não tinham brincado o suficiente. 
Quando lá cheguei à diretora já tinha resolvido o assunto. 
Você sabe quando essa carta foi entregue? 



 
GERÚNDIO 
 
O gerúndio indica o estado de uma ação prolongada, que ainda está em curso, transmitindo assim uma noção 
de continuidade de ação verbal. 
 
No gerúndio, os verbos da 1.ª conjugação terminam em -ando, os da 2.ª conjugação terminam em -endo e os 
da 3.ª conjugação terminam em -indo. 
Exemplos de gerúndios 
 
Verbo estudar: estudando 
Verbo trazer: trazendo 
 Verbo sentir: sentindo 
 
Exemplos de uso do gerúndio 
 
Os alunos estão estudando matemática. 
Minha avó vem descendo a escada devagar. 
Vocês já estão indo embora? 
______________________________________________________________________________ 
 
AGORA QUE VOCÊ JÁ  FEZ UMA BREVE LEITURA EXPLICATIVA, VAMOS ÀS ATIVIDADES: 
 
 ( Copiar e seu caderno )-  (extraída do  livro didático pág.32) 
 
ATIVIDADE 1 
 
➔ Leia os trechos a seguir, extraídos da crônica “comunicação”, observando as formas verbais em 
destaque: 
 

 É IMPORTANTE SABER O NOME DAS COISAS. OU PELO MENOS SABER COMUNICAR O QUE 
VOCÊ QUER, IMAGINE-SE NUMA LOJA PARA COMPRAR UM...UM...COMO É MESMO O NOME? 
 

 (...) UMA ESPÉCIE DE , COMO É QUE SE DIZ ? DE SULCO ONDE ENCAIXA A OUTRA PONTA, A 
PONTUDA, DE SORTE QUE O, A ..., O NEGÓCIO , ENTENDE, FICA FECHADO.É ISSO. (...) 
 

 EU NÃO ESTOU PENSANDO NADA CAVALHEIRO. 
 

 TEM MAIS DE UMA PEÇA? JÁ VEM MONTADO? 
 

 É INTEIRIÇO. TENHO QUASE CERTEZA DE QUE É INTEIRIÇO. 
 
1) Quais das formas verbais em destaque parecem não estar conjugadas? 
 
 
 
 
2) A forma verbal “entrando” expressa uma ação em continuidade ou um modo de agir? Explique. 
 
 
 
 
3) “pensando” expressa ação prolongada ou um modo de agir? 
 
 
 
4) As formas verbais “fechado” e “montado” têm a função de caracterizar o objeto ou de apresentar uma 
ação finalizada? Explique: 
 
 
 
 
ATIVIDADE 2     
 
➔ Produza, para cada forma nominal (infinitivo, gerúndio e particípio) 3 frases, conforme exemplos a 
seguir: 
 



Ex: Infinitivo:  Mariana soube comprar este carro, é muito bom. 
Ex: Gerúndio: Estamos vendendo nossa casa de praia. 
Ex: Particípio: Com certeza, essa casa já foi reformada. 
 
a) Infinitivo: _______________________________________________________________________ 
b) Gerúndio:_______________________________________________________________________ 
c) Particípio_______________________________________________________________________ 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

CONTEÚDO 2    CARTA PESSOAL 
 
Preste bastante atenção nas partes grifadas, elas indicam o que é para ser copiado ou não! 
 

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS  ( Esta parte ,somente leitura) 
 
 A Carta Pessoal é um tipo de texto  utilizado geralmente entre indivíduos que apresentem certa aproximação 
(amigos, familiares, etc.). 
Ainda que seja pouco utilizada atualmente, visto a expansão da tecnologia (e-mail, redes sociais, etc.), há 
pessoas que preferem escrever no papel (texto manuscrito) e enviar as cartas via correio. 
Carta Pessoal - Carta Manuscrita 
Assim, quando enviamos pelo correio, o nome do destinatário e as informações do endereço, CEP, cidade e 
estado aparecem na frente do envelope. 
Já na parte de trás, deverá estar o nome do remetente, seguido do endereço (rua, avenida, número e bairro), 
além do CEP (Código de Endereçamento postal), cidade e Estado. 
Dependendo da pessoa a quem se destina, a linguagem utilizada na carta pessoal pode ser uma linguagem 
mais despretensiosa (coloquial e informal) ou mais preocupada com as normas gramaticais (linguagem formal). 
Assim, se a carta for destinada a uma pessoa próxima é provável que apresente vícios e figuras de linguagem, 
bem como gírias e expressões populares. 
No entanto, se for uma carta destinada ao diretor da escola, por exemplo, expressões de formalidade serão 
incluídas, por exemplo, frases de cordialidade (atenciosamente, cumprimentos, etc.), além de seguir as normas 
gramaticais da língua. 
 
Características da carta pessoal ( esta parte , copiar!) 
 
 As principais características da carta pessoal são: 
➔  Presença de destinatário (interlocutor) e remetente (locutor) 
➔  Uso de linguagem formal ou informal 
➔  Texto de ordem sentimental e subjetiva 
➔  Texto geralmente breve 
➔   Escritos na primeira pessoa do singular (eu) 
➔   Tema livre (sejam fatos do cotidiano, acontecimentos) 
 
 
 
Estrutura ( copiar no caderno) 
 
 Dependendo da proximidade entre o destinatário e o remetente, as cartas pessoais não seguem uma estrutura 
padrão. No entanto, vale lembrar que como gênero epistolar ela apresenta uma estrutura básica: 
 Local e Data: são colocados acima de qualquer informação. 
Vocativo: o nome do destinatário aparece logo abaixo do local e da data. Pode também ser substituído (ou 
estar junto ao nome) por expressões de saudações (caro amigo, tia querida, etc.). 
Corpo do texto: conta com a introdução, desenvolvimento e conclusão do que se pretende informar. 
Despedida: saudações do remetente que podem ser de cunho formal ou informal, por exemplo, 
“atenciosamente” ou “beijos carinhosos e forte abraço” 
    Assinatura: para finalizar a carta, o remetente assina seu nome abaixo das saudações de despedida. Nas 
cartas pessoais geralmente é escrito somente o primeiro nome. 
 
Exemplos (somente leitura) 
 
Para compreender melhor esse tipo de texto, segue abaixo dois exemplos de Carta Pessoal. A primeira é 
destinada a uma amiga e por isso contém uma linguagem informal, e a segunda destinada ao diretor da escola 
apresenta a linguagem culta ou formal: 

 
São Paulo, 12 de janeiro de 2015 
Amiga querida, 



   Estive pensando muito em você esses dias e resolvi lhe mandar uma carta para falar sobre 
o ocorrido naquela noite. Antes de mais nada, quero ressaltar que não era minha intenção te 
magoar e que falei coisas sem pensar, por isso peço desculpas. 
   Como você ficou muito chateada, resolvi esperar um pouco para me justificar. Quero que 
saiba que quando precisar de qualquer coisa conte comigo. Estarei aqui sempre que precisar! 
Podemos combinar um cafezinho esses dias. O que acha? Tenho muitas saudades de nossas 
conversas Bia! Não se esqueça que os bons amigos também erram 
Te adoro demais!!! 
Beijos grandes e enormes abraços!!! 
Espero ansiosa sua resposta!!! 
Carol 
...................................................................................................................................................................... 
Caro Diretor, 
 
  Venho por meio desta solicitar o espaço exterior para realizar a feira de ciências 
organizada pela turma do 9° ano que ocorrerá dia 20 de fevereiro na Escola Estadual José 
Alvim. 
  Visto a importância desse evento e a impossibilidade de o realizar na sala de aula, pedimos 
encarecidamente o espaço externo. 
  Desde já agradecemos a atenção! 
  Atenciosamente, 
  Aluno Representante do 9° ano. 
 
Curiosidade: Você sabia? ( copiar) 
 
A Sigla "P.S." que apresenta uma informação abaixo de todo o texto, significa pós-escrito ou escrito depois (em 
latim, Post Scriptum). 
Trata-se, portanto, de uma observação que o escritor não acrescentou ao corpo de texto e deseja adicionar. 
 
ATIVIDADE 3 ( NO CADERNO) 
 
Com base nas informações que leu e copiou, produza em seu caderno- uma carta informal direcionando- a 
para um amigo ou parente, alguém de sua preferência. O conteúdo da carta deverá ser contar como está 
sendo esse período de isolamento social. Sua carta deverá conter no mínimo 10 linhas de texto. 
 

Síntese/Avaliação 

 A avaliação se fará com base nas atividades não presenciais apresentadas no caderno assim que retornarem às aulas presenciais 

Registro de Frequência 

 A mesma será feita através da apresentação das atividades não presenciais. 

Referencial  

 https://www.conjugacao.com.br/formas-nominais-do-verbo/ 

 
 
 


