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Língua Portuguesa  Adriana Aparecida Deniz Sanches; 
Eliane Gonçalves Cordeiro 

Bornholdt; Lucimara Ribeiro; Márcia 
Regina Caregnato Colpini. 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Artigo e Numeral, conto: interpretação - Produção de gênero textual – conto 

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

 
 Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e 

mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. 

 Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação 
da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir 
conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. 

 Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, 
reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e 
identidades sociais e culturais. 
 

Objetos de Conhecimento 

 Morfossintaxe; 
 Elementos notacionais da escrita/ morfossintaxe; 
 Reconstrução das condições de produção, circulação e recepção; 
  Estratégias de leitura Apreciação e réplica; 

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

 (EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura 

adequada a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –, romances infanto-

juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, 

narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e 

fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o 

texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

 (EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em 

textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 

sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. 

 (EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais, concordância 

nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação etc. 

 (EF06LP06) Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os substantivos e 

seus determinantes) e as regras de concordância verbal (relações entre o verbo e o sujeito simples e composto). 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, lápis, borracha, internet, lápis de cor. 

Aplicação/Fixação 

 AULA 1 e 2 :  
 Assista aos vídeos a seguir: https://youtu.be/tK2d08RgzPg , https://youtu.be/p6Lz63s9kTk . 
 Em seguida resolva os exercícios propostos: 
 
A Visita  dos Gigantes 
Querido Diário, estou apavorada, hoje eu vi um gigante. Aliás, dois. Minha mãe já tinha alertado que eles existiam, 

https://youtu.be/tK2d08RgzPg
https://youtu.be/p6Lz63s9kTk


que são uma raça de seres que teve crescimento fora do comum. Mas uma coisa é minha mãe falando, a outra, 
completamente diferente, é você ver esses animais na sua frente. Em carne, osso, ao vivo e a cores. O medo foi tanto 
que o meu estoque de sangue foi direto para a cauda. Gelei. 

Fala sério, gigante é bicho violento, claro, pois qualquer movimento que faça pode esmagar as criaturas que se 
arrastam. E esse foi o meu terror. Definitivamente, não sou chegada a contato com esses seres. Pelo tamanho, não 
podem ser normais. Então eu pensei, estou ferrada. Vão me matar. E vai ser agora. Eles abriram a entrada da 
caverna, que minha mãe vive corrigindo: 

— O nome certo é porta! E não é caverna, heim? É casa! 
Abriram a porta, fazendo um barulho de trovão, e eu estava bem no meio da sala. Ergui a cabeça, mas do chão eu 

não conseguia ver tudo, pois eles são enormes e, na minha condição e estatura de lagartixa, é impossível enxergar 
um gigante por inteiro. Vi apenas os pés imensos de um, que tinha as unhas pintadas de vermelho; e o outro, com um 
calçado de couro que cobria o pé. Se pisassem em mim, eu estaria frita. 

Ficamos ali, eles parados na minha frente e eu parada na frente deles. Quando minha mãe falava dos gigantes, eu 
pensava que era drama. Você sabe, ela adora contar umas histórias tipo assustadoras para eu não ficar saindo por aí. 
E quando minha mãe tratava dos gigantes humanos eu pensava que fosse exagero. Sabe contos de fadas? Eu 
imaginava que esses seres terríveis tinham sido exterminados da face da terra há séculos. Mas, céus, continuam 
vivos. 

Como eu ia dizendo, frente a frente. 
— Sujou, e agora? 
Pense num susto, queridíssimo diário! Até minha pele escamada se arrepiou. 
Os gigantes são bizarros. Um deles começou a gritar, como se estivesse com medo de mim. Não entendi nada. E eu 

fique assim: parada, me fingindo de doida, tentando manter a calma. Se eu soubesse gritar, eu gritaria igual. Confesso 
que estava tão enlouquecida de medo que só conseguia mexer com a cabeça para um lado e para o outro.  

Fiz o que sabia, corri. Quase solto a cauda para facilitar a fuga. Lógico, a cauda continua aqui, no lugar de sempre. 
Entrei a mil por hora para debaixo do sofá velho da sala e num instante subi para o meu esconderijo que fica no 
buraco do tecido. Nunca pensei que ficaria tão feliz voltando justamente para esse túnel horroroso. 

Não tenho explicação para o berro que um dos gigantes soltou quando me viu. Por que ele teria medo de mim? Eu sou 
inofensiva, não transmito doença, não sou venenosa, e ainda como baratinhas e muriçocas, insetos que os gigantes 
humanos têm pavor, segundo minha sábia mãezinha. Insetos que eu acho uma delícia! (É só falar em barata que dá 
água na boca, elas são muito crocantes!). 

Querido Diário. Acho que minha mãe, quando voltar de suas andanças por aí, não vai gostar nem um pouco das 
novidades. Daqui do túnel, com o coração aos pulos, eu ouvi os gigantes dizerem que adoraram o espaço, que o 
preço do aluguel estava ótimo, pois a caverna é mobiliada. E, essa é a pior parte, que Bóris adoraria tirar uma soneca 
no sofá velho da sala. Sentiu o drama ou quer que eu desenhe? 

Pelo que entendi, Bóris faz parte de outro tipo de gigante, que minha mãe odeia. Não é para menos.  
A espécie de Bóris é bem diferente da dos humanos. Ainda não conheci esse tipo, mas tremo só de pensar. Eles diferem 

em vários aspectos, uma vez minha mãe disse, fazendo pose de experiente: 
— Ao contrário dos humanos... em vez de falar, essa espécie predadora se comunica sempre com o mesmo som.  
Não são tão grandes, mas têm quatro patas, são ágeis e curiosos, cheios de pelos e tocam o terror conosco. Essas 

criaturas infernais não podem nos ver, que correm para nos pegar. Segundo minha mãe, nossa vantagem sobre eles 
é que conseguimos subir pelas paredes com muita rapidez em fração de segundos. E eles não foram dotados desta 
proeza. Ainda bem, né? Ufa! 

Pois bem. Bóris virá morar conosco e dividirá o velho sofá da sala. Que dia, querido diário, que dia! 
Belmar, Cícero. A visita dos gigantes, 2018. Conto criado especialmente para o plano de aula da revista Nova Escola.  

 

 Agora responda,em seu caderno: 
1- Que palavras do título variam em gênero? 
2- Que palavras do título variam em número?  
3- A que classe gramatical pertence essas palavras? 
4- Podemos fazer a mudança em todas as possibilidades mantendo o entendimento textual? 
5- Observando no texto, explique com suas palavras o que vem a ser um artigo e um numeral? Coloque pelo 

menos 3 exemplos. 
 

 Depois de responder podemos concluir que: 

 
 



 

 
 Aula: 3, 4 e 5: 

 Leia: 

ANÁLISE TEXTUAL – CONTO 

O príncipe desencantado 

O primeiro beijo foi dado por um príncipe numa princesa que 

estava dormindo encantada há cem anos.  Assim que foi beijada, ela 

acordou e começou a falar: 

 _ Muito obrigada, querido príncipe. Você por acaso está solteiro?  

 _ Sim, minha querida princesa. 

 _ Então, nós teremos que nos casar, já! Você me beijou, e foi na boca, 

afinal de contas não fica bem, não é mesmo? 

 _ É... querida princesa. 

 _ Você tem um castelo, é claro. 

 _ Tenho, princesa. 

 _ E quantos quartos tem o seu castelo, posso saber? 

 _ Trinta e seis. 

 _ Só? Pequeno, hein? Mas não faz mal, depois a gente faz umas reformas... Deixa eu pensar quantas amas eu 

vou ter que contratar... Umas quarenta eu acho que dá! 

 _ Tantas assim? 

 _ Ora, meu caro, você não espera que eu vá gastar as minhas unhas varrendo, lavando, passando, não é? 

  _ Mas quarenta amas! 

 _ Ah! Eu não quero saber. Eu não pedi pra ninguém vir aqui me beijar e já vou avisando que quero umas 

roupas novas, as minhas devem estar fora de moda, afinal, passaram-se cem anos, não é mesmo?  E quero 

uma carruagem de marfim, sapatinhos de cristal e... e... joias, é claro! Eu quero anéis, pulseiras, colares, 

tiaras, coroas, cetros, pedras preciosas, semipreciosas, pepitas de ouro e discos de platina! 

 _ Mas eu não sou o rei das arábias, sou apenas um príncipe... 

 _ Não me venha com desculpas esfarrapadas! Eu estava aqui dormindo e você veio e me beijou e agora vai 

querer que eu ande por aí como uma gata borralheira? Não, não e não e outra vez e mais uma vez não! 

 Tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido até lá e a beijado. Então teve uma ideia. 

Esperou a princesa ficar distraída, se jogou sobre ela e deu outro beijo, bem forte. A princesa caiu 

imediatamente em sono profundo e dizem que até hoje está lá, adormecida. Parece que a notícia se espalhou e 

os príncipes passam correndo pela frente do castelo onde ela dorme, assobiando e olhando para o outro lado. 

                                                                            Interpretação 

1) Em geral, que tipo de história termina com a frase “E viveram felizes para sempre?” 

2) O texto que você leu é uma versão cômica de um conto de fada muito conhecido. Qual? 

3) O conto O príncipe desencantado poderia terminar com “E viveram felizes para sempre?”  Por quê? 

4) Como costumam ser as princesas dos contos de fadas tradicionais? 

5) Em que a princesa desse texto é diferente das princesas dos contos de fada tradicionais? 

6) O que dá humor ao texto? 

7) Assim que soube que o príncipe era solteiro, a princesa intimou-o a se casar com ela e começou a fazer uma 

série de exigências.  

a) Faça uma lista dessas exigências.                                  b) Por que ela faz tantos pedidos? 

c) A princesa errou ao tomar essa atitude? Por quê? 

8) Quando disse: “(...) você veio e me beijou e agora vai querer que eu ande por aí como uma gata borralheira?” 

, a princesa estava se referindo a uma personagem de outro conto de fada muito conhecido. Qual é? Como ela 

se vestia? 

9) O que o príncipe quis dizer ao declarar que não era o rei das arábias? 



10) A princesa falou: “ _ Não, não e não, e outra vez não e mais uma vez não!” Por que a palavra não aparece 

tantas vezes?  

11) Que sentimentos a atitude da princesa ao acordar despertou no príncipe? 

12) Essa história teve um desfecho feliz? Para quem?  

13) O que o príncipe fez para reverter a atitude de ter despertado a princesa? 

14) Observe o trecho a seguir: “Parece que a notícia se espalhou, e os príncipes passam correndo pela frente do 

castelo onde ela dorme assobiando e olhando para o outro lado.” Por que os príncipes quando passam pela 

frente do castelo, assobiam e olham para o outro lado? 

15) Como nos contos de fadas que você conhece, o texto O príncipe desencantado apresenta um príncipe e uma 

princesa. O que o texto tem de diferente dos outros contos de fadas? 

16) Leia o trecho a seguir: “Não me venha com desculpas esfarrapadas! Eu estava aqui dormindo e você veio e 

me beijou e agora vai querer que eu ande por aí como uma gata borralheira?”  

A fala da princesa revela 

a) romantismo.                    b) dedicação.                           c) ternura.                               d) ingratidão.  

 

17) Os pares de palavras abaixo fazem com que o texto O príncipe desencantado mantenha relações de 

intertextualidades com outros textos conhecidos, EXCETO: 

a) príncipe/castelo. 

b) encantada/beijo. 

c) sono profundo/ insônia. 

d) carruagem/ sapatinhos de cristal. 

 

Produção textual 
A paródia é a recriação de um texto, geralmente célebre, conhecido, uma reescritura de caráter  

contestador, irônico, satírico, humorístico, jocoso. 

A paródia constrói, assim, um percurso de desvio em relação ao texto parodiado, numa espécie de 

insubordinação crítica, cômica. 

 

 Produza uma nova versão do texto O príncipe desencantado.  

 Tente dar um toque de humor. 

 Use a linguagem padrão.  

 Coloque um título bem legal. 

 Após terminar a sua produção, leia-o e faça as correções necessárias.  

 
 

Síntese/Avaliação 

 Avaliar se os alunos desenvolveram as aprendizagens e as habilidades propostas. 

Registro de Frequência 

 Fazer leituras propostas, assistir ao vídeo e responder aos exercícios: 2h. 
 Leitura de conteúdos, produção e arte da mesma: 3h.  

 

Referencial 

 https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4751/concordancia-entre-artigo-adjetivo-e-substantivo 

 https://youtu.be/tK2d08RgzPg , 
  https://youtu.be/p6Lz63s9kTk 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4751/concordancia-entre-artigo-adjetivo-e-substantivo
https://youtu.be/tK2d08RgzPg
https://youtu.be/p6Lz63s9kTk

