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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

 
 

Prezado Professor 

Esta Unidade Didática foi elaborada 

para os professores do Ensino Médio 

podendo ser adaptada para o 

Ensino Fundamental. 
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Sabendo-se que muitos alunos apresentam dificuldades no aprendizado da 

gramática – especificamente no das CLASSES GRAMATICAIS, o objetivo geral 

deste trabalho é desenvolver uma prática pedagógica diferenciada para a obtenção 

do conhecimento gramatical, reconhecendo a necessidade de saber tais classes 

para o trabalho de análise linguística, leitura e produção/compreensão dos mais 

diferentes gêneros textuais.  Para tanto, pretende-se elaborar uma sequência 

didática que possibilite a ampliação desse conhecimento dos alunos a partir de 

atividades lúdicas. 

O ensino de gramática centrado apenas em exercícios repetitivos de 

identificação e classificação de unidades linguísticas e na transmissão de regras da 

gramática normativa tradicional, principalmente nessas últimas décadas, tem sido 

alvo de inúmeras críticas, reflexões e discussões porque o/esse ensino não favorece 

o desenvolvimento das competências de compreender e produzir textos de 

diferentes gêneros, orais e escritos. 

  O material didático desta Produção Didático-Pedagógica (PDP), que tem 

como título O ENSINO DAS CLASSES GRAMATICAIS POR MEIO DE 

BRINCADEIRAS: É POSSÍVEL?, será implementado em turmas de 1º ano do 

Ensino Médio do Colégio Estadual Antonio Xavier da Silveira, localizado na cidade 

de Irati, Estado do Paraná. Assim, a escolha da temática foi motivada por acreditar 

que, por meio da ludicidade, o aprendizado flua com mais naturalidade e sucesso, 

https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/02/10/41/note-304229_960_720.png


visto que muitos alunos chegam à universidade sem compreender a gramática e o 

mais alarmante: não veem necessidade de aprendê-la.  

O Programa PDE é uma política pública de Estado regulamentado pela Lei 

Complementar nº 130, de 14 de julho de 2010, que estabelece o diálogo entre os 

professores do ensino superior e os da educação básica, por meio de atividades 

teórico-práticas orientadas, tendo como resultado a produção de conhecimento e 

mudanças qualitativas na prática escolar da escola pública paranaense. 

Com a finalidade de auxiliar os docentes no trabalho com as classes 

gramaticais, pensou-se então em atividades lúdicas, com sequências didáticas, 

buscar novas práticas pedagógicas para a obtenção do conteúdo de uma forma 

mais natural e prazerosa. Assim, afirma Paulo Freire: "a prática de pensar a prática, 

é a melhor maneira de pensar certo", dessa forma, o professor precisa repensar e 

refletir sobre seus métodos, entendendo o aprendizado como um processo. 

Também, Bill Gates certa vez profetizou: "Os educadores serão facilitadores. Terão 

de se adaptar às mudanças. Aquele que trouxer energia e criatividade para a sua 

sala de aula prosperará." (A estrada do futuro). Além disso, o mestre deve respeitar 

e valorizar o grau de individualidade dos alunos e as dificuldades que cada um 

apresenta, pois não é possível realizar tarefas da mesma maneira como outrora 

realizávamos.  

Esta unidade foi produzida para ser aplicada no primeiro semestre de 2017 

para alunos do 1º Ano, servindo como roteiro na Implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica, auxiliando o professor PDE em sua aplicação. Com isso, a 

tal sequência didática busca dar aos professores possibilidades de uma prática 

pedagógica mais eficiente e significativa. Logo, o aluno pode desenvolver suas 

competências com mais segurança e apropriação, tornando seu desempenho 

satisfatório.  

Além da generalidade desse trabalho, outros objetivos que se desejam 

alcançar: 

  Proporcionar o conhecimento através da ludicidade. 

  Aguçar a criatividade, a participação, a memorização e a vontade nas 

atividades propostas. 

  Possibilitar aos alunos uma aprendizagem mais significativa e prazerosa. 

  Conceituar e exemplificar todas as classes gramaticais. 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=56184&indice=1&totalRegistros=2
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=56184&indice=1&totalRegistros=2


 Refletir a respeito do uso das classes gramaticais na linguagem oral e 

escrita. 

O professor de Língua Portuguesa, para os PCNs (BRASIL, 1998), precisa 

ministrar seus conteúdos de forma diferente, contextualizada e variada para que o 

aluno não perca o interesse pela matéria. Mesmo de forma definitiva, as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica – Língua Portuguesa (DCE) (PARANÁ, 2009) 

mostra que os livros didáticos ainda trazem uma concepção de linguagem, a qual 

reforça metodologias que não aprimoram o ensino do uso da língua propriamente 

dito. Sendo assim, ele continua descontextualizado, gramática pela gramática, 

ressaltando a ineficácia das aulas nos moldes tradicionais. Com efeito, essa é uma 

realidade que deve provocar reflexão aos professores e aguçar neles o espírito 

inovador, a fim de evitar o desinteresse de uma expressiva parcela de alunos, já que 

a prática vem demonstrando o contínuo trabalho da língua portuguesa cobrando a 

memorização de nomes e conceitos, desvinculada do uso concreto da língua 

(BRASIL, 1998). Na verdade, essa abordagem nada teria de tão cruel se fosse feita 

com o objetivo de se construir uma mentalidade crítica em relação ao ensino dessa 

“norma-padrão”.  

“As Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa requerem, neste 

momento histórico, novos posicionamentos em relação às práticas de ensino; seja 

pela discussão crítica dessas práticas, seja pelo envolvimento direto dos professores 

na construção de alternativas." (PARANÁ, 2009, p. 47-48). Assim sendo, também se 

faz necessário esclarecer que "o que precisa ficar muito claro para os interlocutores 

deste documento é que ele não propõe o abandono do conhecimento gramatical e 

tampouco impede que o professor apresente regras gramaticais para os alunos, 

visto que toda língua é constituída de uma gramática e de um léxico (ANTUNES, 

2003). Vale considerar que, ao utilizar uma língua, usamos normas fonológicas, 

morfológicas, sintáticas e semânticas. Contudo, é importante esclarecer a diferença 

entre regras de gramática e o ensino de nomenclaturas e classificações. As regras, 

segundo Antunes (2003), servem para orientar o uso das unidades da língua, são 

normas". Travaglia (p. 45) ainda complementa: 

[...] tudo o que é gramatical é textual e, vice-versa, que tudo o que é textual 
é gramatical. Assim, quando se estudam aspectos gramaticais de uma 
língua, estão sendo estudados os recursos de que a língua dispõe para que 



o falante/escritor constitua seus textos para produzir os efeitos de sentido 
que pretende sejam percebidos pelo ouvinte/leitor. E quando são estudados 
aspectos textuais da língua estamos estudando como esses recursos 
funcionam na interação comunicativa. 

Esse material constitui-se de um Caderno Pedagógico dividido em 4 (quatro) 

Unidades Didáticas, servindo de apoio e possibilitando que você, professor, tenha a 

liberdade para adaptá-lo e/ou criar novas propostas - julgadas necessárias - para 

melhor conduzir e enriquecer a sua prática pedagógica, levando em conta a 

realidade de sua escola.  

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

O trabalho será dividido em 4 (quatro) Unidades Didáticas, distribuído em 15 

atividades com carga horária total de 32 aulas. 

 

 

 

 

 

 

Atividades Conteúdo N° de aulas 

01 Apresentação do projeto 01 

02 Dinâmica diagnóstica 01 

03 Leitura e análise de tirinha e placas 01 

04 Música GRAMÁTICA e reflexão 01 

05 Explicação classes variáveis e invariáveis 01 

06 Confecção de um cubo e de pirâmide triangular 01 

07 Jogo-desafio: cubo e pirâmide  01 

08 Sala de informática: jogos online 01 

09 Sala de aula: jogo de STOP 01 

10 Sorteio da classe gramatical e organização 01 

11 Confecção do jogo 03 

12 Apresentação do jogo para a sala de aula 08 

13 Apresentação do jogo para os outros anos 03 

14 Confecção do calendário 04 

15 Culminância do projeto 04 



PROFESSOR: Neste momento, é fundamental expor o projeto (objetivos, 
importância, finalidades, cronograma, avaliações, resultados e outras 
informações que achar pertinentes) aos alunos, com bastante entusiasmo, a 
fim de que se sintam motivados a participarem das atividades oferecidas. Em 
seguida, explicar a inspiração da escolha do 1ª ano como integrante do Projeto 

de Intervenção Pedagógica.  

Tem-se que ensinar gramática sim, mas de 
forma atrativa, que faça com que o aluno sinta 
prazer/vontade em aprender.  
 

 

 

 

UNIDADE 1 

1ª ATIVIDADE 

TEMPO PREVISTO: 1 HORA-AULA 

Apresentação do projeto 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Imagem: twiter.com 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

PROFESSOR: Este é o momento de proporcionar a interação entre os alunos e  
professor (momento da acolhida). Não pule esta etapa! 
 



 

Para saber mais... 

Professor, 

Para ampliar seus conhecimentos a respeito da importância do aprendizado da 

teoria gramatical, leia o artigo de Luiz Carlos Travaglia. Nesse material, o autor 

apresenta algumas considerações em torno da questão do ensino de teoria 

gramatical ou linguística que podem lhe auxiliar em sua decisão sobre trabalhar ou 

não questões teóricas sobre a língua com seus alunos.   

Disponível em: file:///C:/Users/joao/Downloads/2340-7109-1-SM.pdf 

Professor, 

Antes de iniciar as atividades, abasteça-se de gramáticas (vários autores) e 

dicionários. Eles lhe servirão de apoio e, também aos alunos, para consultar sempre 

que necessário. 

 

2ª ATIVIDADE 

TEMPO PREVISTO: 01 HORA-AULA 
 

A primeira atividade será desenvolvida da seguinte forma: o professor fará uma 

explicação/revisão das dez CLASSES GRAMATICAIS → conceito e 

complementação com exemplos.  

 

IMPORTANTE: Este conteúdo já foi visto nos anos anteriores, porém, percebe-se 

que os alunos ainda não o dominam. 

 

../../AppData/Local/AppData/Local/Downloads/2340-7109-1-SM.pdf


→ Os alunos devem reunir-se em pequenos grupos. Eles receberão três envelopes, 

sendo que em um deles estarão as dez classes gramaticais; em outro, os conceitos; 

e em outro, os exemplos delas, respectivamente. Assim, cada grupo precisará 

relacionar CLASSE GRAMATICAL X CONCEITO X EXEMPLO.  

                                                                            

                                                                                                                 CLASSE  
                                                                                                             GRAMATICAL 
         CONCEITO 

 

   

 
  
 
                                                                        EXEMPLO 
 
 
 
 
 
 

http://publicdomainvectors.org/photos/baroquon_Envelope.png 

CLASSES GRAMATICAIS:  

O trabalho com as classes gramaticais terá que dar condições para que o 
aluno perceba que esses conteúdos não são inutilidades teóricas, mas sim 
necessários para o processo ensino-aprendizagem. São elas: 

→ Substantivo 

→ Adjetivo 

→ Artigo 

→ Pronome 

→ Numeral 

→ Verbo 

http://publicdomainvectors.org/photos/baroquon_Envelope.png


→ Preposição 

→ Conjunção 

→ Interjeição 

→ Advérbio 

EXEMPLOS (sugestão de exemplos) 

 

Quando faleceu, deixou sua herança para os filhos: um sítio, um burrinho e 

um gato. 

 

Ao filho mais velho coube o sítio; ao segundo, o burrinho; e a caçula ficou 

com o gato. 

 

O gato logo endireitou as orelhas, querendo ouvir melhor um assunto de 

tamanho interesse. 

 

O jovem achou que valeria a pena tentar; afinal, o gato parecia inteligente e 

astuto. 

 

 

O gato dirigiu-se a uma mata na qual sabia que viviam coelhos de carne 

deliciosa. 

 

 

Logo a princesa se apaixonou pelo jovem, e o rei convidou-o a subir na 

carruagem, para juntos continuarem o passeio. 

 

— Meu caro marquês, vejo que minha filha tem por você muita simpatia. Se 

sentir o mesmo por ela, então  ofereço-lhe sua mão. 

 

Afinal, não era sempre que um gato aparecia pedindo audiência. 



 

 

— Socorro! Socorro! Ajudem o marquês de Sacobotas, ele está se afogando 

no rio! Ajudem! 

 

Logo a princesa se apaixonou pelo jovem, e o rei convidou-o a subir na 

carruagem, para juntos continuarem o passeio. 

 

 

Professor 

As frases foram retiradas da fábula  O GATO DE BOTAS, páginas 32 a 35. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001614.pdf Acesso em 06 dez 2016 

 

CONCEITOS  

→ Palavras que nomeiam seres, lugares, qualidades, sentimentos, noções, entre 

outros. Podem ser flexionados em gênero (masculino e feminino), número (singular 

e plural) e grau (diminutivo, normal, aumentativo). 

→Palavras que estabelecem conexões com vários sentidos entre dois termos da 

oração. São invariáveis, não sendo flexionadas em gênero e número. 

→ Palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um advérbio, indicando uma 

circunstância (tempo, lugar, modo, intensidade,…). São invariáveis, não sendo 

flexionadas em gênero e número. Contudo, alguns  podem ser flexionados em grau. 

→ Palavras que indicam, principalmente, uma ação. Podem indicar também uma 

ocorrência, um estado ou um fenômeno.  

→ Palavras que indicam quantidades de pessoas ou coisas, bem como a ordenação 

de elementos numa série. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001614.pdf


→ Palavras que substituem o substantivo numa frase ou que acompanham, 

determinam e modificam os substantivos, atribuindo particularidades e 

características aos mesmos. Podem ser flexionados em gênero (masculino e 

feminino), número (singular e plural) e pessoa (1.ª, 2.ª ou 3.ª pessoa do discurso). 

→Palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, 

característica, aspecto ou estado.  

→ Palavras utilizadas como elementos de ligação entre duas orações ou entre 

termos de uma mesma oração, estabelecendo relações de coordenação ou de 

subordinação.  

→ Palavras que exprimem emoções, sensações, estados de espírito. 

→ Palavras que antecedem os substantivos, determinando a definição ou a 

indefinição dos mesmos.  

https://www.normaculta.com.br/classes-gramaticais/ Acesso em 20 nov 2016 

 

Para saber mais... 

 

Professor, 

Observe qual critério você adotará para os conceitos. De acordo com estudos 

linguísticos, são três os critérios de classificação vocabular: o mórfico ou formal 

(estuda a palavra isoladamente), sintático ou funcional (estuda a função da 

palavra em relação a outras palavras num contexto) e o semântico (estuda o 

significado extralinguístico do vocábulo). Se desejar, consulte os materiais a seguir.  

Disponível em: 

http://www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php?file=%2F20751%2Fmod_resource

%2Fcontent%2F0%2FAtividade_11.pdf 

https://www.normaculta.com.br/classes-gramaticais/
http://www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php?file=%2F20751%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2FAtividade_11.pdf
http://www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php?file=%2F20751%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2FAtividade_11.pdf


http://www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php?file=%2F20886%2Fmod_resource

%2Fcontent%2F0%2FUnidade_6_Ativ_12.pdf 

 

ATENÇÃO: Essa atividade tem o objetivo de fazer uma avaliação diagnóstica sobre o 

conteúdo sabido pelos alunos. Portanto, o professor apenas observa a sua realização. 

 

→ Questionar aos alunos: O que acharam da atividade? Quais as dificuldades 

encontradas? Precisam de mais exemplos? Sabem identificar classe gramatical – 

conceito – exemplos?  

 

 

 

 

ATENÇÃO: Considerando que os questionamentos são orais, é indispensável a 

anotação das respostas para futura comparação. 

 

3ª ATIVIDADE 

TEMPO PREVISTO: 1 HORA-AULA 

É possível ―libertar‖ as palavras?  

Olhe, atentamente, os exemplos que seguem nos textos: 
 
http://3.bp.blogspot.com/-3-PoSfjQ95E/UDTL3WdyHqI/AAAAAAAAAG0/mN7ieWuwD4I/s1600/lin.jpg 

 
 

a) Ao dizer a seu filhote que está com "esse belo galo na cabeça", a galinha faz 
referência a quê? 
 

Professor, 
 
Nessa etapa, é necessário exemplificar casos comuns de uso equivocado das 
classes gramaticais, mostrando que elas, de acordo com o contexto, são usadas 
de maneiras diferentes. 

http://www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php?file=%2F20886%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2FUnidade_6_Ativ_12.pdf
http://www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php?file=%2F20886%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2FUnidade_6_Ativ_12.pdf
http://3.bp.blogspot.com/-3-PoSfjQ95E/UDTL3WdyHqI/AAAAAAAAAG0/mN7ieWuwD4I/s1600/lin.jpg


b) Explique o duplo sentido da expressão ―belo galo na cabeça‖ de acordo com a 
tira. 
 
 
http://www.vejaisse.com.br/wp-contentes/uploads/2013/10/dica-75.jpg 
 

a) Atividade com o dicionário: Procure em um dicionário a palavra LUTO. 

Sugestão: 

 
Significado de Luto 
 
s.m. 
 
Profundo pesar causado pela morte de alguém. Sinais exteriores desse pesar, em 
particular o traje, quase sempre preto, que se usa quando se está de luto. 
 
Sinônimos de Luto 
Luto é sinônimo de: mágoa, pesar, tristeza, desgosto, nojo, aflição, anojamento 
 
Antônimos de Luto 
Luto é o contrário de: alegria, felicidade, prazer 
 
Significado de Luto, do verbo Lutar 
Luto vem do verbo lutar. O mesmo que: ataco, brigo, combato, estrebucho, guerreio, 
hostilizo, testilho. 
 
Significado de lutar 
Combater corpo a corpo. Disputar uma vitória em relação a 
outrem.[Figurado] Esforçar-se por vencer um obstáculo, por atingir um fim: lutar 
contra a tempestade, lutar por uma posição. 

https://www.dicio.com.br/luto/ 

 

b) Anote no caderno as informações encontradas. 

c) Explique os sentidos das frases. 
 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000002584/md.0000035355.jpg 

 
a) Verdadeiro ou falso em relação à placa: 
 
→ ―Família Muda‖ significa que a família está em mudanças. 
____________________________ 
 
→ ―Família Muda‖  pode significar que a família não 
fala. _______________________________ 
 

http://www.vejaisse.com.br/wp-contentes/uploads/2013/10/dica-75.jpg
https://www.dicio.com.br/magoa/
https://www.dicio.com.br/pesar/
https://www.dicio.com.br/tristeza/
https://www.dicio.com.br/desgosto/
https://www.dicio.com.br/nojo/
https://www.dicio.com.br/aflicao/
https://www.dicio.com.br/anojamento/
https://www.dicio.com.br/alegria/
https://www.dicio.com.br/felicidade/
https://www.dicio.com.br/prazer/
https://www.dicio.com.br/luto/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000002584/md.0000035355.jpg


→ a expressão ―Família Muda‖ tem um significado 
apenas. ______________________________ 
 
→ A expressão acima, para evitar ambiguidade, poderia ser escrita das seguintes 
formas: ―Família em mudança‖ ou ―Família sem fala‖. ______________________ 
 
b) A expressão "Vende tudo" possui mais de um sentido?  
 
http://1.bp.blogspot.com/TMTOpn290Xc/U1_EvTMmWOI/AAAAAAAAAXE/xIVdhxpXZwA/s1600/f.11.png 

 
a) Onde se passa a cena? 
 
b) Quais são as personagens da tira? 
 
c) Qual é o assunto do texto? 
 
d) Explique como você chegou a essa conclusão? 
  
http://www.colegioweb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/143.jpg 
 
a) Explique os sentidos da palavra VENDO. 
 
b) Dentro do contexto, qual dos significados se aplica? 
 
Para concluirmos estas atividades, reflitamos:   
 
a) É possível "aprisionar" as palavras? 
b) As classes de palavras (classes gramaticais) são determinantes nas 
interpretações que realizamos nos textos? Justifique sua resposta. 
 
 
ATENÇÃO: Levar o aluno a observar a relação existente entre a categorização 
sistemática das palavras em classes gramaticais e seu uso corrente em textos. 
 

→Nestas atividades, o aluno deverá perceber o uso de palavras, as quais variam, 
conforme o contexto, as classes gramaticais para consolidarem o sentido desejado. 
Além disso, nesse momento, é importante que o professor repasse a eles o objetivo 
da dinâmica das classes, o qual relaciona a interposição delas quanto à maneira 
organizacional para o efeito compreensivo desejado nas diversas possibilidades de 
construção semântica.  
 

 

 

Para saber mais... 

 

http://1.bp.blogspot.com/TMTOpn290Xc/U1_EvTMmWOI/AAAAAAAAAXE/xIVdhxpXZwA/s1600/f.11.png
http://www.colegioweb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/143.jpg


Professor, 

Atividades feitas com palavras soltas, fragmentadas ou em orações e/ou períodos, 

geralmente sem sentido, levam-nos a pensar: O que é ensinar língua materna?  

Com essas reflexões, espera-se que você tenha ficado com a "pulga atrás da 

orelha" com relação à pergunta: será que ensinamos, realmente, a língua materna? 

 

 

4ª ATIVIDADE 

TEMPO PREVISTO: 01 HORA-AULA 

→ Apresentar, em letra e áudio, a música ¨GRAMÁTICA¨ (Palavra Cantada)  

  Gramática 

               
  Palavra Cantada 
 

Compositor: Sandra Peres e Luiz Tatit 

  

  O substantivo 

É o substituto  

Do conteúdo 

O adjetivo 

É a nossa impressão 

Sobre quase tudo 

...  

  

 

 

 

 

https://www.vagalume.com.br/palavra-cantada/


http://www.publicdomainpictures.net/pictures/160000/velka/music-score-notes.jpg 

Acesso em 04 nov 2016 

  

O áudio desta música está no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=iCK1aaF8Yi4 Acesso em 01 nov 2016 

 

 

A letra desta música está no link: 
http://www.comofazer.org/wp-content/uploads/2010/10/notas-musicais.jpg Acesso 
em 01 nov 2016 

 

 
→ Atividade proposta: solicitar aos alunos as classes gramaticais mencionadas na 
letra da música.  
 
- O que significa dizer que o adjetivo é a nossa impressão sobre quase tudo? 
 
- Consulte uma gramática e observe o conceito de adjetivo que ela apresenta. É 
semelhante à letra? 
 

 

Para saber mais... 

Professor, 

Que tal uma proposta de aula para deixar mais fácil o ensino da Gramática? Não 
seria interessante abordar conteúdos gramaticais de uma maneira divertida e lúdica? 
Pois saiba que é possível e o uso dessa metodologia produz resultados significativos 
para o ensino da língua portuguesa. 
 
Disponível em :  
http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/musica-no-ensino-gramatica.htm 
 

 

5ª ATIVIDADE 

TEMPO PREVISTO: 01 HORA-AULA 
 
 
 
No quadro a seguir, temos a divisão das dez classes gramaticais. Imprimir e 
entregá-lo aos alunos. 
 

http://2.bp.blogspot.com/WPYaqQbkB9Q/UedGpA8kOzI/AAAAAAAAIfY/oOGOrGjKLNY/s1600/classes+de+palavras+(1).JPG 

Acesso em 20 out 2016 

http://www.publicdomainpictures.net/pictures/160000/velka/music-score-notes.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=iCK1aaF8Yi4
http://www.comofazer.org/wp-content/uploads/2010/10/notas-musicais.jpg
http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/musica-no-ensino-gramatica.htm
http://2.bp.blogspot.com/WPYaqQbkB9Q/UedGpA8kOzI/AAAAAAAAIfY/oOGOrGjKLNY/s1600/classes+de+palavras+(1).JPG


 

 

6ª ATIVIDADE 

TEMPO PREVISTO: 1 HORA-AULA 
 

 

 → Confeccionar, com a ajuda do professor de matemática, 

um cubo e uma pirâmide (com base triangular) e associá-los: 

aquele às classes gramaticais variáveis e esse às 

invariáveis.  

http://www.publicdomainpictures.net/pictures/140000/velka/vegetable-cube.jpg  
Acesso em 04 nov 2016 

 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001710/0000020225.png  

Acesso em 04 nov 2016 

7ª ATIVIDADE 

TEMPO PREVISTO: 1 HORA-AULA 
 

Atividade a ser desenvolvida a partir dos materiais confeccionados: 

Sugestão  

Jogo-desafio: dividir a classe em dois grupos e, num primeiro momento, um dos 

grupos lança o cubo e a pirâmide, respectivamente. O grupo adversário deverá dar o 

conceito e um exemplo, pelo menos, das classes que foram escolhidas 

aleatoriamente pelo lançamento. Ganha um ponto cada resposta correta. 

Num segundo momento, o mesmo procedimento, porém, o desafio será aplicar as 

tais palavras num contexto, a fim de observarem sua função e aplicabilidade dentro 

do texto.  

Lembrete:  

http://www.publicdomainpictures.net/pictures/140000/velka/vegetable-cube.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001710/0000020225.png


Palavras variáveis são aquelas que sofrem flexões, e invariáveis são as que 

permanecem inalteradas. 

 Importante: aqui se constata a necessidade de proporcionar aos alunos o 

conhecimento e o domínio da gramática, principalmente de suas classes. Mostrar, 

também, que ela não serve apenas para o uso de regras e/ou normas, mas trabalhar 

em conjunto com o texto.  

  

Professor: 

No quadro que segue, você terá o conceito do que são classes gramaticais 

variáveis e a sua classificação.  

http://3.bp.blogspot.com/QAyOqFhHtVY/UedGpMm0uFI/AAAAAAAAIfg/LjiWhu2IWeI/s640/classes+de+palavras+(2).JPG 

Acesso em 20 out 2016 

Professor: 

No próximo, você encontrará o conceito do que são classes gramaticais 

invariáveis e a sua classificação. 

http://4.bp.blogspot.com/-QC70TSl3KBk/UedGpBSeA3I/AAAAAAAAIfc/MB3PXMV66V8/s1600/classes+de+palavras+(3).JPG 

Acesso em 20 out 2016 

 

Professor: 

Se achar conveniente, xerografe os dois quadros e distribua-os aos alunos. 

8ª ATIVIDADE 

TEMPO PREVISTO: 1 HORA-AULA 

 

1- Na sala de informática: 

Apresentar o material que será jogado online nos computadores. 

http://3.bp.blogspot.com/QAyOqFhHtVY/UedGpMm0uFI/AAAAAAAAIfg/LjiWhu2IWeI/s640/classes+de+palavras+(2).JPG
http://4.bp.blogspot.com/-QC70TSl3KBk/UedGpBSeA3I/AAAAAAAAIfc/MB3PXMV66V8/s1600/classes+de+palavras+(3).JPG


→ JOGO DE CLASSE: O jogo consiste em  acender 30 lanternas em, no 

máximo, 60 segundos. Antes de jogar, é necessário pedir aos alunos que leiam as 

instruções do jogo. O jogo se inicia com o aparecimento de uma destas cinco 

classes gramaticais: substantivo, adjetivo, verbo, advérbio ou pronome. Você 

deve clicar na palavra que pertence a esta classe. A cada acerto, uma lanterna 

acende. Logo em seguida, aparece outra classe.  

http://www.divertudo.com.br/semplugin/jogodeclasse.html Acesso em 03 de nov 2016 

  

→CARTAS EMBARALHADAS: O jogo consiste em formar pares relacionando as 

palavras às classes gramaticais a que elas pertencem. Esse jogo é parecido com o 

jogo da memória: A ideia do jogo é virar as cartas e ir memorizando as palavras e a 

classe gramatical delas. Assim, quando virar uma carta, você tem que puxar na 

memória para lembrar se já viu o par dela no jogo e, assim, tentar achá-lo. Além de 

treinar sua memória e um passatempo divertido, esse jogo é interessante para 

treinar sua concentração. 

http://www.klickeducacao.com.br/2006/ativint/jogos/jogofront/0,5982,POR-291-2,00.html Acesso em 03 de nov 2016 

9ª ATIVIDADE 

TEMPO PREVISTO: 1 HORA-AULA 
 
 
2- Na sala de aula: 

→ JOGO DE ―STOP!‖: O jogo consiste em uma tabela dividida em linhas e colunas. 

A primeira linha deve conter os assuntos a serem respondidos. No caso, as classes 

gramaticais (uma ou mais). Pode ser adaptado de acordo com o interesse dos 

interlocutores: 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.divertudo.com.br/semplugin/jogodeclasse.html
http://www.klickeducacao.com.br/2006/ativint/jogos/jogofront/0,5982,POR-291-2,00.html


MODELO 1  

 

FONTE: Professora PDE 



MODELO 2 (mais adequado para o momento) 

 

FONTE: Professora PDE 



Dúvidas:  

 O jogo de STOP é emocionante e divertido! Os alunos adoram e seu valor didático 

é inquestionável, cabendo ao professor fazer com que cada partida tenha funções 

pedagógicas. Imprima as cartelinhas (ou mande os alunos desenharem) e divirtam-

se aprendendo! 

Consulte o link a seguir para maiores informações sobre o jogo: instruções como 

jogar. 

http://classefeliz.com.br/wp-content/uploads/2015/04/www.classefeliz.com_.br-Stop.pdf Acesso em 05 dez 2016 

 

 

Para saber mais... 

Professor, 

Abaixo você encontrará outras atividades lúdicas sobre as classes gramaticais. 

Disponível em :  
 
http://atividadeslinguaportuguesa.blogspot.com.br/2010/01/bingo-das-classes-gramaticais.html 

 
http://pt.slideshare.net/jlsluciano/jogos-delinguaportuguesa 
 
E na página 31, atividade 15, intitulada SURPRESA MORFOLÓGICA:  
 
https://books.google.com.br/books?id=cxV7JuGdqX0C&pg=PA17&lpg=PA17&dq=se+
caminha+escrevesse+ao+rei+dom+manoel&source=bl&ots=Rit83DntI9&sig=55QulPxO
SZJ5USZlSTPsk0snE3M&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CDUQ6AEwBGoVChMI-
PO7mYK0xwIVg5IeCh3hLALK#v=onepage&q=se%20caminha%20escrevesse%20ao%2
0rei%20dom%20manoel&f=false 
 

 
 

 

UNIDADE 2  

 

http://classefeliz.com.br/wp-content/uploads/2015/04/www.classefeliz.com_.br-Stop.pdf
http://atividadeslinguaportuguesa.blogspot.com.br/2010/01/bingo-das-classes-gramaticais.html
http://pt.slideshare.net/jlsluciano/jogos-delinguaportuguesa
https://books.google.com.br/books?id=cxV7JuGdqX0C&pg=PA17&lpg=PA17&dq=se+caminha+escrevesse+ao+rei+dom+manoel&source=bl&ots=Rit83DntI9&sig=55QulPxOSZJ5USZlSTPsk0snE3M&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CDUQ6AEwBGoVChMI-PO7mYK0xwIVg5IeCh3hLALK#v=onepage&q=se%20caminha%20escrevesse%20ao%20rei%20dom%20manoel&f=false
https://books.google.com.br/books?id=cxV7JuGdqX0C&pg=PA17&lpg=PA17&dq=se+caminha+escrevesse+ao+rei+dom+manoel&source=bl&ots=Rit83DntI9&sig=55QulPxOSZJ5USZlSTPsk0snE3M&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CDUQ6AEwBGoVChMI-PO7mYK0xwIVg5IeCh3hLALK#v=onepage&q=se%20caminha%20escrevesse%20ao%20rei%20dom%20manoel&f=false
https://books.google.com.br/books?id=cxV7JuGdqX0C&pg=PA17&lpg=PA17&dq=se+caminha+escrevesse+ao+rei+dom+manoel&source=bl&ots=Rit83DntI9&sig=55QulPxOSZJ5USZlSTPsk0snE3M&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CDUQ6AEwBGoVChMI-PO7mYK0xwIVg5IeCh3hLALK#v=onepage&q=se%20caminha%20escrevesse%20ao%20rei%20dom%20manoel&f=false
https://books.google.com.br/books?id=cxV7JuGdqX0C&pg=PA17&lpg=PA17&dq=se+caminha+escrevesse+ao+rei+dom+manoel&source=bl&ots=Rit83DntI9&sig=55QulPxOSZJ5USZlSTPsk0snE3M&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CDUQ6AEwBGoVChMI-PO7mYK0xwIVg5IeCh3hLALK#v=onepage&q=se%20caminha%20escrevesse%20ao%20rei%20dom%20manoel&f=false
https://books.google.com.br/books?id=cxV7JuGdqX0C&pg=PA17&lpg=PA17&dq=se+caminha+escrevesse+ao+rei+dom+manoel&source=bl&ots=Rit83DntI9&sig=55QulPxOSZJ5USZlSTPsk0snE3M&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CDUQ6AEwBGoVChMI-PO7mYK0xwIVg5IeCh3hLALK#v=onepage&q=se%20caminha%20escrevesse%20ao%20rei%20dom%20manoel&f=false


...segundo o Huizinga (1980), os professores 
precisam se colocar como participantes, 
acompanhando todo o processo da atividade, 
mediando os conhecimentos, a fim de que estes 
possam ser reelaborados de forma rica e 
prazerosa. 

10ª ATIVIDADE 

TEMPO PREVISTO: 01 HORA-AULA 
 
A partir da explicação, o professor dividirá a turma em dez pequenos grupos, por 
sorteio, que receberão, cada um, uma classe gramatical e terão o desafio de:  
 
 
* pesquisar sobre a classe gramatical sorteada; 
 
* dividir e planejar a forma de condução do trabalho. Consiste em discutir, planejar e 
dividir as tarefas pertinentes para a realização do trabalho (jogo lúdico de acordo 
com a classe gramatical sorteada).  
 

11ª ATIVIDADE 

TEMPO PREVISTO: 03 HORAS-AULA 
 
Os alunos deverão confeccionar um jogo/atividade lúdica e educativa com a classe 
recebida.  
 
 
 
ATENÇÃO: Sugiro que, para as atividades a seguir, cada grupo esteja munido de 
gramáticas para eventuais consultas. 
 
 
 
 
Professor: Para facilitar a execução do projeto, proponha a seus alunos que façam 
um rascunho do trabalho, o qual poderá sofrer alterações orientadas de conteúdo 
e/ou forma sempre que necessário.  

 

 

 

Imagem: twiter.com 



Nenhuma criança brinca só para passar o 
tempo, sua escolha é motivada por processos 
íntimos, desejos, problemas, ansiedades. O que 
está acontecendo com a mente da criança 
determina suas atividades lúdicas; brincar é sua 
linguagem secreta, que devemos respeitar mesmo 
se não a entendemos. (GARDNEI apud 
FERREIRA; MISSE; BONADIO, 2004) 
 

12ª ATIVIDADE 

TEMPO PREVISTO: 08 HORAS-AULA 

 

Esta atividade terá como público-alvo os próprios colegas de classe, pois cada 

grupo deverá apresentar o seu jogo, demonstrando suas respectivas instruções. 

Importante: De acordo com a publicação de Gardner (1990): ―A 
atitude/comportamento do professor influencia positiva ou negativamente no 
desejo/vontade do aluno para aprender e continuar aprendendo a língua”. Portanto, 
o professor não pode perder oportunidades para elogiar e incentivar seus alunos. 

  

UNIDADE 3 

13ª ATIVIDADE 

TEMPO PREVISTO: 03 HORAS-AULA  

→ Nesta atividade, os alunos mostrarão seus trabalhos para alunos de outros 

anos: apresentando a classe gramatical, o jogo e suas regras, além de convidá-los 

para jogar também. 

Imagem: twiter.com 

 

UNIDADE 4 

 

ENCAMINHAMENTO PARA AS ATIVIDADES FINAIS: 



14ª ATIVIDADE 

TEMPO PREVISTO: 04 HORAS-AULA 
 

ATENÇÃO: Pedir aos alunos, com antecedência, que tragam a pesquisa e/ou 

anotações do conteúdo abordado. Posteriormente, realizar por meio de uma 

atividade lúdica um "manual" das Classes Gramaticais para que possam, sempre 

que precisarem, consultá-lo. 

 

SUGESTÃO 

Confeccionar um calendário de mesa seguindo um 

roteiro.  

⇨ Antes de começar, você precisa separar os materiais 

para fazer o calendário: um furador; papel para 

impressão; papel Color Plus (tipo de papel especial), 

nas estampas e cores desejadas; uma base para dar 

maior firmeza nos momentos de corte; papelão; etiquetas dupla face para fotos; 

pedrinhas do tipo cristal; duas argolas; lápis; cola branca; tesoura e régua (ou 

estilete). Imagens, tecido, adesivo. Enfim, tudo o que desejar a mais. 

⇨ Procure na internet um calendário de 2017 com a aparência que lhe agrade e 

imprima no papel para impressão. Marque com o lápis a área de corte em torno de 

cada mês e recorte as 12 tabelas. 



 
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/18/19/08/twenty-seventeen-1751096_960_720.png  Acesso em 01 dez 2016 

⇨Com a ajuda de um lápis e uma régua, marque oito retângulos, como preferir, no 

papelão. Cada um com 15 centímetros de largura e 10 de altura. Você usará frente e 

verso de cada retângulo para criar seu calendário, por isso são necessários apenas 

seis. 

⇨ Corte os retângulos de papelão com a tesoura ou o estilete. Se for usar o estilete, 

para garantir que o corte saia reto, você pode utilizar uma régua como guia. 

⇨ Faça a arte que desejar nos retângulos com papel, tecido, tinta, etc. 

⇨ Aplique mês de janeiro, à altura que desejar no papelão. Pressione para colar e 

repita o processo no verso, colando a tabela de julho. No papelão seguinte, cole as 

tabelas de fevereiro e agosto. Para que o calendário dê certo, combine o primeiro 

mês do primeiro semestre com o primeiro mês do segundo semestre e assim por 

diante. Obs.: Nos dois primeiros retângulos, coloque: as Classes Gramaticais e o 

conceito, respectivamente. 

⇨ Escreva uma Classe Gramatical em cada um dos retângulos (nome, conceito, 

exemplos). 

⇨ No topo de cada papelão, faça dois furos na mesma altura para inserir as argolas. 

Para isso, use o furador. Variação: você pode usar o perfurador e espiral. 

⇨ Decore cada uma das tabelas de mês do seu calendário, conforme sua 

criatividade.  

⇨ Elabore uma capa para seu trabalho. 

⇨ Pronto, seu calendário de mesa está terminado! 

 

Para saber mais... 

Professor, 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/18/19/08/twenty-seventeen-1751096_960_720.png


A intenção deste projeto é sugerir uma "nova" 

metodologia para o ensino da gramática. O foco central é 

acentuar uma metodologia que leve o aluno a 

aprender/apreender as classes gramaticais de uma forma 

lúdica e amenize a angústia de tantos professores 

preocupados com o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos, a incompreensão dos 

interlocutores referentes a esse conteúdo. 

 

Caso tenha dúvida quanto ao procedimento, é só consultar o link abaixo: 

http://estilo.uol.com.br/gravidez-e-filhos/album/2012/12/19/aprenda-a-fazer-um-

calendario-de-mesa-para-2013-com-a-foto-do-seu-filho.htm?foto=1 

 

 

15ª ATIVIDADE (culminância do projeto) 

TEMPO PREVISTO:  04 HORAS-AULA 
 
 

Cada grupo será responsável pela elaboração do registro, na escola, da 

classe gramatical trabalhada. Assim, ele pode ser feito, por exemplo, pela pintura 

dos degraus da escada. 

Professor: Novamente, proponha a seus alunos que façam um rascunho do 
trabalho, o qual poderá sofrer alterações orientadas de conteúdo e/ou forma sempre 
que necessário.  
 
 
Espera-se que o Professor, como pesquisador de sua própria práxis, reflita e 
analise as situações apresentadas, formulando outras novas de acordo com a 
demanda que encontrar. 
 

 

Imagem: twiter.com 

 

http://estilo.uol.com.br/gravidez-e-filhos/album/2012/12/19/aprenda-a-fazer-um-calendario-de-mesa-para-2013-com-a-foto-do-seu-filho.htm?foto=1
http://estilo.uol.com.br/gravidez-e-filhos/album/2012/12/19/aprenda-a-fazer-um-calendario-de-mesa-para-2013-com-a-foto-do-seu-filho.htm?foto=1


 

Para saber mais... 

 

Professor, 

Você pode encontrar mais informações a respeito do assunto em:  
 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=37910 Acesso em 30 nov 2016 
 
http://revistaguiafundamental.uol.com.br/professores-atividades/91/imprime240226.asp Acesso em 20 nov 2016 

 
 
 

 
 

 
 

Considerações finais 
 

A sequência de atividades aqui apresentadas propõe-se a apontar caminhos 

criativos, a fim de colaborar de forma significativa com a prática docente. Por meio 

dela, levar o professor a refletir sobre como o lúdico pode ser uma ferramenta eficaz 

para se trabalhar os mais diversos conteúdos da disciplina de Língua Portuguesa. 

O cotidiano é prova concreta da fluidez do aprendizado após a compreensão 

plena do conteúdo, otimizada pela dinâmica lúdica. Dessa forma, o desafio da 

gramática – explicação do professor e entendimento do aluno – pode ser superado 

de maneira eficiente, visto que a didática escolhida favorecerá a ação do professor 

e, ainda, ampliará o horizonte dos estudantes perante a cognição.  

Ademais, para aproximar o aluno do ensino-aprendizagem da gramática, o 

professor deve agregar ao processo educacional a bagagem particular do aluno, 

pois, assim, consolida a importância de compreender a vivencia social com a 

escolar, que atuam com solidez e indissociação.  

Ainda, importante mencionar que o ensino da língua consiste em, segundo 

Travaglia, uma nova forma de ensinar gramática que ajude os alunos efetivamente a 

serem pessoas com competências comunicativas.   

Por fim, toda essa produção didático-pedagógica referencia uma abordagem 

que deve ser aprofundada, já que carece de estudos pertinentes para sua prática 

efetiva. Com isso, procurei agregar diversas áreas do conhecimento, as quais 

colaboram para o propósito final, que é dinamizar e interessar, ao aluno, os debates 

feitos no âmbito da educação.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=37910
http://revistaguiafundamental.uol.com.br/professores-atividades/91/imprime240226.asp
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