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Componente Curricular Central: Componente(s) Curricular(es) Participante(s): Professor(es): 

Língua Portuguesa Adriana Aparecida Deniz Sanches; 
Eliane Gonçalves Cordeiro 

Bornholdt; Lucimara Ribeiro; Márcia 
Regina Caregnato Colpini. 

Tema Genérico do Plano de Aula:   

Substantivos- Flexões , Poema, Produção de gênero textual - poema 

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

 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. 

 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. 

Objetos de Conhecimento   

 Morfossintaxe; 
 Estratégias de leitura Apreciação e réplica; 
 Reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos 

linguísticos e multissemióticos. 

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 

adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –, romances 

infantojuvenis, 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. 

 (EF06LP04) Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos Indicativo, 

Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo. 

 (EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros (estrofação, 

rimas, aliterações etc), semânticos (figuras de linguagem, por exemplo), gráficoespacial (distribuição da mancha 

gráfica no papel), imagens e sua relação com o texto verbal. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados   

 Caderno, lápis, borracha, internet 
Aplicação/Fixação   

 AULA 1, 2 e 3: 

 Assista aos vídeos sobre a flexão dos substantivos https://www.youtube.com/watch?v=_-iAj3UNIno ; 
https://youtu.be/dgCSduIQDfk . 

 Leia o texto a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=_-iAj3UNIno
https://youtu.be/dgCSduIQDfk
https://youtu.be/dgCSduIQDfk


 
Uma jovem recém-casada recebeu de presente uma pequena cadelinha que chamou de Lady. 
E desde então é um festival de carinhos que não tem fim! 
Lady é tão linda que os cães do quarteirão não tem olhos para nada, a não ser para ela. 
Especialmente Vagabundo! 
Porém, Lady recusa-se a falar com ele. Ela acha tão despenteado, tão mal-educado! 
Um belo dia, Lady deu adeus à sua boa vida. Sua dona teve um bebê. Todos os sorrisos, todos os carinhos são 

para o recém-nascido. Mas o pior de tudo é quando tia Sarah chega em casa com seus dois horríveis gatos. Si e Ão. 
Os dois siameses malvados começam imediatamente a atacá-la e a mexer em tudo que havia dentro de casa. Lady 

defende, porém quebra tudo na sala. Como punição lhe colocam uma focinheira. Lady se debate, salta, dá pulos, se 
enfurece! 

Para onde será que ela vai? Ela foge desesperada para a rua, e os cães vadios a atacam sem piedade. Mas eis que 
chega o Vagabundo! Ele rosna, morde, afasta os cachorrões, Salvando Lady. 

Lady se encanta com a bravura de Vagabundo e começa se apaixonar! 
Vagabundo conduz Lady à uma cantina do seu amigo Tony. E aquele dia em especial Tony prepara uma deliciosa 

macarronada para os dois. 
E ali começou um grande romance. Mais tarde eles se casaram, tiveram muitos filhotes e Lady pode voltar com sua 

família para casa, onde todos puderam ser felizes. 

 
 Logo depois resolva os exercícios a seguir, em seu caderno: 

Exercícios 
1. Abaixo, você tem frases de um pequeno texto sobre um clássico do cinema. Nele, faltam alguns substantivos. 
a) Complete os espaços com um dos substantivos entre parênteses. 
b) Numere as frases de acordo com a ordem em que elas apareceriam no texto. 

 
⬜Dama é uma  (cadelinha/ cachorrinho/ cadelinhas/ cachorrinhos) que vive em uma 
  _ (casa/casas) enorme, cheia dos  _  (cuidado/cuidados) de seus ____________(donos/donas). 
Já Vagabundo, vive nas  (rua/ruas) perigosas de Londres. 

 

⬜Mais tarde, a  e o __________ vão morar com os donos de Dama e eles têm alguns lindos 
  (filhote/filhotes); entre eles, um esperto   (cachorrinho/ cachorrinha/ 
cachorrinhos/ cachorrinhas) chamado Banzé, que quer morar nas  (rua/ruas), em busca da sonhada 

  _ (liberdade/liberdades). 
 

⬜“A Dama e o Vagabundo” é uma magnífica _  (animação/ desenho/ animações/ desenhos) de 
Walt Disney que estreou em 1955. 

 

⬜ Lá, ela se apaixona por Vagabundo, um dos  (cão/ cães/ cadela/ cadelas) que a ajudam a 
enfrentar as grandes ________ (dificuldade/dificuldades) dali. 

 

⬜O desenho conta a  _ (história/histórias) de dois simpáticos  _  _ 
(cachorro/cachorros/ cachorra/ cachorras) de ___________ (raça/raças) diferentes: uma cocker spaniel e um 
vira-lata. 

 
⬜ Mesmo depois de tantos  (tempo/ anos), a _   (desenho/desenhos/ 
animação/ animações) é sucesso ainda hoje nas  (tela/ telas) do cinema. 



⬜Pouco depois que a amável _  (dona/donas) de Dama ganha um bebê, uma tia, que tem dois 
  _ (gato/gatos/ gata/gatas) siameses, se muda para a casa e Dama foge para a  (rua/ruas). 

 

2. Pensando sobre o trabalho feito: 
a) Como foi possível descobrir se as palavras que faltavam estavam no singular ou no plural, no masculino ou no 
feminino? 
  _  _   
  _  _  _ 
  _  _  _   

 

3. Vamos pensar??? 
 

Desafio 1: 
Vagabundo foi um dos cães que ajudou Dama a viver nas ruas. 
Vagabundo foi um dos cães que ajudaram Dama a viver nas ruas. 
Qual a diferença de sentido entre as duas frases? 

  _  _  _  _ 
  _  _  _ 
  _ 

 
Desafio 2: 
Dama e Vagabundo foram viver na casa de seus donos e eles tiveram alguns filhotes, entre eles, um cãozinho 
chamado Banzé. 
Quem teve filhotes: a Dama e o Vagabundo ou seus donos? Como eu sei disso? 

 
 

 
 

 Aula 4 e 5: 
 Leia com atenção o conteúdo que segue: 
 POEMA 

 
O poema é um texto literário, geralmente escrito na forma vertical, isto é, um verso embaixo do outro. Pode 
ocupar o espaço do papel de variadas maneiras, por ser possível formá-lo utilizando versos e estrofes de 
tamanho e números diferentes. 
O modo como o poema é organizado é tão importante quanto o tema. A escolha do tema, a maneira de falar, a 
combinação das palavras e a organização das estrofes formam uma unidade. 
A rima é uma característica do poema, mas não obrigatória, pois existem versos sem rimas. O poema requer a 
leitura em voz alta para que capturemos melhor o ritmo dos versos. 
É relevante observar o predomínio de uma classe gramatical na construção do poema, pois cada uma delas 
pode sugerir ideias, sensações e mensagens, assim como significações diversas. 
Para expressar emoções, sentimentos, visões diversas da realidade ou criar suspende, o autor utiliza recursos 
que proporcionam efeitos de sentido e atribuem outros significados ao poema. 

 

 Analise estes poemas abaixo e depois crie, em seu caderno, o seu poema baseado na leitura do texto “A Dama 
e o Vagabundo”. Depois faça um desenho bem bonito representando seu poema. 

 
 

Casamento de bichos 
 

Dia claro céu bonito 
E a turma toda animada 
Vai ter festa na floresta 
Vou convidar a bicharada 

 
Senhor boi e dona vaca 
Resolveram se casar 
Oh! Que festa tão bonita 
Temos que comemorar 

 

E chamaram o macaco 
Para ser um dos padrinhos 



O elefante e o coelho 
Já estavam a caminho 
 

O pato veio com a gata 
Que não parava de miar 
A formiga com o cavalo 
Que só vive a galopar 
 
O veado também veio 
Com chifres bem enfeitados 
A galinha e o galo 
Estavam bem animados 
 
As borboletas e os passarinhos 
Vieram para enfeitar 
A tartaruga de mansinho 
Foi chegando devagar 
 

O cachorro só latia 
E o bode só a berrar 
A raposa desconfiada 
Veio pra participar 
 

Veio cobra, veio a onça 
Veio foca e guiné 
Só faltava chegar 
O casal de jacaré 
 

A festa estava animada 
Mas começaram a correr 
Quando o leão perguntou: 
Que temos para comer? 

Síntese/Avaliação 

 Avaliar se os alunos desenvolveram as aprendizagens e as habilidades propostas. 
Registro de Frequência 

 Assistir aos vídeos, fazer leituras propostas e responder aos exercícios: 3h. 
 Leitura de conteúdos e produção de poesia e arte da mesma: 2h. 

Referencial 

 http://heloizaportuguesmarques.blogspot.com/2011/07/poema-caracteristicas-6-ano.html; 
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3930/flexoes-dos-substantivos-trabalhando-a-coesao-e-a-coerencia; 
https://www.youtube.com/watch?v=_-iAj3UNIno ; https://youtu.be/dgCSduIQDfk . 
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