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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: 

Adjetivos e locuções adjetivas, Biografia, Produção de gênero textual – biografia 

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. 
 

Objetos de Conhecimento: 

 Morfossintaxe; 
 Fono-ortografia; 
 Relação entre textos; 
  Estratégias de leitura Apreciação e réplica; 
 Estratégias da escrita; textualização, revisão e edição. 

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 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. 

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

Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo. 

 (EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto produção e 

circulação – os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação -, ao modo (escrito ou 

oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, 

à construção da textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero), utilizando estratégias de 

planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do 

professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, 

acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e editando imagens, 

arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc. 

 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. 

 (EF67LP08) Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de imagens estáticas, sequenciação ou 

sobreposição de imagens, definição de figura/fundo, ângulo, profundidade e foco, cores/tonalidades, relação com 

o escrito (relações de reiteração, complementação ou oposição) etc. em notícias, reportagens, fotorreportagens, 

foto-denúncias, memes, gifs, anúncios publicitários e propagandas publicados em jornais, revistas, sites na 

internet etc. 

 (EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente, usando fontes indicadas e 

abertas. 

 (EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação 

científica, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc. 



 (EF67LP23) Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em discussões ou atividades 

coletivas, na sala de aula e na escola e formular perguntas coerentes e adequadas em momentos oportunos em 

situações de aulas, apresentação oral, seminário etc. 

 (EF67LP24) Tomar nota de aulas, apresentações orais, entrevistas (ao vivo, áudio, TV, vídeo), identificando e 

hierarquizando as informações principais, tendo em vista apoiar o estudo e a produção de sínteses e reflexões 

pessoais ou outros objetivos em questão. 

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

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, lápis, borracha, internet 

Aplicação/Fixação 

 AULA 1, 2 e 3:  
 Leia o texto a seguir: 

Conhecendo o adjetivo e sua classificação. 

Olá, alunos amados! 

 

Vamos para o primeiro exemplo: 

 

Dudinha usou a internet do shopping 

Dudinha usou a excelente internet do shopping 

 

Veja que eu acrescentei um adjetivo para caracterizar um substantivo. É esse o papel do 

adjetivo: mostrar uma característica do substantivo. Nesse caso, o substantivo é "internet" 

e eu estou caracterizando essa internet como "excelente". 

É para isso que o adjetivo serve: ele atribui uma qualidade ou característica a um substantivo. 

 

 

 

Temos os adjetivos: 



 

COMPOSTO:  (ex: luso-brasileiro), simples (ex: magro), derivados (ex: belíssimo, que vem de 

"belo") e primitivos (ex: belo). 

 

Os adjetivos, como você percebeu, se flexionam em número (ex: "ótimo" e "ótimos"), em grau 

(bonita, bonitona, bonitinha) e em gênero ("ótimo" e "ótima'). 

 

ADJETIVOS PÁTRIOS 

Relativos ao lugar de origem (cidades, estados, países...) 

 

Exemplo: 

Ceará - adjetivo pátrio: cearense 

Rio de Janeiro - adjetivo pátrio: carioca ou fluminense 

 

 

LOCUÇÃO ADJETIVA 

 

Quando um termo com mais de uma palavra tem a função de adjetivo, nós o denominamos de 

"locução adjetiva", da mesma forma que existe "locução verbal" e "locução adverbial". 

 

Carne bovina (adjetivo) 

Carne de boi (locução adjetiva) 

BONS ESTUDOS! 

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

Exercícios  
 
 

  

Leia a tira de Ziraldo e responda às questões de 1 a 3. 

 

 

 

 

 
 
 

 
1. Julieta diz ao Menino Maluquinho que cada pessoa a caracteriza de modo diferente. 
 
a) Que adjetivo a mãe emprega para caracterizar a filha? E o pai?  
 
b) O que as visitas pensam de Julieta? 
 
2. Por que você acha que as pessoas têm opiniões tão diferentes sobre Julieta?  
 



 
3. E você? Como você acha que é? Empregue três ou mais adjetivos para caracterizar-se. 
 
 
4. Escreva o adjetivo que expressa a principal característica que devem ter os substantivos 
abaixo. Veja o exemplo: 
tesoura => cortante 
bola => redonda 
a)  água que se bebe:   
b)  uma balança:   
c)  um amigo:   
d)  um juiz:   
e)  o ar: 
 

 Leia: 
 

"O PRÍNCIPE E A PRINCESA" 

- Participe dessa história, fazendo as personagens serem do jeito que você quiser. 

O Príncipe e a Princesa podem ser heroicos, atrapalhados, bravos, engraçados, românticos... 

Preste atenção e escreva nas lacunas, apenas adjetivos ou locuções adjetivas. 

         Era uma vez um Príncipe _________________ e __________________ que morava num país 
_____________________, às margens de um rio _____________________ . Do outro lado do rio 
eram as terras de outro país que não era tão ______________________ . Lá morava uma 
Princesa que era tão _______________________________ quanto ______________________. 

          O __________________ amigo do Príncipe era um Dragão __________e _____________ 
que morava na floresta mais ____________________ do lugar, que também ficava às margens do 
rio. 

            Todos os dias o Príncipe se banhava nele; ele era um __________________nadador. E 
todos os dias a Princesa tomava sol na margem oposta, sem nunca se encontrarem porque as 
margens eram muito ________________________ . 

            Um dia o Príncipe decidiu atravessar o rio nadando para conhecer a ________Princesa. 
Pediu ao seu amigo Dragão que o ajudasse na travessia nadando por baixo da água que ele não 
afundasse caso se cansasse. E assim foram. Acontece que lá pelo meio do caminho o 
__________________Príncipe, de tão cansado, começou a engolir água e quase se afogou. O 
Dragão, pensando em ajudá-lo, subiu à tona e nesse instante foi visto pela Princesa, que pensou 
que um monstro ___________________ estava atacando o ____________________Príncipe. 
Imediatamente mandou seus guardas capturarem o Dragão e levarem-no para uma caverna 
_____________________, mantendo preso o _____________________ Dragão. 

            O __________________Príncipe teve que explicar tudinho para esclarecer a___________ 
confusão. 

            O Príncipe ficou __________________ e a Princesa __________________, mas no final 
acabaram se entendendo. O Dragão nem ligou e dormiu preguiçosamente lá na 
____________________ caverna esperando tudo passar. 

           Assim eles se tornaram ___________________amigos e passaram muitos dias 
_________________ , se divertindo a valer, tanto que acabaram até esquecendo essa história. 

            O Dragão?! Bem, o Dragão só acordou depois de muito tempo e ficou __________, sem 
entender nada. Ele achou essa história muito ____________ e começou a gritar:- Tirem-me 
daqui!!!! 



            Que Dragão mais _________________, vocês não acham?! Fonte: Internet 

 

Produção textual 

E agora? Como o dragão saiu da caverna? O príncipe lembrou-se do seu amigo? Continue a história 

e tire do sufoco esse dragão! Mas veja bem, há um problema: a entrada da caverna está fechada 

com pedras, e os morcegos estão por toda parte. Como o dragão vai se livrar dessa? 

 

 

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

 
 
A biografia é um gênero literário em que o autor narra à história da vida de uma pessoa ou de 
várias pessoas. De um modo geral as biografias contam a vida de alguém. 
 
 
Analise e leia este poema abaixo:  
  

Identidade 
 
Às vezes nem eu mesmo 
sei quem sou. 
às vezes sou. 
"o meu queridinho", 
às vezes sou 
"moleque malcriado". 
Para mim 
tem vezes que eu sou rei, 
herói voador, 
caubói lutador, 
jogador campeão. 
às vezes sou pulga, 
sou mosca também, 
que voa e se esconde 



de medo e vergonha. 
Às vezes eu sou Hércules, 
Sansão vencedor, 
peito de aço 
goleador! 
Mas o que importa 
o que pensam de mim? 
Eu sou quem sou, 
eu sou eu, 
sou assim, 
sou menino. 

Pedro Bandeira 
 

Leia as informações para fazer um texto biográfico e depois crie, em seu caderno, uma 
biografia. Você pode se basear no poema acima. 
 

PRODUÇÃO TEXTUAL- BIOGRAFIA 

01) Sobre quem vou falar (Nome, data e local de nascimento, apelido,); 02) Como ela é (Descrição 
pessoal, características, abusando dos adjetivos, com qualidades e/ ou defeitos); 03) A família da 
pessoa (Citar e falar um pouquinho de cada integrante da família); 04) A escola da pessoa (Falar 
um pouco sobre a escola, ou escolas por onde já passou); 05) Os professores (Tente falar um 
pouquinho de cada um, mas também dos mais marcantes da vida estudantil); 06) Os melhores 
amigos (Cite cada um, comente um pouquinho sobre cada um e, se quiser, desenhe); 07) A 
música favorita (Letra e ilustração); 08) O poema preferido (Com ilustração); 09) A receita 
preferida (Ilustre também); 10) O lugar preferido (Com ilustração ou foto); 11) O time do coração 
(Desenhe e escreva por que a pessoa escolheu); 12) Os passatempos preferidos; 13) O animal de 
estimação; 14) O esporte favorito; 15) Os ídolos; 16) Livros que mais amou até o momento; 17) O 
livro favorito; 18) O filme de que mais gostou e o porquê; 19) A viagem dos sonhos; 20) O dia da 
semana de que mais gosto e o porquê; 21) O que causa medo; 22) O que o deixa muito feliz: 23) 
O que o deixa muito triste: 24) O que pretende ser no futuro/ou é (profissão); 25) Se não fosse ela, 
ela gostaria de ser... 26) Um sonho que pretende realizar;  
 

 

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 

 https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/04/atividade-sobre-o-poema-esse-corona-de.html 
 http://isabarross.blogspot.com/2015/06/6-ano-conhecendo-o-adjetivo-e-sua.html 
 http://diogoprofessor.blogspot.com/2014/01/atividade-sobre-adjetivo-6-ano-ii.html 
 https://aminoapps.com/c/marvel-comics-amino-br/page/blog/homem-de-ferro-

biografia/8Bvl_KJxHmuxBKoGMkG5j2YBl741dwz3BB 
 https://www.pensador.com/identidade_poesias_de_pedro_bandeira/ 
 https://pt.wikipedia.org/wiki/Autobiografia 
 https://pt.wikipedia.org/wiki/Biografia 
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